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VARIAÇÕES DO EXTRACTIVISMO EM MOÇAMBIQUE:  

UM MUNDO INTELIGENTE AO CLIMA E A EMERGÊNCIA DO EXTRACTIVISMO VERDE 

 

Natacha Bruna1 

 

RESUMO 

 

As implicações das políticas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas exigem que 

analisemos tendências para além do extractivismo orientado à eficiência e analisemos, de forma 

aprofundada, os impactos das chamadas “políticas verdes” ou inteligentes ao clima. Esta pesquisa 

visa explorar e fortalecer, teórica e empiricamente, a literatura de estudos agrários críticos na 

intersecção existente entre o extractivismo e as políticas verdes, com o objectivo de compreender 

como as relações socioeconómicas e ecológicas emergentes se desdobram; e, em última análise, 

compreender as implicações para a subsistência rural. Compreende-se que a implementação 

destas políticas em Moçambique tem resultado no surgimento do “extractivismo verde”, que 

constitui uma variação do extractivismo que se baseia na extracção, expropriação e transferência 

de direitos de emissão de populações rurais, seguida da transformação destes direitos em créditos 

de carbono a favor da acumulação de capital por diferentes grupos de actores externos que fazem 

uso destes (empresas de verificação, medição e certificação de créditos de carbono, países 

industrializados e indústrias poluentes). Os direitos de emissão constituem a faculdade e 

possibilidade de usar e beneficiar legitimamente de activos/recursos ecológicos. Assim, em 

contextos de extractivismo verde, a população rural afectada pelos programas de captação de 

carbono são privadas de recursos florestais determinantes para sua reprodução social, assim 

como do seu direito de emitir. O extractivismo verde intensificará o carácter extractivista do 

modelo de desenvolvimento de Moçambique. Com a criação e extracção de uma nova commodity 

– direitos de emissão – o extractivismo verde também envolve processos que alimentam o 

mercado internacional, respondem a interesses internacionais de solucionar a crise climática, mas 

deixa ficar nos países hospedeiros uma série de implicações socioeconómicas negativas e 

adversas à subsistência rural, mas também ao modelo de desenvolvimento do país como um 

todo.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Das relações de troca assimétricas e exploradoras do extractivismo virado à eficiência  

para o extractivismo verde 

 

As actividades extractivistas podem ser rastreadas até aos anos 1500, inseridas “numa perspectiva 

histórica de ‘continuidade e mudança’ na evolução do capitalismo e imperialismo” (Veltmeyer, 

2013: 80). O extractivismo orientado à eficiência constitui uma das estratégias centrais das 

relações de troca do imperialismo, do colonialismo e do neoliberalismo, com o objectivo último 

de acumulação de capital. Este concentra-se, principalmente, em objectivos de extracção de 

recursos para alimentar processos de produção, tendo como objectivo o aumento da eficiência 

económica e maximização de lucro, entre outros objectivos económicos, como é o caso do 

extractivismo de mineração e energia e do extractivismo agrário, tendo este último sido mais 

recentemente explorado teoricamente (Alonso-Fradejas 2021; Gudynas 2021; McKay 2017; Petras 

e Veltmeyer 2014). As relações históricas de troca, baseadas no extractivismo orientado para 

 
1 Doutora em Estudos de Desenvolvimento, com enfoque em Economia e Ecologia Política de Recursos Naturais e 
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eficiência, estão no centro do crescimento e desenvolvimento económico globalmente desigual 

e desproporcional, assim como da divisão global do trabalho (Acosta 2013; Amin 1977; 

Bebbington 2015; Shivji 2019). 

 

Actualmente, a corrida aos recursos continua orientada a diversos países africanos e baseada na 

implementação e desenvolvimento de actividades extractivas (Bryceson 2002; Moyo, Yeros e Jha 

2012). Ye et al. (2020: 163) referem-se ao extractivismo como “a característica principal do 

capitalismo global como um todo. Cada vez mais, sectores económicos são (re)construídos de 

forma extractivista”. E, de forma geral, as actividades extractivas e extractivistas têm sido 

abordadas, discursivamente, como uma oportunidade para o desenvolvimento e redução da 

pobreza, ignorando, deste modo, as implicações reais adversas. Seguindo esta abordagem, ao 

longo dos últimos 20 anos, o Governo de Moçambique e as respectivas políticas públicas 

económicas e agrárias colocaram o país como um dos principais destinos para implementação de 

avultados de investimento directo estrangeiro (IDE) baseados, principalmente, na extracção de 

recursos naturais. Ou seja, grande parte destes investimentos engajam-se num esquema de 

extrair-escoar-e-exportar e, consequentemente, o país tornou-se numa economia extractiva 

(Castel-Branco, 2014) que se pode designar de pólo extractivo. Moçambique passou a alimentar 

a industrialização de outras regiões através do fornecimento de energia e de commodities 

primárias e, ao mesmo tempo, intensificando as suas importações de bens manufacturados e 

alimentos para suprir as necessidades do mercado interno. Embora as taxas de crescimento 

económico sejam resultado do alto fluxo de IDE (Castel-Branco, 2014; Mosca, 2005), a economia 

não atinge as metas de redução da pobreza e nem amplia a base social e económica para atingir 

o desenvolvimento (Castel-Branco 2014). Na realidade, estes investimentos e suas actividades 

extractivistas tornaram-se, em vez disso, um condutor e promotor de exclusão social com 

implicações negativas para os meios de subsistência rurais (Bruna, 2017; Castel-Branco, 2014). 

