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RESUMO 

 

A emergência climática configura-se como o desafio histórico central do século XXI. 

Considerando que a queima de combustíveis fósseis resulta na principal fonte antrópica de 

emissão de gases de efeito estufa pelo menos desde 1950, efetivar uma transição energética em 

direção às energias renováveis constitui tarefa imprescindível e inadiável nas próximas décadas. 

Isto posto, o objetivo do presente artigo consiste em apresentar a evolução dos sistemas 

energéticos chinês e brasileiro de 1990 a 2019 frente aos desafios da transição energética em 

direção às energias renováveis na Economia-Mundo capitalista à luz da Análise dos Sistemas-

Mundo. Verificou-se que na China as fontes renováveis não-hidrelétricas representavam 4,55% 

de seu mix energético em 2019, ao passo que no Brasil totalizavam 16,3%. Enquanto a 

participação das energias renováveis não-hidrelétricas expandiu-se tímida e lentamente nas 

últimas décadas e corresponde a somente 5% da demanda energética global hodierna, os 

combustíveis fósseis compõem aproximadamente 80%. Visto que as lógicas particulares da 

Economia-Mundo capitalista demonstram um caráter conflitante com a preservação ecológica, 

pleitear alternativas AO desenvolvimento, que priorizem uma transição energética em direção 

às energias renováveis em conjunto com a contração da escala de consumo energético, assim 

como transitar para uma sociedade pós-capitalista, revelam-se como operações essenciais para 

evitar o desaparecimento da espécie humana no Sistema Terra. 

 

Palavras-chave: Transição Energética. Emergência Climática. China. Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A emergência climática — que corresponde a uma crise civilizatória — configura-se 

como o desafio histórico central do século XXI. A espécie humana vivenciará um século de 

mudanças súbitas e irreversíveis provocadas pelo que os cientistas do Sistema Terra denominam 

mudança de estado (state shift)2 do sistema biosférico. De acordo com o Sexto Relatório de 

Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC na sigla em inglês) 

(2021), entre 1850 e 2020 a temperatura média global elevou-se 1,1 °C em comparação ao nível 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de 

Santa Catarina (PPGRI/UFSC). E-mail: p.huwe@live.com 
2 A mudança de estado refere-se à transição de um estado biológico para outro em determinado 

ecossistema quando este ultrapassa limites críticos. Cientistas do Sistema Terra compreendem que a 

possível mudança de estado no ecossistema global abrange causas antropogênicas. 
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pré-industrial, e se prevê que o marco de 1,5 °C será logrado até 2040 em virtude do padrão da 

trajetória histórica de emissão de gases de efeito estufa (GEE) do Sistema-Mundo Moderno. 

A despeito de modificações antropogênicas sucederem-se na biosfera pelo menos desde 

a Revolução Neolítica (10 mil anos a.C.), Minqi Li (2020) argumenta ser com o advento da 

Economia-Mundo capitalista (EM-C) que a intervenção da espécie humana nos ecossistemas 

tornou-se massiva e insustentável. À vista disso, a Revolução Industrial (século XVIII), 

enquanto processo da EM-C, transformou gradativamente os combustíveis fósseis (carvão, 

petróleo e gás natural) em recursos fundamentais do sistema energético mundial, de modo que 

a queima dessas energias não-renováveis resulta na principal fonte antrópica de emissão de 

GEE pelo menos desde 1950 (FRIEDLINGSTEIN et al., 2020). Hodiernamente, os 

combustíveis fósseis representam 80% do consumo energético global (ENERDATA, 2021), o 

que evidencia a dependência do Sistema-Mundo Moderno dessas fontes de energia para seu 

pleno funcionamento. 

Diante desse cenário, o IPCC (2019) sustenta que a espécie humana necessita declinar 

suas emissões líquidas de dióxido de carbono (CO²)3 em 50% até 2030 e completamente (net-

zero emissions) até 2050, no intuito de restringir a elevação da temperatura média global em 2 

°C em comparação ao nível pré-industrial. Em compensação, verifica-se que a EM-C manteve 

uma trajetória de expansão contínua das emissões de GEE nos últimos anos, posteriormente a 

um tímido declínio em 2016. Em média, desde 2010 há uma aceleração anual de 1,4% nas 

emissões; em 2019, essa aceleração atingiu 2,6%. Como resultado, as estimativas da trajetória 

de emissões de GEE para este século apontam para uma elevação da temperatura média global 

entre 2,9 °C e 3 °C em comparação ao nível pré-industrial. Caso essa estimativa se concretize, 

as condições de vida no Sistema Terra estarão comprometidas (PNUMA, 2020, RITCHIE; 

ROSER, 2020, LI, 2020). 

Além disso, Minqi Li (2016) prevê o esgotamento definitivo dos combustíveis fósseis 

— especialmente do petróleo — ainda neste século, a despeito de Ritchie e Roser (2020) 

alegarem que distintas previsões foram realizadas anteriormente e se provaram equivocadas em 

virtude da descoberta de novas reservas, de alterações no ritmo de consumo e da ampliação da 

capacidade tecnológica para realizar a extração dos recursos. Destarte, efetivar a transição 

energética em direção às energias renováveis, com vistas tanto à garantia de segurança 

 
3 Apesar de emissões antrópicas de metano, óxido nitroso e outros GEE interferirem no equilíbrio da 

composição química da atmosfera, não são apontados pelo IPCC como elementos centrais de redução. 