 

No entanto, existe actualmente uma característica distinta na corrida aos recursos, trazida pela 

emergência e intensificação da crise ambiental global, a qual tem transformado a economia global 

– incorporando o ambientalmente sustentável na existente eficiência económica, o que constitui 

o aspecto central das chamadas políticas inteligentes ao clima. O desenrolar das tendências da 

economia verde e as políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas (e suas 

implicações para o desenvolvimento rural) exigem que se redireccione o foco da questão agrária 

de forma a integrar a lente de ecologia política (Bernstein, 2010: 301). É neste contexto que Borras 

et al. (2021) afirmam que as mudanças climáticas e o capitalismo contemporâneo estão 

entrelaçados e, por isso, essa relação requer uma análise mais profunda, principalmente no que 

diz respeito à forma como a mesma molda o desenvolvimento rural. Respondendo a essas 

chamadas, esta pesquisa visa explorar e fortalecer, teórica e empiricamente, a literatura de 

estudos agrários críticos na intersecção existente entre o extractivismo e as políticas verdes, com 

o objectivo de compreender como as relações socioeconómicas e ecológicas emergentes se 

desdobram; e, em última análise, compreender as implicações para a subsistência rural.  

 

A fundamentação desta pesquisa centra-se no facto de que as organizações internacionais, que 

exercem grande influência política e económica a nível global (e, em particular, ao nível nacional), 

como o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 

e, mais recentemente, o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (em inglês 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), têm promovido medidas urgentes para 

mitigar e adaptar às mudanças climáticas, focando principalmente no controlo das emissões de 

gases de efeito estufa (GEE). Tais políticas têm impactos directos no uso da terra e nas relações 

sociais do meio rural, assim como nas estratégias de sobrevivência da população (Bruna, 2019). 
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Para facilitar o objectivo de superar a vulnerabilidade climática e “solucionar” a crise climática, 

estão a ser direccionados recursos financeiros para projectos verdes com o objectivo de reduzir 

as emissões e maximizar o sequestro de carbono (FAO, 2013; IPCC, 2019; The World Bank 2010a, 

2010b), o que constitui a essência da aplicação de um “mundo inteligente ao clima”. Em outras 

palavras, essas instituições estão a promover e financiar a implementação de “políticas 

inteligentes ao clima”, definidas como “aquelas que melhoram o desenvolvimento, reduzem a 

vulnerabilidade e financiam a transição para caminhos de crescimento de baixo carbono” (The 

World Bank 2010a, xx). Assim, eficiência e as metas ambientais são a combinação central dos 

processos globais contemporâneos de acumulação (Franco e Borras 2019). 

 

Políticas inteligentes ao clima e estratégia de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 

em Moçambique: intersecção do extractivismo e políticas verdes 

 

Entre muitas outras, as “políticas inteligentes ao clima” incluem a Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), Agricultura Inteligente ao Clima (CSA, sigla do 

inglês Climate-Smart Agriculture) e a promoção de investimentos “verdes”, como, por exemplo, 

plantações florestais, produção de biocombustíveis e projectos de energias renováveis. A CSA é 

considerada, tanto pelo Banco Mundial, assim como pela FAO, uma das ferramentas essenciais 

para alcançar o desenvolvimento sustentável; a FAO afirma que “a CSA atende a essas expectativas 

melhorando a produtividade, aumentando a resiliência e reduzindo as emissões de GEE” (FAO 

2013: 357). Em linha com o conceito da FAO, o Banco Mundial (2011) considera a CSA uma forma 

de fortalecer a segurança alimentar e proporcionar benefícios ambientais. Por sua vez, a estratégia 

REDD+ é a principal política nacional de mitigação e adaptação às mudanças climáticas em 

Moçambique e engloba directrizes para a CSA e de promoção de investimentos verdes. O REDD+ 

em Moçambique visa “reduzir as emissões por desmatamento e degradação florestal, 

conservação florestal, gestão sustentável e aumento das reservas de carbono por meio de 

florestas plantadas” (MITADER, 2016: 41), concentrando-se em três sectores principais: agricultura, 

floresta e energia. É no âmbito dessas duas políticas que este artigo visa compreender as 

intersecções entre extractivismo e políticas verdes em Moçambique.  

 

Ao analisar a intersecção do extrativismo e das políticas verdes, através da experiência de 

Moçambique, este estudo mostra que as políticas verdes implicam, além da expropriação de 

recursos, a expropriação dos direitos de emissão da população rural. Direitos de emissão, 

especialmente no caso de famílias rurais afectadas por tais políticas, constituem a faculdade e a 

possibilidade de usar e beneficiar dos activos/recursos ecológicos. Exemplos incluem usar e 

beneficiar dos recursos florestais (fauna, flora, etc.) para a subsistência, praticar a agricultura sem 

restrições impostas e assim por diante. Usando o extractivismo como quadro teórico, é possível 

compreender como os direitos de emissão são expropriados, transformados em créditos de 

carbono e transferidos a favor de actores que exercem a acumulação externa. Isso dá origem a 

uma nova variação de extractivismo que proponho chamar de “extractivismo verde”. Este servirá 

de ferramenta teórica útil para analisar dinâmicas contemporâneas de processos de extracção, 

produção, reprodução, distribuição e acumulação baseados e legitimados por discursos verdes e 

em nome da luta contra as mudanças climáticas.  

 

Ao explorar o conceito de extractivismo verde, permite-se uma maior compreensão de diferentes 

factores na vertente teórica e empírica do extractivismo. O primeiro diz respeito à percepção dos 

diferenciados processos nos quais o extractivismo se manifesta, ou seja, em função da 

apropriação da natureza, por um lado, e da exploração de trabalho, por outro, ao que chamo de 

“variações do extractivismo”. O segundo diz respeito à forma como a acumulação é realizada em 
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todo o circuito da cadeia de valor das commodities (da extracção ao consumo final) e as 

implicações para o pólo extractivo, em termos de produção e desenvolvimento económico. E, em 

terceiro, é o facto de este quadro teórico revelar a extracção de recursos “invisíveis” ou 

“intangíveis” (como, por exemplo, os direitos de emissão) que são, de facto, expropriados à 

população rural prejudicando a reprodução social da mesma.  

 

 

2. METODOLOGIA E QUADRO TEÓRICO 

 

Este estudo visa responder à pergunta “Como a intersecção do extractivismo e das políticas verdes 

molda a expropriação de recursos para acumulação de capital e quais são as implicações para os 

meios de subsistência rural?”. Para responder à pergunta de pesquisa, é importante consolidar a 

literatura existente sobre o conceito de extractivismo de forma a melhor compreender as 

diferentes formas em que este se manifesta. Para tal, foram seleccionados três casos de estudo 

que manifestam diferenciados processos de extractivismo em sectores distintos: mineração (caso 

da SASOL e extracção de gás natural), agricultura (caso da Portucel Moçambique e seu projecto 

de plantação de eucalipto) e ambiente (caso da Reserva Nacional do Gilé e uma combinação de 

implementação de REDD+ e CSA).  

 

O trabalho de campo foi realizado de forma intermitente entre 2015 e 2019. A recolha de dados 

durante o trabalho de campo foi conduzida com base em métodos qualitativos, incluindo 

observação participante, mais de 80 entrevistas semi-estruturadas (chefes de agregados familiares 

rurais, organizações não governamentais (ONGs), representantes do governo local, 

representantes da administração da reserva, representantes do sector privado e representantes 

de plataformas locais) e discussões de grupos focais (chefes de agregados familiares rurais e 

trabalhadores). Foram também recolhidos dados secundários, incluindo indicadores 

macroeconómicos quantitativos para entender melhor a estrutura e o desempenho de uma 

economia extractiva. Os dados qualitativos foram analisados através de uma abordagem de 

comparação constante, baseada num processo de codificação aberta, axial e selectiva, para poder 

rastrear os processos e identificar causalidade e ligações entre processos e resultados (Boeije 

2002). 

 

A lente tórica usada para analisar os dados combina conceitos de economia e ecologia política; 

expropriação de terras e recursos (Borras e Franco 2013; Hall et al. 2015; White et al. 2012; 

Zoomers 2010); extractivismo(s) e expropriação de recursos naturais (Acosta 2013; Arsel e Büscher 

2012; Fairhead, Leach e Scoones 2012; Gudynas 2021); o papel da natureza na produção de 

riqueza (Bunker 1984); relações desiguais entre periferias e centros que alimentam o 

desenvolvimento globalmente desigual e suas implicações para os meios de subsistência rural e 

a questão agrária (Amin 2012; Bernstein 2010; Shivji 2019); a segunda contradição do capitalismo 

e da ecologia crise (Moore 2017; O'Connor 1998); e a capacidade do capitalismo de converter a 

sua própria crise numa nova estratégia de acumulação (Arsel 2019). Também explora a literatura 

mais recente sobre extractivismo ligado ao ambiente (Bruna 2021; Dunlap e Brock 2021; 

Voskoboynik e Andreucci 2021). É importante sublinhar que a ecologia política oferece 

ferramentas analíticas adequadas para explorar questões biofísicas e assimetrias nas relações de 

troca (particularmente para a vertente ecológica), esclarecendo a importância dos activos 

ecológicos, tanto para a reprodução local, quanto para a reprodução nacional. Este conjunto de 

conceitos e quadros teóricos permite uma maior compreensão dos fluxos regionais e globais do 

que está sendo extraído/apropriado e as implicações locais para a reprodução social como 

resultado da perda de recursos ecológicos. 
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3. RUMO A UM QUADRO TEÓRICO CONSOLIDADO:  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO EXTRACTIVISMO 

 

As teorias económicas clássicas (Ricardo 1919; Smith 1976) sublinham a importância das 

actividades extractivas e seu papel na criação de riqueza das nações, sem abordar de forma 

aprofundada as indesejadas implicações económicas e sociais para os países onde as mesmas 

têm lugar, e também sem considerar os riscos de distribuição assimétrica de ganhos e perdas nos 

processos e relações de troca de commodities entre regiões e países. Por outro lado, os teóricos 

da maldição dos recursos (Auty 1995; Badeeb, Lean e Clark 2017; di John 2011) centram-se, 

principalmente, na abundância de recursos e nas implicações macroeconómicas para o país 

anfitrião, “culpabilizando”, principalmente, a abundância e a exploração de recursos pelas 

subsequentes distorções macroeconómicas, sem evidenciar as assimetrias nos ganhos e perdas 

entre os pólos extractivos e pólos industrializados. E é esta lacuna que os teóricos em estudos de 

desenvolvimento (Marxistas e não-Marxistas) exploram. Estas abordagens que relacionam as 

relações assimétricas entre centros (países industrializados) e periferias (pólos extractivos) e as 

causas da pobreza e do subdesenvolvimento (Amin 1977; Frank 1970; Furtado 1964). A teoria da 

dependência surge como uma ferramenta crucial para compreender as relações de poder e o 

capitalismo num mundo globalizado e suas implicações no subdesenvolvimento das periferias 

(Amin 1977; Frank 1970; Furtado 1964). No entanto, geralmente ignoram questões importantes 

sobre a apropriação da natureza (relações ecológicas de troca) e as respectivas implicações 

ecológicas.  