De fato, o dióxido de carbono manifesta-se como responsável pela maior parcela da produção do efeito 

estufa (MARQUES, 2018; PNUMA, 2020). 
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energética em âmbito nacional, quanto ao enfrentamento do desafio climático, revela-se como 

a escolha inevitável da China (STEEVES; OURIQUES, 2016) e por extensão do Brasil nas 

próximas décadas (MATHEWS, 2019). 

Isto posto, o objetivo do presente artigo consiste em apresentar a evolução dos sistemas 

energéticos chinês e brasileiro de 1990 a 20194 frente aos desafios da transição energética em 

direção às energias renováveis na Economia-Mundo capitalista à luz da Análise dos Sistemas-

Mundo. Sendo assim, este artigo está dividido em quatro seções além desta introdução. A 

primeira seção explicita o cenário da emergência climática enquanto condicionante para uma 

transição energética que realize a descarbonização da EM-C. Na segunda seção, introduz-se a 

evolução dos sistemas energéticos chinês e brasileiro de 1990 a 2019 em paralelo com a 

trajetória de consumo energético da EM-C e de suas regiões geográficas ao longo desse período 

histórico. A terceira seção explora os desafios da transição energética em direção às energias 

renováveis na EM-C e suas implicações na estrutura centro-periferia. Finalmente, abordam-se 

as considerações finais. 

 

1. O CENÁRIO DA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA 

 

A espécie humana dirige-se aceleradamente para o colapso climático. Na Geologia, há 

um intenso debate quanto à aceitação formal de que o Holoceno5 foi substituído por uma nova 

época geológica, devido à percepção de que a espécie humana tornou-se o agente central de 

intervenção nos ecossistemas, remodelando as condições de vida no Sistema Terra (ANGUS, 

2020). Essa nova época geológica denomina-se Antropoceno. Ian Angus (2020) explicita que 

em 2019, 88% dos cientistas do Sistema Terra consentiram que a passagem do Holoceno para 

o Antropoceno sucedeu-se em meados do século XX, embora discordem quanto ao principal 

indicador (golden spike) dessa mudança. Alguns dos inúmeros indicadores originados pelas 

forças antrópicas, cujos resíduos ampliaram-se posteriormente à Segunda Guerra Mundial, 

consistem em múltiplas formas de poluição por combustíveis fósseis, radiação de bombas 

 
4 Devido à redução do consumo energético mundial em 3,5% em 2020 suscitada pela pandemia de 

Covid-19, optou-se pela supressão desse ano do escopo de análise deste artigo — a despeito de um 

acréscimo de 2,2% na demanda energética chinesa, visto que esse caso constituiu uma exceção. Com a 

recuperação da EM-C em 2021, estima-se que haverá uma aceleração de 4,1% no consumo energético 

mundial, o qual expressará um retorno ao padrão de 2019 (ENERDATA, 2021). 
5 O Holoceno designa a época geológica iniciada há cerca de 11.700 anos, pertencente ao período 

Quaternário da Era Cenozoica. A relativa estabilidade do clima e da concentração atmosférica de GEE 

do Holoceno favoreceu o desenvolvimento da espécie humana enquanto Civilização (LI, 2020). 
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atômicas, plásticos da indústria petrolífera, fertilizantes, agrotóxicos, explosivos (MARQUES, 

2018; ANGUS, 2020) e, inclusive, ossos de frango (PATEL; MOORE; 2017). 

A passagem entre a época geológica relativamente estável do Holoceno para o 

Antropoceno manifestou-se na medida em que as intervenções antropogênicas em ritmos 

crescentes e constantes sobre o sistema biosférico impediram o retorno dos parâmetros 

ecológicos à estabilidade. As profundas transformações biológicas, químicas e físicas 

realizadas pela espécie humana em escala global no Sistema Terra desestabilizaram a relação 

metabólica da sociedade com o resto da natureza, desencadeando o que se denomina crise 

ecológica — que abrange as crises climática e da biodiversidade (BARRETO, 2018). À vista 

disso, Ian Angus (2020) explicita que o Antropoceno não se resume a um conjunto de 

adversidades ambientais, mas representa a crise do Sistema Terra, posto que o desequilíbrio em 

um de seus processos (químico, físico ou biológico), ao atingir um ponto de inflexão (tipping 

point), implica em rupturas na sua totalidade, como em um efeito cascata (ANGUS, 2020). 

Logo, Lenton et al. (2019, p. 595) argumentam que 

se cascatas de inflexão danosas podem ocorrer e um ponto de inflexão global 

não pode ser descartado, então esta é uma ameaça existencial para a 

civilização. Nenhuma análise econômica de custo-benefício vai nos ajudar. 

Precisamos mudar nossa abordagem para o problema do clima. (...) A 

estabilidade e resiliência de nosso planeta estão em perigo. A ação 

internacional — não apenas palavras — deve refletir isso. 

 

De acordo com o Sexto Relatório de Avaliação do IPCC (2021), entre 1850 e 2020 a 

temperatura média global elevou-se 1,1 °C em comparação ao nível pré-industrial, com 

acréscimos superiores na terra (1,59 °C) do que no oceano (0,88 °C). Por conseguinte, "cada 

uma das últimas quatro décadas foi sucessivamente mais quente que qualquer década anterior 

desde 1850" (IPCC, 2021, p. 5). Sendo assim, a datar da década de 1950 as emissões de GEE 

encontram-se em uma trajetória de crescimento exponencial sem precedentes históricos, de 

modo que a concentração atmosférica de CO² em 2019 superou os registros dos últimos 2 

milhões de anos, assim como as concentrações atmosféricas de metano e óxido nitroso 

superaram os registros dos últimos 800 mil anos (IPCC, 2021; BARRETO, 2018). Nesse 

sentido, Luiz Marques (2018, p. 318) assinala que “em média, cada indivíduo do planeta emitiu 

em 2010 mais do dobro de CO² que um indivíduo em 1950”. 