 

Para responder a essas lacunas nesse conjunto de quadros conceituais, o quadro do extractivismo 

visa olhar para as raízes do subdesenvolvimento num contexto de relações de troca desiguais, 

centrando, não apenas, na exploração do trabalho, mas, principalmente, na expropriação de 

recursos naturais. Essa estrutura interliga os fluxos e circuitos globais de commodities com as 

implicações locais – especialmente como uma tentativa de compreender a organização 

económica, social e ecológica das economias extractivas para responsabilizar as partes relevantes 

pelos custos incorridos e entender melhor a trajectória de desenvolvimento das periferias, que 

são os pólos extractivos.  

 

Sem explicitamente referir-se ao “extractivismo”, Bunker (1984) sublinhou as diferenças entre 

economias extractivas e economias produtivas. O autor argumenta que as actividades extractivas 

teriam implicações adversas para a economia e “sobre o potencial de desenvolvimento das 

regiões afectadas” (Bunker, 1984: 1017). Para Bunker (1984), as teorias (crescimento, 

desenvolvimento, trabalho e assim por diante) baseadas em experiências de economias 

produtivas não explicarão com precisão a dinâmica e as trajectórias de desenvolvimento das 

economias extractivas “porque a exploração dos recursos naturais usa e destrói valores que não 

podem ser calculados em termos de trabalho ou capital” (Bunker 1984: 1019). Isso está no cerne 

do extractivismo como referencial teórico. O extractivismo vai além de “culpar” a abundância de 

recursos; abordando o processo, termos e condições, procedimentos e relações de poder através 

dos quais os actores extraem, escoam e transferem recursos naturais com base num processo 

desigual de criação e distribuição de riqueza. 

 

Deste modo, o extractivismo não diz respeito apenas ao que se toma, nem ao que sobra, mas é, 

na mesma proporção, sobre o que foi perdido e não pode ser recuperado – a perda da capacidade 

de reprodução juntamente com a perpetuação do subdesenvolvimento. Este conceito de 

extractivismo, ou extractivismo(s), e até extractivismo(s) global(is), está sendo estudado e 

debatido de forma multidisciplinar, desde economistas heterodoxos, economistas políticos, 
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ecologistas políticos, geógrafos, antropólogos e assim por diante; os quais vêm discutindo 

profundamente os fundamentos teóricos e empíricos deste conceito. Para este artigo e para a 

pesquisa em geral, o extractivismo será mais explorado num contexto de produção, acumulação 

e apropriação da natureza.  

 

Os debates advindos de experiências na América Latina constituíram os primeiros grandes passos 

para a consolidação deste quadro teórico. Acosta (2013) entende o extractivismo como um ‘modo 

de acumulação’ baseado na remoção de recursos naturais para exportação. Enquanto Gudynas 

(2021) descreve-o como “diferentes formas de organizar a apropriação dos recursos naturais 

(como matéria, energia ou processos ecológicos) para servir aos propósitos humanos em seus 

contextos sociais e ambientais. Por sua vez, Petras e Veltmeyer (2014: 252) definem o 

extractivismo como “a apropriação de grandes volumes de recursos naturais” com o objectivo de 

“exportar como matéria-prima para mercados globais”, incluindo a relação de exploração do 

trabalho assalariado. 

 

Ye et al. (2020) focam o seu argumento, principalmente, no controlo sobre os recursos, seus fluxos 

e redes de commodities que se desdobram sem desenvolver as forças produtivas do país anfitrião. 

Assim, no contexto de uma economia globalizada, os fluxos de commodities de e para pólos 

extractivos e de e para pólos produtivos, constituem ‘big business’ envolvendo múltiplos canais 

de acumulação ao longo de toda a cadeia de valor até alcançar o consumidor final. As 

multinacionais de transporte marítimo, frete, logística e transporte acumulam ao longo desse 

processo, e fazem parte do esquema de extracção, transferência e troca de matérias-primas. 

Nesse contexto, Andrade (2022: 2) destaca o facto de que o extractivismo é um fenómeno que se 

constituiu e, ao mesmo tempo, condiciona a organização social da produção e a dinâmica de 

acumulação de capital, as relações sociais e de poder do país.  

 

Os pólos extractivistas são ecologicamente explorados, economicamente estruturados e 

socialmente organizados para acomodar a extracção e drenagem de commodities. As periferias, 

como Moçambique, tendem a tornar-se economias extractivas com circuitos estratégicos de 

escoamento de commodities para mercados internacionais com forças produtivas desenvolvidas. 

Os recursos públicos financeiros e não-financeiros tendem a ser transferidos de sectores 

prioritários, como a agricultura, para o sector extractivo e infra-estruturas. Isso confirma uma visão 

particular de Bunker (1984), que destaca como essas dinâmicas do extractivismo moldaram 

estruturas, ambientes, organização do trabalho, dos sistemas de propriedade, Estados e muitos 

outros aspectos económicos e sociais dos pólos extractivos.  

 

Dependência económica, deterioração das condições sociais, concentração de renda, distribuição 

desigual dos benefícios dos investimentos extractivistas, deslocamento da população local, com 

implicações negativas para os meios de subsistência, expropriação e concentração de recursos 

(terra) e marginalização de prioridades locais ou nacionais, estão entre os males mais comumente 

identificados do extractivismo (Acosta 2013; Arsel 2012; Arsel, Hogenboom e Pellegrini 2016; 

Gudynas 2010; North e Grinspun 2016; Nygren, Kröger e Gill 2022; Petras e Veltmeyer 2014). 

 

O extractivismo pode ser entendido como um processo que alimenta a acumulação a partir de 

formas diferenciadas de remoção e apropriação da natureza (recursos naturais) por meio de níveis 

diferenciados de exploração do trabalho. A commodity extraída é transferida da região A para a 

região B e a acumulação materializa-se em todos os níveis da cadeia de valor das commodities 

até chegar à região B. A região A é, geralmente, uma economia periférica ou um pólo extractivo, 

e a região B, geralmente, é um polo produtivo ou região industrializada onde a transformação, o 
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consumo e a acumulação maximizada acontecem. Assim, o extractivismo implica a exploração do 

trabalho e expropriação da natureza, e materializa-se através de relações sociais, económicas e 

ecológicas assimétricas e exploradoras. Custos mais elevados, como a ruptura da organização 

social e económica e das forças produtivas, assim como de degradação ecológica, ficam para os 

núcleos extractivos, enquanto os ganhos e lucros económicos se concentram maioritariamente 

em países e actores das regiões industrializadas, ou onde ocorre a transformação das matérias-

primas em causa. 

 

Um dos argumentos centrais deste artigo é que a expropriação e extracção de recursos, por meio 

de esquemas extractivistas, podem ser realizadas por meio de mecanismos e processos 

diferenciados. Dois padrões principais de extractivismo foram identificados, a saber: (1) 

extractivismo orientado para a eficiência; e (2) extractivismo orientado para políticas verdes e ao 

ambiente. Assim, surge a noção de ‘Variações do extractivismo’ que constitui uma tentativa de 

reflectir, de forma transversal, sobre a predominância do extractivismo nos diferentes sectores 

económicos e sobre os respectivos mecanismos pelos quais recursos/mercadorias são extraídos 

e transferidos de pólos extractivos para centros industrializados. É uma tentativa de considerar 

diferentes modelos em que a expropriação e extracção de recursos ocorre sob esquemas 

extractivistas e como tal fenómeno molda as relações sociais, económicas e ecológicas. 

 

 

4. VARIAÇÕES DO EXTRACTIVISMO: PROCESSOS DIFERENCIADOS DE EXPROPRIAÇÃO  

E EXTRACÇÃO DE RECURSOS 

 

Cada variação do extractivismo baseia-se em processos distintos de expropriação e extracção de 

recursos naturais, assim como em níveis diferenciados de exploração do trabalho. Este texto 

aborda três grandes variações do extractivismo, que se apresentam na figura abaixo. Por exemplo, 

o extractivismo mineiro e energético clássico pode implicar muito menos exploração do trabalho 

que o extractivismo agrário, que é, por natureza, mais intensivo em trabalho. A Figura 1 retracta 

uma tentativa de alavancar a compreensão das diferentes manifestações do extractivismo, 

embora possa não esgotar todas as possibilidades. É importante sublinhar que este esquema 

constitui uma ferramenta heurística para reflectir e examinar a realidade, com o reconhecimento 

de que a realidade não se encaixa totalmente nos limites de nenhuma tipologia.  
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Figura 1: Variações do extractivismo e a sua relação com natureza e trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1. Extractivismo impulsionado para a eficiência em Moçambique 

 

De acordo com o relatório do Banco de Moçambique (2019), a entrada de IDE em 2018 foi de 

aproximadamente USD 2,7 mil milhões, dos quais, 77% foram direccionados para a indústria 

extractiva (e 80% destes últimos, para gás natural e carvão mineral). O IDE atingiu um máximo em 

2013, de cerca de USD 6,697 mil milhões; este montante foi principalmente canalizado para a 

extensão da capacidade produtiva dos IDEs e da capacidade de escoamento de mercadorias para 

exportação (Banco de Moçambique 2019). É deste modo que o capital extractivo exerce a sua 

influência nas tendências do crescimento económico no país.  

 

Na última década, a indústria extractiva foi o sector que mais cresceu em Moçambique, tendo 

passado do menor para o segundo maior sector da economia, enquanto o sector agrícola e a 

indústria de transformação tiveram tendência a diminuir, em termos percentuais. Castel-Branco 

(2014: S26) explica que, apesar das altas taxas de crescimento, a economia “tem sido ineficaz e 

ineficiente na redução da pobreza e no fornecimento de uma base social e económica mais ampla 

para o desenvolvimento”. Estas tendências podem também justificar-se pelo facto de que o 

investimento, os gastos públicos e os esforços políticos do país estão cada vez mais direccionados 

para as actividades extractivas, particularmente a indústria extractiva, incluindo infra-estruturas e 

serviços de suporte. 