No que concerne a setores econômicos, verifica-se que nas últimas três décadas (1990–

2020) as emissões de GEE derivaram majoritariamente da queima de combustíveis fósseis pelo 

setor energético. De acordo com a Climate Watch (2021), o setor energético abrange energia 

empregada em construções residenciais e comerciais, na indústria e nos transportes. Isto posto, 
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o setor energético totalizou 76% das emissões em 2018, ao passo que ocupava 72% em 1990. 

Nessa sequência, o setor industrial ascendeu de 3,1% em 1990 para 5,9% em 2018. Os setores 

agrícola, de alterações no uso da terra (com destaque para o desmatamento), assim como o de 

resíduos, revelaram um tímido declínio em sua participação nas emissões. Logo, depreende-se 

que o setor energético constitui o elemento-chave da agenda de descarbonização da EM-C, em 

conjunto com a escala de consumo energético (BARRETO, 2021b). 

No que se refere ao espaço geográfico, constata-se que as emissões de CO² a contar da 

Revolução Industrial até 1900 derivaram majoritariamente do continente europeu (1,2 Bt6), e 

dos Estados Unidos (664 Mt), embora o total deste corresponda à metade daquele. Nesse 

período histórico, essas regiões geográficas superavam 90% das emissões mundiais de CO². 

Em 1950, os Estados Unidos ultrapassaram o continente europeu, porém ambos permaneceram 

responsáveis por 85% das emissões de CO². O cenário alterou-se substancialmente nas últimas 

décadas: em 2000, enquanto a Europa e os Estados Unidos emitiram próximo de 6 Bt cada um, 

o continente asiático totalizou 9 Bt, principalmente em razão do ressurgimento da China. Em 

contrapartida, nesse período histórico a América do Sul e o continente africano emitiram menos 

de 1 Bt cada um. Em 2019 a China emitiu 10,7 Bt, ao passo que o continente asiático (excluindo-

se China e Índia) alcançou 7,4 Bt e a Europa e os Estados Unidos, em conjunto, emitiram 10,7 

Bt (RICTHIE; ROSER, 2020). Destarte, verifica-se que a responsabilidade histórica pelo 

emergência climática é desigual e se relaciona diretamente com a estrutura centro-periferia da 

EM-C. 

Em virtude da inércia do sistema climático7, os cientistas do Sistema Terra admitem não 

haver mais possibilidade de conter a elevação da temperatura média global em 1,5 °C em 

comparação ao nível pré-industrial, consoante estipulado no Acordo de Paris8 em 2015 

(MARQUES, 2018; IPCC, 2019), prevendo-se que este marco será logrado até 2040 (IPCC, 

2019). Sendo assim, descontinuar o padrão da trajetória histórica de emissões de GEE do 

 
6 Bilhões de toneladas. 
7 Alguns GEE podem permanecer na atmosfera por duzentos anos, como é o caso do carbono. Por 

conseguinte, a concentração atmosférica de CO² no momento presente resulta da acumulação de 

emissões em períodos históricos precedentes (em termos de décadas ou séculos) (BARRETO, 2018). 

Nesse sentido, Luiz Marques menciona que "mesmo que as emissões de CO² fossem zeradas hoje, suas 

concentrações atmosféricas só retornariam ao nível pré-industrial após milênios" (2018, p. 331). 
8 Redigido no decurso da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP21) em 

2015, o Acordo de Paris compreende um tratado internacional que tenciona responder aos desafios da 

mudança climática na esfera mundial. Seu principal objetivo consiste em estabilizar o sistema climático 

ao “manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 °C acima dos níveis pré-industriais 

e prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura em 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais” 

(UNFCCC, 2015, p. 3). 
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Sistema-Mundo Moderno, no sentido de reduzir as emissões considerável e rapidamente nas 

próximas décadas — ao ponto de zerá-las completamente — constitui tarefa imprescindível e 

inadiável para refrear o colapso climático e preservar as condições de vida no Sistema Terra. 

Isto posto, a seção seguinte introduzirá a evolução dos sistemas energéticos chinês e brasileiro 

de 1990 a 2019 em paralelo com a trajetória de consumo energético da EM-C e de suas regiões 

geográficas ao longo desse período histórico. 

 

2. A EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS ENERGÉTICOS CHINÊS E BRASILEIRO DE 

1990 A 2019 

 

Nas últimas décadas, a Economia-Mundo capitalista sustentou uma trajetória de 

expansão contínua da demanda energética global. Em 1990, a matriz energética mundial 

compunha-se da seguinte forma em relação ao consumo: petróleo (39,6%), carvão (27,2%), gás 

natural (20,5%), hidrelétrica (6,3%), nuclear (5,8%), eólica (0,01%), solar (<0,01%), outras 

renováveis (0,3%) — composto por geotérmica, biomassa e resíduos — e biocombustíveis 

(0,1%) (RICTHIE; ROSER, 2020). Logo, os combustíveis fósseis totalizavam 87,3% do mix 

energético, ao passo que as energias renováveis não-hidrelétricas não demonstravam relevância. 

O Gráfico 1 apresenta a evolução da demanda energética global de 1965 a 2019. Sendo assim, 

em 2019 a matriz energética mundial estruturava-se da seguinte forma em relação ao consumo: 

petróleo (33%), carvão (27%), gás natural (24,2%), hidrelétrica (6,5%), nuclear (4,3%), eólica 

(2,2%), solar (1,1%), outras renováveis (1%) e biocombustíveis (0,7%) (RICTHIE; ROSER, 

2020). Destarte, enquanto a participação das energias renováveis não-hidrelétricas expandiu-se 

tímida e lentamente nas últimas décadas e corresponde a somente 5% da demanda energética 

global hodierna, os combustíveis fósseis compõem aproximadamente 80%, o que evidencia a 

dependência do Sistema-Mundo Moderno das energias não-renováveis para seu pleno 

funcionamento. 

No decurso de três décadas (1990–2020), a participação da América Latina no consumo 

energético global permaneceu relativamente constante, abrangendo entre 4 e 5%. A Europa e a 

América do Norte, que em conjunto totalizavam 54,4% em 1990, declinaram para 40% em 2010 

e para 34,4% em 2019. Em contrapartida, o continente asiático, que respondia por 22,3% da 

demanda energética mundial em 1990, ascendeu para 38,9% em 2010 e para 44,1% em 2019, 

impulsionado especialmente pela China. Isto posto, atenta-se para a expansão da demanda 

energética global nessa conjuntura histórica, que transitou de 342 EJ9 em 1990 para 581 EJ em 

 
9 Exajoule, medida empregada na Figura 1. 
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2019, um crescimento de 70% (BP, 2021). A Figura 1 apresenta a evolução do consumo 

energético mundial nas últimas décadas desagregada por regiões geográficas em quatro anos 

específicos (1990, 2000, 2010 e 2019). 

 

Gráfico 1 — Consumo de energia primária (TWh) desagregado por fontes — Mundo — (1965–

2019) 

Fonte: Ritchie; Roser. Our World in Data (2020). 

 

Figura 1 — Consumo de energia desagregado por regiões geográficas — Mundo — (1990, 

2000, 2010, 2019) 

Fonte: BP. Statistical Review of World Energy (2021). 
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Em 1990, a matriz energética chinesa compunha-se da seguinte forma em relação ao 

consumo: carvão (76,9%), petróleo (16,7%), hidrelétrica (4,4%), gás natural (1,9%), solar 

(<0,01%), eólica (<0,01%), outras renováveis (<0,01%), nuclear (0%) e biocombustíveis (0%) 

(RITCHIE; ROSER, 2020). Logo, os combustíveis fósseis totalizavam 95,5% do mix 

energético, em uma conjuntura histórica cuja demanda energética chinesa consistia em 874 

Mtoe10. Todavia, com 3,309 Mtoe em 2019 o gigante asiático praticamente quadruplicou sua 

demanda energética em comparação com 1990 (ENERDATA, 2021). A China mantém-se 

como o Estado nacional que mais consome energia na EM-C desde 2009, quando ultrapassou 

os Estados Unidos. Apesar de uma expansão contínua do consumo energético chinês pelo 

menos desde a década de 1970, a datar dos anos 2000 ele se acelera vertiginosamente 

(ENERDATA, 2021). Sendo assim, em 2019 a matriz energética chinesa estruturava-se da 

seguinte forma em relação ao consumo: carvão (57,6%), seguido do petróleo (19,7%), 

hidrelétrica (8%), gás natural (7,8%), eólica (2,5%), nuclear (2,2%), solar (1,4%), outras 

renováveis (0,65%) e biocombustíveis (0%) (RITCHIE; ROSER, 2020). Destarte, em 2019 as 

fontes renováveis não-hidrelétricas representavam 4,55% do mix energético chinês, ao passo 

que a participação dos combustíveis fósseis declinou em 10,4% em comparação com 1990. O 

Gráfico 2 apresenta a evolução da matriz energética chinesa de 1965 a 2019. 

 

Gráfico 2 — Consumo de energia primária (TWh) desagregado por fontes — China — (1965–

2019) 

Fonte: Ritchie; Roser. Our World in Data (2020). 

 
10 Milhão de tonelada equivalente de petróleo. Como não foram encontrados dados em EJ (medida 

empregada na Figura 1) nem em TWh (medida empregada nos Gráficos 1 e 2) relativos ao consumo 

energético dos Estados nacionais mencionados, recorreu-se aos dados em Mtoe. 
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No que concerne ao Estado brasileiro, em 1990 sua matriz energética compunha-se da 

seguinte forma em relação ao consumo: petróleo (46,1%), hidrelétrica (38,6%), carvão (7,5%), 

biocombustíveis (4,6%), gás natural (2,1%), outras renováveis (0,7%), nuclear (0,4%), solar 

(0%) e eólica (0%) (RITCHIE; ROSER, 2020). Logo, os combustíveis fósseis totalizavam 

55,7% do mix energético; na sequência e com 43,2%, a energia hidrelétrica e os 

biocombustíveis apresentavam-se como alternativas relevantes às fontes não-renováveis. Nessa 

conjuntura histórica, a demanda energética brasileira consistia em 141 Mtoe. A despeito de 

evidenciar um tímido declínio a contar de 2014, desde 2012 o consumo energético brasileiro 

constitui o dobro daquele de 1990, com o registro de 293 Mtoe em 2019 (ENERDATA, 2021). 