 

Mas o resultado de mais de duas décadas de intensificação do IDE impulsionado pela eficiência 

económica foi o estabelecimento de uma estrutura e organização económica e social que 

acomoda o esquema de extrair-escoar-e-exportar; tal esquema, apenas consolidou o framing 

económico colonial extractivista e, como mostram estudos recentes (Mosca, Abbas, Bruna, 2013; 

Castel-Branco, 2014; Bruna, 2019), estas dinâmicas têm resultado num aumento das implicações 

negativas no bem-estar da população. O país ocupa a 180ª posição no Relatório de 

Desenvolvimento Humano (entre 189 países em 2019), sendo categorizado como de baixo 

desenvolvimento humano. O Índice de Pobreza Multidimensional mostra que, com base em 
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dados estatísticos de 2011, 72,5% da população é multidimensionalmente pobre e 13,6% é 

classificada como vulnerável à pobreza multidimensional (UNDP 2019). No geral, a pobreza ainda 

é uma questão predominante; 46% da população vive abaixo da linha da pobreza (MEF, 2016), 

apesar dos “sucessos macroeconómicos”. 

 

Embora os indicadores socioeconómicos reflictam a reprodução do subdesenvolvimento em 

Moçambique, as exportações continuam a ter uma tendência crescente. A estrutura da balança 

comercial moçambicana mostra a fraca capacidade de industrialização do país ou a falta de 

investimentos na área de processamento de commodities. Também mostra que a maioria dessas 

commodities é exportada para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - BRICS (Banco de 

Moçambique, vários anos). Apesar de os BRICS representarem 21% do IDE, 35% do total das 

exportações (de 2009 a 2019) foram direccionadas aos mesmos, atingindo um pico em 2018 onde 

se exportou 51% do total das exportações para os BRICS (Banco de Moçambique, 2019); isso 

indica que mais da metade das exportações de Moçambique tem alimentado as necessidades e 

a industrialização dos BRICS, na medida em que Moçambique tem fornecido matérias-primas e 

energia de preço relativamente baixo. 

 

Além disso, a estrutura das exportações mostra claramente a concentração de influência e poder 

económicos numa dezena de megaprojectos e em determinados sectores económicos (energia e 

indústria extractiva, principalmente). Por exemplo, 30% das exportações nos últimos 15 anos 

pertencem a apenas a uma empresa, a Mozal, com uma “commodity de trânsito” – o alumínio. 

Em 2019, 70% do total das exportações do país pertenciam a megaprojectos (multinacionais que 

actuam na indústria de energia e extracção): predominantemente Vale e Jindal (carvão), Sasol (gás 

natural), Mozal (alumínio) e Kenmare (areias pesadas). Todos eles são altamente vulneráveis à 

volatilidade dos preços do mercado internacional – o que diz muito sobre a vulnerabilidade 

económica e dependência externa do país. 

 

Enquanto Moçambique exporta matéria-prima, energia e commodities primárias para alimentar 

a industrialização e acumulação noutros países, este tem-se tornado num importador líquido de 

bens manufacturados, cereais (entre outros alimentos) e combustíveis para suprir as necessidades 

internas do país, mas também as demandas do capital extractivo estrangeiro – isto é, 

multinacionais actuando em indústrias extractivas. Aproximadamente metade das importações 

totais de 2009 e 2015 foram fornecidas pelos BRICS, em particular a China e a Índia.  

 

Além de abastecer o mercado interno com alimentos e outros bens, uma parte importante das 

importações alimenta o IDE no sector extractivo. De acordo com o relatório do Banco de 

Moçambique (BdeM, 2019), cerca de USD 1.365 milhões representavam a maquinaria e infra-

estruturas para actividades de exploração de gás no Norte (áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma). A 

estrutura das importações mostra que o mercado interno depende de recursos externos para 

suprir as necessidades de alimentos e bens processados (máquinas, bens de capital, etc.). Não 

possui um nível de industrialização adequado para atender às necessidades domésticas, nem tem 

capacidade de produzir alimentos suficientes para as necessidades internas, pois os recursos 

privados e públicos são empregues directamente para atender aos interesses do mercado 

internacional. 
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Em geral, os influxos de capital extractivo estrangeiro e o seu esquema de extracção-escoamento-

exportação são operacionalizados de formas e em sectores distintos. Cada um desses processos 

de extracção de recursos naturais requer uma combinação diferente de exploração do trabalho e 

expropriação de recursos naturais. As duas variações mais proeminentes de extractivismo 

orientados para a eficiência são exploradas nas secções a seguir. 

 

4.1.1. Extractivismo Mineiro e energético: o caso da SASOL e a extracção de gás natural 

 

Um dos principais pilares da política económica de Moçambique é a intensificação da exploração 

dos recursos naturais em nome do desenvolvimento e crescimento económico. O complexo 

energético-mineral tem sido uma prioridade do governo moçambicano desde o período pós-

socialista (Castel-Branco 2014; Mosca, Abbas e Bruna 2013). A SASOL é o megaprojecto mais 

antigo da indústria extractiva e as suas exportações representam, em média, 5-8 por cento do 

total das exportações nacionais, desde a operacionalização do gasoduto em 2004. O projecto 

compreende a extracção de gás natural por ano e o seu transporte, através de um gasoduto 

subterrâneo (de mais de 800 km), para a África do Sul em Secunda, Mpumalanga. A área em 

questão (Temane e Pande) é considerada uma das maiores reservas de gás natural de África, 

contendo uma estimativa de 2,5 biliões de pés cúbicos (Trillion Cubic Feet - TCF) ou 2,7 milhões 

de giga joules, com um potencial estimado de 3,2 TCF. A primeira área a ser perfurada foi Temane, 

com capacidade para produzir 20–40 milhões de pés cúbicos por dia (AfDB 2002). 