Sendo assim, em 2019 a matriz energética brasileira estruturava-se da seguinte forma em 

relação ao consumo: petróleo (38,1%), hidrelétrica (29%), gás natural (10,4%), 

biocombustíveis (7,9%), carvão (5,3%), eólica (4%), outras renováveis (4%), nuclear (1,2%) e 

solar (0,4%) (RITCHIE; ROSER, 2020). Destarte, em 2019 as fontes renováveis não-

hidrelétricas representavam 16,3% do mix energético brasileiro, ao passo que a participação 

dos combustíveis fósseis manteve-se equivalente em comparação com 1990 — ligeiramente 

acima de 50%. O Gráfico 3 apresenta a evolução da matriz energética brasileira de 1965 a 2019. 

 

Gráfico 3 — Consumo de energia primária (TWh) desagregado por fontes — Brasil — (1965–

2019) 

Fonte: Ritchie; Roser. Our World in Data (2020). 

 

De acordo com o IPCC (2019), a espécie humana necessita declinar suas emissões 

líquidas de dióxido de carbono em 50% até 2030 e completamente (net-zero emissions) até 
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2050, no intuito de restringir a elevação da temperatura média global em 2 °C em comparação 

ao nível pré-industrial. Todavia, para Barreto (2020) os avanços dos Estados nacionais nas 

últimas décadas no que tange à transição energética — o âmago da agenda de descarbonização 

da EM-C — revelaram-se ínfimos, visto que, sem pormenorizar, não houve substituição dos 

combustíveis fósseis pelas energias renováveis, somente ampliação e diversificação de matrizes 

energéticas com demandas crescentes. Considerando a evolução das matrizes energéticas 

chinesa e brasileira nas últimas décadas, indaga-se se a ampliação das energias renováveis 

corresponde à gênese de uma transição energética direcionada à descarbonização de suas 

economias, consoante estipulado no Acordo de Paris, ou se representa somente uma 

diversificação das infraestruturas pública e privada de fornecimento de energia. 

Posto que a emergência climática constitui uma adversidade de dimensão mundial, 

somente com um engajamento coletivo será possível enfrentá-la efetivamente. Em outras 

palavras, não basta que meia dúzia de Estados descarbonizem completamente suas economias, 

tampouco que a façam mediante a exportação de suas emissões de GEE para outros Estados: é 

preciso que o alcance da transição energética em direção às energias renováveis seja global e 

integral (BARRETO, 2020; CARVALHO, 2021). Desse modo, Barreto (2020, p. 84) explicita 

que “disputas geopolíticas por controle de tecnologias, de recursos minerais e de fronteiras são 

absolutamente incompatíveis com cenários que garantem ao menos um mínimo de 

possibilidade de preservação de nossa espécie”. A seção seguinte explorará esse tópico. 

 

3. OS DESAFIOS DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NA ECONOMIA-MUNDO 

CAPITALISTA 

 

 Minqi Li (2020) argumenta ser com o advento da Economia-Mundo capitalista que a 

intervenção da espécie humana nos ecossistemas tornou-se massiva e insustentável. Ademais, 

as emissões de GEE encontram-se em uma trajetória de crescimento exponencial sem 

precedentes históricos a datar da década de 1950. Considerando que efetivar a transição 

energética em direção às energias renováveis constitui tarefa imprescindível e inadiável nas 

próximas décadas para restringir a elevação da temperatura média global em 2 °C em 

comparação ao nível pré-industrial, questiona-se: é concebível executá-la frente às lógicas 

particulares da EM-C? Quais as implicações de uma transição energética que visa à 

descarbonização da EM-C na estrutura centro-periferia? Essa seção explorará, ainda que 

brevemente, a respeito dessas indagações por meio da Análise dos Sistemas-Mundo. 
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3.1 As lógicas particulares da Economia-Mundo capitalista 

 

A EM-C originou-se no continente europeu e se expandiu geograficamente do século 

XVI ao XIX em um processo de incorporações sucessivas das regiões do mundo e de absorção 

de sistemas históricos distintos. Assim, inaugurou-se um sistema-mundo de limites espaciais 

correspondentes à dimensão planetária (WALLERSTEIN, 1999). Essa expansão geográfica é 

consequência do núcleo dinâmico da EM-C, qual seja, a acumulação incessante de capital, que 

exige periodicamente dos produtores a realocação de seus processos produtivos para regiões 

periféricas e semiperiféricas — caracterizadas historicamente pela superexploração da força de 

trabalho —, no intuito de reduzir os custos de produção e garantir sua permanência no mercado 

mundial. Em virtude da acumulação incessante de capital, a EM-C dispõe de mecanismos 

estruturais que penalizam comportamentos contrários a esse imperativo, ao passo que 

recompensa comportamentos favoráveis (WALLERSTEIN, 2004). 

 Com vistas à reprodução da acumulação de capital, é imprescindível que haja uma 

escala crescente e contínua dos aspectos material e de consumo, os quais se refletem nas 

estatísticas de crescimento econômico da EM-C (BARRETO, 2020; LI, 2020). Nesse sentido, 

independentemente de suas roupagens — como o Desenvolvimentismo ou o Neoliberalismo — 

o Sistema-Mundo Moderno opera por intermédio da disponibilidade de Natureza Barata: com 

N maiúsculo, Natureza indica uma abstração real de ecologia sem espécie humana que se 

contrapõe à Sociedade ou Civilização (espécie humana sem ecologia). Natureza e Sociedade 

configuram-se como modos camuflados de violência, de maneira que a Natureza Barata 

consiste na estratégia do modo de produção capitalista de conceber e baratear mão de obra, 

alimentos, energia e matérias-primas. Dito de outra forma, em nome do capital pratica-se a 

degradação ou a inferiorização ética-política da Natureza no intuito de barateá-la (MOORE, 

2019). Nas palavras de Moore (2019, p. 10), a Natureza  

é mais do que uma ideia. É uma prática. E é ‘práxis’: de dominar os humanos, 

não apenas os solos, riachos, campos e florestas. Ou seja, a Natureza é — e 

foi desde 1492 — um projeto de classe, um projeto imperial que fundiu a 

produção de ‘mais-valia’ e o exercício de ‘mais-poder’. 
 

Assim, o próprio estabelecimento da Natureza Barata condicionou o desenvolvimento 

da EM-C, bem como inaugurou um padrão de construção do ambiente (environmental-making) 

no qual a acumulação incessante de capital e a produção da natureza unem-se dialeticamente 

(ORTIZ, 2016). Sendo assim, binários de gênero, raça e sexualidade foram demarcados para 
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favorecer estratégias de acumulação de capital, demonstrando que a Geocultura11 do Sistema-

Mundo Moderno tenciona fragmentar a realidade para exercer dominação, exploração e 

apropriação. Em síntese, Moore (2019, p. 11) aponta que "em todo o mundo atlântico, os não 

europeus — africanos, povos indígenas, escravos, irlandeses — foram redefinidos como 

selvagens. Eles foram designados para a Natureza, não para a Civilização — o melhor que suas 

vidas e trabalho poderiam ser barateados". 

A Análise dos Sistemas-Mundo compreende que a divisão axial do trabalho, que integra 

o Sistema-Mundo Moderno e lhe confere unidade econômica, segmenta a dimensão espacial da 

EM-C em centro, semiperiferia e periferia. A articulação entre capital e trabalho estabelece 

processos de produção centrais e periféricos, de modo que transferências de mais-valor 

sucedem-se extensivamente da periferia para o centro por meio de mecanismos de troca 

desigual. Comumente, processos de produção periféricos concentram-se em atividades 

altamente competitivas e de baixo lucro, como a extração de matérias-primas, ao passo que 

processos de produção centrais envolvem atividades monopolísticas de alto lucro, como a 

transformação de matérias-primas em bens manufaturados. Dessa forma, os distintos processos 

de produção — que compõem etapas das cadeias mercantis — estruturam uma hierarquia entre 

as zonas econômicas, que podem coincidir ou não com Estados nacionais (ARIENTI; 

FILOMENO, 2007). Destaca-se que, para a perspectiva dos Sistemas-Mundo, centro-periferia 

constitui um conceito relacional, posto que o significado de centro, assim como de periferia, 

não pode ser depreendido separadamente, somente sistemicamente (WALLERSTEIN, 2004). 

Já a semiperiferia consiste em uma zona intermediária e de constituição híbrida, que 

incorpora mais-valor de zonas periféricas e simultaneamente transfere mais-valor a zonas 

centrais. Com processos de produção centrais e periféricos, zonas semiperiféricas são 

percebidas como periferia pelo centro, enquanto são assimiladas como centro pela periferia. Em 

períodos de retração econômica mundial, verifica-se que indústrias obsoletas são realocadas do 

centro para a semiperiferia. Além disso, zonas semiperiféricas favorecem a manutenção do 

Sistema-Mundo Moderno, visto que amortecem e estabilizam tensões políticas entre as zonas 

polarizadas (MARIUTTI, 2012). Logo, 

um sistema polarizado com um pequeno setor distinto de status superior e de 

rendimentos elevados confrontado com um setor relativamente homogêneo de 

baixo status e baixo rendimento que inclui a maioria avassaladora dos 

indivíduos leva rapidamente [...] à luta aguda e desintegradora. O principal 

meio político capaz de evitar estas crises é a criação de setores 

 
11 Em analogia com a Geopolítica, a Geocultura refere-se a um conjunto de princípios, normas e 

perspectivas dominantes em um sistema-mundo, que por meio do consenso restringe e absorve 

movimentos antissistêmicos (MARIUTTI, 2012). 
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‘intermediários’, que tendem a acreditar que estão melhores do que os de 

baixo, ao invés de pensar que estão piores do que o setor superior. Este 

mecanismo óbvio, operacional em todo tipo de estrutura social, possui a 

mesma função em sistemas-mundo (WALLERSTEIN apud MARIUTTI, 

2012, p. 54). 

 

No período histórico que antecede a incorporação da região-mundo asiática à EM-C, 

cidades, regiões e Estados do Leste Asiático integravam-se política e economicamente por meio 

do sistema sinocêntrico de “comércio-tributo”. Isto posto, quando a expansão europeia na Ásia 

engendrou a Guerra do Ópio (1839–1860), Estados, instituições e relações político-econômicas 

na região-mundo asiática já se encontravam consolidados, de modo que as estruturas políticas, 

econômicas e culturais do sistema sinocêntrico de “comércio-tributo” mantiveram-se 

preservadas não obstante a subordinação dos Estados do Leste Asiático aos Estados europeus. 

Por conseguinte, as estruturas herdadas da integração histórica supracitada permanecem 

enraizadas na região-mundo asiática hodierna (ARRIGHI, 1996). 