 

As implicações sociais, económicas e ambientais devem ser levadas em consideração. A avaliação 

de impacto ambiental da SASOL refere múltiplos riscos e perigos deste projecto que devem ser 

acautelados. Estes incluíam preocupações com a gestão de resíduos perigosos e não-perigosos, 

e em relação às suas operações, como a libertação de mercúrio para a atmosfera, a necessidade 

de controlar as altas emissões de óxido de nitrogénio (NOx), a incineração de resíduos e a 

libertação resultante de dioxinas ou o tratamento de águas pluviais ou resíduos com altos níveis 

de contaminantes orgânicos (PDA 2001). 

 

Embora o real impacto ambiental da Sasol ainda não esteja claro, a população local, que depende 

da agricultura, afirma que as operações da empresa estão impactando negativamente na 

produção agrícola e causando rupturas em seus meios de subsistência. Além de ter passado por 

um processo de expropriação de terras, considerado por eles como mal conduzido, a 

compensação foi considerada inadequada e insuficiente. Tanto os reassentados como os 

agregados familiares que residem nas áreas circunvizinhas das áreas de perfuração, reclamam das 

mudanças ocorridas no meio ambiente e nos ecossistemas, e que afectam negativamente a sua 

vida económica e saúde. Estes relatam tremores de terra, mudanças nos padrões de chuva, 

diminuição da qualidade e produtividade do solo e mudanças na qualidade das suas colheitas. 

Problemas relacionados à saúde também foram relatados. Em resumo, implicações adversas para 

a reprodução social da população local foram verificadas. 

 

Desde que a Sasol chegou, a água da chuva já não pode ser bebida. Folhas de abóbora, 

folhas de mandioca e outras folhas de plantas já não podíamos comer... Eles testaram a 

água da chuva e havia problemas com aquela água, [ela] está envenenada... você pode 

ficar doente. Vimos que as folhas das nossas machambas mudaram de cor e sabor… A 

Sasol está a trazer pobreza, está a aumentar a pobreza. Eles continuam a destruir o que 

a comunidade tenta construir. (Reassentado, Inhassoro, 2019). 

  



 

11 

 

Numa perspectiva mais macro, notam-se também tendências negativas. O governo de 

Moçambique, quer se justifique pelo menor poder de negociação, quer pelos baixos níveis de 

transparência nos contractos e concessões, ou até pela predominância de corrupção, estabeleceu 

uma taxa de royalties de apenas 5%. Além disso, proporcionou enormes benefícios fiscais à SASOL 

– incluindo isenção do Imposto sobre o Valor Acrescentado e dos impostos sobre importação.  

 

Castel-Branco (2014) analisou três grandes megaprojectos do complexo energético-mineral em 

Moçambique: Mozal, Kenmare e Sasol. Mostrou que (entre 2008 e 2012) estas três empresas 

contribuíram em mais de 20% do Produto Interno Bruto de Moçambique, mas menos de dois por 

cento das receitas fiscais (Castel-Branco 2014). Todas as suas contribuições fiscais combinadas 

(incluindo o imposto sobre os rendimentos e sobre salários dos trabalhadores) correspondem a 

apenas três por cento das receitas totais da empresa, (Castel-Branco 2014). No geral, a 

combinação de incentivos fiscais, livre repatriação de capital e baixa taxa de reinvestimento de 

lucros está no cerne da acumulação externa e da baixa retenção de riqueza no país. 

 

Um estudo realizado pelo Centro de Integridade Pública (CIP, 2013) ilustra que as receitas do 

governo são muito baixas em comparação com as expectativas, não apenas pela baixa taxa de 

royalties, mas também porque o acordo de preços não beneficia o país. De acordo com o mesmo 

estudo, a Sasol compra gás natural em Moçambique por um quinto do preço a que o vende no 

mercado sul-africano. Mondliwa e Roberts (2018) concluíram que os maiores vencedores do 

projecto SASOL e da extracção de gás em Moçambique são (1) a Sasol, entre outros factores, 

através das margens de lucro baseadas em diferenças de preços e isenções fiscais; e (2) o governo 

sul-africano, através de impostos pagos pela Sasol na África do Sul. Além de que a África do Sul 

está atingindo os seus objectivos de redução das emissões através – como afirma – da 

diversificação das fontes de energia (do carvão ao gás natural) ao mesmo tempo que alimenta as 

suas necessidades de industrialização. 

 

Distintamente, Moçambique acaba num framing estrutural, social e económico de extracção-

escoamento-e-exportação, sem alargamento das suas forças produtivas, com graves implicações 

ambientais (ruptura de ecossistemas e degradação ecológica). Consequentemente, o país perde 

a capacidade e/ou oportunidade de gerar uma base ou organização social e económica para 

alcançar o progresso e o desenvolvimento sustentável, conforme descrito por Amin, Bunker e 

outros estudiosos com foco nas relações desiguais entre os países do Sul e do Norte Global. 