Constata-se que nas últimas décadas vigora um deslocamento do epicentro dos 

processos de acumulação de capital e de poder do Atlântico Norte para o Leste Asiático, com 

destaque para a China. De acordo com Giovanni Arrighi (1996), a ascensão da região-mundo 

asiática configura-se como um milagre econômico, posto que zonas econômicas asiáticas de 

condição periférica estão se aproximando de zonas econômicas centrais (núcleo orgânico) no 

que concerne à hierarquia de poder e de riqueza da EM-C. À vista disso, o milagre econômico 

do Leste Asiático desenvolveu-se em três estágios: primeiro com o Japão, na década de 1960; 

em segundo lugar, com os Tigres Asiáticos (Grupo dos Quatro), na década de 1970; e em 

terceiro com a China, na década de 1980 (ARRIGHI, 1996). 

A contar de sua inserção no Sistema-Mundo Moderno no século XVI, a região-mundo 

latino-americana permanece, com a exceção de um número reduzido de Estados nacionais, na 

condição periférica da estrutura hierárquica de riqueza e de poder da EM-C. A relação 

metrópole-colônia que subordinou formalmente a América Latina a alguns Estados europeus 

por aproximadamente três séculos, reduziu seus processos produtivos a atividades altamente 

competitivas e de baixo lucro, de modo que sua especialização produtiva assentou-se na 

exploração e exportação de Natureza Barata com vistas ao abastecimento do continente europeu 

(BÉRTOLA; OCAMPO, 2010). Hodiernamente, os setores intensivos em recursos naturais e 

em força de trabalho ainda consistem na especialização produtiva majoritária dos Estados 

latino-americanos, destacando-se o Brasil (VIEIRA et al., 2021). Nesse sentido, a manutenção 
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de economias assentadas na loteria de commodities12 converteu a desigualdade e a volatilidade 

econômica em estruturas de longa duração da região-mundo latino-americana. Sem embargo, 

Bértola e Ocampo (2010, p. 44) ressaltam que 

enquanto persistirem os atuais padrões de desenvolvimento em nível mundial 

e de especialização produtiva na região, a América Latina enfrentará uma 

pressão crescente sobre seus recursos naturais, mesmo que as possibilidades 

de exploração extensiva desses recursos aproximem-se de seus limites. 
 

3.2 Implicações da transição energética em direção às energias renováveis na estrutura 

centro-periferia 

 

A intransponível necessidade de efetivar a transição energética em direção às energias 

renováveis e contrair a escala de consumo energético da Economia-Mundo capitalista, que 

funciona mediante uma estrutura hierárquica de riqueza e de poder, repetidamente resulta em 

intransigência e desconfiança entre os Estados centrais, semiperiféricos e periféricos. De modo 

genérico, alega-se que decrescer a escala de produção e consumo em Estados periféricos e 

semiperiféricos implicaria na permanência destes à condição de subdesenvolvimento. Sendo 

assim, na periferia da EM-C o desenvolvimento econômico deveria anteceder o enfrentamento 

do desafio climático (BARRETO, 2021a, 2021b). 

No pensamento econômico hegemônico predomina uma concepção de desenvolvimento 

derivada da Geocultura do Sistema-Mundo Moderno, que envolve a crença ideológica no 

progresso e no crescimento econômico. O Desenvolvimentismo sustenta que, por meio do 

desenvolvimento, um Estado obrigatoriamente transitará de um estágio inferior para outro 

superior — do atrasado para o avançado —, de modo que a periferia e semiperiferia 

compensariam o “atraso” e alcançariam a condição de centro da EM-C. Internamente, o 

desenvolvimento manifestar-se-ia por meio da transformação social com a redução das 

desigualdades socioeconômicas entre a população (BARRETO, 2021a). Sem embargo, 

Wallerstein (1999) e Prado (2020) apontam que o desenvolvimento não deve se restringir à 

dimensão nacional, ao pressupor que um Estado transitará da periferia para o centro unicamente 

mediante esforços internos bem-sucedidos, mas envolver a dimensão sistêmica, 

compreendendo que a estrutura centro-periferia consiste em expressão do desenvolvimento da 

 
12 Conceito desenvolvido por Carlos Díaz-Alejandro. Conjectura que o destino de um Estado nacional 

determina-se pelos recursos naturais disponíveis em seu território e pela demanda internacional relativa 

a esses recursos. Destarte, uma economia assentada na loteria de commodities mantém-se 

constantemente ameaçada por alterações na demanda internacional e pela concorrência internacional, 

de maneira que pode transitar rapidamente de um auge para um declínio econômico (BÉRTOLA; 

OCAMPO, 2010). 
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EM-C. Por meio dessa lógica, constata-se que a expansão do Sistema-Mundo Moderno entre 

1750 e 1950 favoreceu um diminuto grupo de Estados que se beneficiaram economicamente e 

se estabeleceram no centro capitalista. 

Wallerstein (1999) menciona que a concepção contemporânea de desenvolvimento 

econômico procedeu da Geopolítica do período posterior à Segunda Guerra Mundial. Desde 

então, percebe-se o desenvolvimento enquanto um horizonte utópico em que se naturaliza o 

modo capitalista de desdobrar as relações sociais de produção e reprodução da vida (PRADO, 

2020). Processos históricos específicos de Estados nacionais — com destaque para os centrais 

— são comumente igualados ao desenvolvimento, e idealizados enquanto país-período modelo, 

“sem a percepção da totalidade e sem explicitar as contradições inerentes e específicas de cada 

processo histórico particular como parte do desenvolvimento do sistema interestatal capitalista 

e das lutas de classes a ele intrínsecas” (PRADO, 2020, p. 59–60). 

Ao inferir que o “atraso” e a subordinação de Estados periféricos e semiperiféricos na 

EM-C resultam da ausência de desenvolvimento na esfera nacional, o Desenvolvimentismo 

conjectura que com industrialização e crescimento econômico impulsionados por meio de um 

projeto de desenvolvimento, somado a recursos e vontade política, um Estado ascenderá na 

estrutura hierárquica da divisão internacional do trabalho (PRADO, 2020). No entanto, 

Wallerstein (1999) argumenta que o Sistema-Mundo Moderno não é democrático, tampouco 

igualitário, visto que sua expansão geográfica já não é mais possível, e por essa razão, para cada 

Estado que ascende na estrutura centro-periferia, outro impreterivelmente declina. À vista dessa 

dinâmica relacionada à competição interestatal, os Estados centrais prontamente resistirão à 

subversão da hierarquia de poder e riqueza. 

Celso Furtado, ao dialogar com o célebre relatório de Meadows na década de 1970, 

denominado Limites do crescimento: um relatório para o projeto do Clube de Roma sobre o 

dilema da humanidade, destacou que, se fosse possível a extensão do desenvolvimento 

econômico a todos os Estados da EM-C, “a pressão sobre os recursos não-renováveis e a 

poluição do meio ambiente seriam de tal ordem [...] que o sistema econômico mundial entraria 

necessariamente em colapso” (1974, p. 17). Décadas mais tarde, Giovanni Arrighi (2007) 

avaliou que o declínio dos Estados Unidos enquanto potência hegemônica, concomitantemente 

ao renascimento do Estado chinês à posição de locomotiva da EM-C, possibilitaria uma 

ressignificação mundial da concepção de desenvolvimento, especialmente no que concerne à 

aspiração ao modo de vida dos Estados centrais — o American way of life. Em suas palavras, 

[...] os grupos governantes do Sul global em geral, e da China e Índia em 

particular, abrem um caminho capaz de emancipar não apenas suas nações, 
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mas o mundo inteiro das devastações sociais e ecológicas decorrentes do 

desenvolvimento capitalista Ocidental. Uma inovação de tal significado 

histórico-mundial requer alguma consciência acerca da impossibilidade de 

trazer os benefícios da modernização para a maioria da população mundial, a 

menos [...] que o caminho de desenvolvimento Ocidental convirja com o 

caminho do Leste Asiático, e não o contrário (ARRIGHI, 2007, p. 385–386). 
 

Não obstante, é ilusório supor que os Estados centrais renunciarão ao seu modo de vida 

dispendioso e descarbonizarão suas economias enquanto Estados periféricos e semiperiféricos 

desenvolvem-se economicamente sem a efetivação de uma transição energética em direção às 

energias renováveis. A emancipação dos povos de nações periféricas das mazelas sociais e da 

devastação ecológica é irrealizável na EM-C em razão do núcleo dinâmico que determina seu 

funcionamento. Isto posto, a alegação de que o desenvolvimento dos Estados periféricos 

constitui uma pré-condição para a formulação de respostas ao desafio climático não representa 

uma alternativa viável na presente conjuntura, seja porque a competição interestatal e a estrutura 

centro-periferia são inerentes à EM-C, portanto não são passíveis de eliminação no Capitalismo 

(para cada Estado que ascende, outro declina), seja porque a concepção de desenvolvimento 

que impera na Geocultura do Sistema-Mundo Moderno é incompatível com a manutenção do 

equilíbrio do sistema biosférico, seja porque a escala de tempo necessária para refrear o colapso 

climático que se aproxima não permite. Logo, pleitear alternativas AO desenvolvimento, que 

priorizem uma transição energética em direção às energias renováveis em conjunto com a 

contração da escala de consumo energético, assim como transitar para uma sociedade pós-

capitalista, revelam-se como operações essenciais para evitar o desaparecimento da espécie 

humana no Sistema Terra. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente artigo consistiu em apresentar a evolução dos sistemas 

energéticos chinês e brasileiro de 1990 a 2019 frente aos desafios da transição energética em 

direção às energias renováveis na Economia-Mundo capitalista à luz da Análise dos Sistemas-

Mundo. Em síntese, explicitou-se que efetivar a transição energética em direção às energias 

renováveis, com vistas tanto à garantia de segurança energética em âmbito nacional, quanto ao 

enfrentamento do desafio climático, revela-se como a escolha inevitável da China e por 

extensão do Brasil nas próximas décadas. Verificou-se que na China as fontes renováveis não-

hidrelétricas representavam 4,55% de seu mix energético em 2019, ao passo que no Brasil 

totalizavam 16,3%. Além disso, enquanto a participação das energias renováveis não-

hidrelétricas expandiu-se tímida e lentamente nas últimas décadas e corresponde a somente 5% 



17 

da demanda energética global hodierna, os combustíveis fósseis compõem aproximadamente 

80%. Visto que as lógicas particulares da EM-C demonstram um caráter conflitante com a 

preservação ecológica, o desenvolvimento enquanto um horizonte utópico em que se naturaliza 

o modo capitalista de desdobrar as relações sociais de produção e reprodução da vida não deve 

constituir uma pré-condição para a formulação de respostas ao desafio climático na presente 

conjuntura, ainda que esse desenvolvimento esteja direcionado a Estados semiperiféricos e 

periféricos como China e Brasil.
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