 

Nesta variação do extractivismo os recursos são, como Ye et al. (2020) colocaram, literalmente 

‘minerados/extraídos do subsolo’ para serem escoados e vendidos no mercado internacional, 

para regiões onde são posteriormente transformados em produtos finais ou utilizados como 

energia para alimentar a industrialização de núcleos industriais/produtivos. No geral, a distorção 

da dinâmica económica (macroeconómica e intensificação da dependência) e a ruptura dos 

processos de reprodução social local, e todos os males do extractivismo discutidos nas seções 

anteriores, estão entre as implicações negativas da extracção de gás executada pela Sasol. No 

entanto, é importante sublinhar as implicações ecológicas também: (1) exploração e esgotamento 

dos recursos do país, os quais beneficiam de forma assimétrica e desigual as classes e elites do 

capital doméstico e, principalmente, a economia, a industrialização e o Estado sul-africanos; e (2) 

destruição ecológica e do ecossistema na forma de poluição do ar, solos menos férteis, possível 

interrupção dos ciclos de chuva, contaminação de culturas alimentares, etc. – que impactam 

negativamente na saúde, na capacidade de produzir alimentos e, em geral, na reprodução social 

de agregados familiares afectados. 
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4.1.2. Extractivismo agrário: o caso da Portucel Moçambique 

 

Teóricos têm estendido o conceito de “extractivismo” para além da dinâmica tradicional de 

“mineração” de commodities a partir do solo. Por exemplo, Ye et al. (2020) argumentam que a 

agricultura, silvicultura e pesca também podem fazer parte do esquema extractivista de produção; 

eles afirmam que essas mercadorias também podem ser “mineradas”, figurativamente. Esta é a 

arena do conceito emergente de agro-extractivismo ou extractivismo agrário. O 'agro-

extractivismo' ou 'extractivismo agrário' (Alonso-Fradejas 2015; McKay 2017; Petras e Veltmeyer 

2014), considerada a questão agrária do século XXI (Petras e Veltmeyer 2014), é uma variação 

emergente do extractivismo em que a retirada de recursos naturais não processados é feita no 

sector agrícola. Nesta variação, desenrola-se uma combinação de expropriação de terra/recursos 

naturais e exploração de trabalho como base para produção e exportação de commodities não 

processadas ou com baixo nível de processamento (madeira, as diferentes commodities para 

produção de biocombustíveis e de alimentos processados, entre outros).  

 

Moçambique é um país com potencial para o desenvolvimento do extractivismo agrário. O 

governo vem promovendo activamente a ocupação de terras ociosas e incentivando investidores 

estrangeiros para dinamizar o sector agrícola, seguindo a ‘campanha’ do Banco Mundial desde o 

relatório de 2008 “Agriculture for Development”. Nesta linha, e também no âmbito da estratégia 

nacional para as alterações climáticas, a Portucel Moçambique surge como um “investimento 

promissor” com potencial para promover o crescimento económico, o desenvolvimento rural e 

social e a geração de emprego. A Portucel Moçambique foi criada em 2009 pela The Navigator 

Company (anteriormente grupo Portucel Soporcel), para implementar o maior projecto de 

produção de pasta de papel no país, para exportação. 

 

Inicialmente a empresa previa exportações de pasta de papel estimadas em cerca de USD 1.000 

milhões por ano. Os principais mercados da empresa seriam o mercado asiático (80%) e o 

mercado europeu (20%). No entanto, segundo a empresa, tornou-se economicamente 

insustentável (não lucrativo) produzir e exportar pasta de papel. Segundo o representante da 

empresa (entrevistado em Maputo), a Portucel abandonou os planos de industrialização e optou 

por exportar estilha de madeira (mais cedo na cadeia de valor), cerca de um milhão de toneladas 

por ano. No entanto, ainda não está claro se a empresa irá realmente exportar estilha ou madeira 

não processada (ainda mais cedo na cadeia de valor em causa).  

 

O Relatório da Portucel de 2015 apresenta os riscos (sociais e ambientais) da implementação do 

Projecto que foram identificados pelo estudo de impacto ambiental, nomeadamente: (1) 

fragmentação, alteração e/ou perda de habitats; (2) perda de biodiversidade; (3) absorção de água 

pelas plantações; (4) aumento do risco de incêndios florestais; (5) conflitos no acesso à terra; (6) 

perda de áreas agrícolas; (7) risco de desnutrição; e (8) perda de serviços ecossistémicos para as 

comunidades. Mas, ainda assim, a empresa foi autorizada a adquirir 356.000 hectares de terra por 

50 anos renováveis. Estima-se que cerca de 25.000 famílias residam na área da Portucel em ambas 

as províncias afectadas (Manica e Zambézia). Cerca de 3.500 famílias tiveram as suas terras 

transferidas para a Portucel. Até ao momento do trabalho de campo (2018/2019), 13.500 hectares 

de eucalipto foram plantados em ambas as províncias. De acordo com a empresa, eles 

empregaram 251 trabalhadores permanentes e pagaram 3,6 milhões de meticais em 

remunerações (equivalente a 2.000–3.000 trabalhadores sazonais) de 2013 a 2018. 
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A expropriação de terras, a exclusão rural, a perturbação dos ecossistemas e os resultados 

negativos no desenvolvimento (locais e nacionais) foram reconhecidos como as principais 

implicações das plantações de monoculturas de árvores (Ehrnström-Fuentes e Kröger 2018; 

Kröger 2014; Overbeek, Kröger e Gerber 2012; Wolford 2021; Xu 2019). Com o Estado como 

facilitador ou mesmo “promotor” de tais investimentos, esses projectos geralmente sobrepõem-

se a projectos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, como REDD+ e CSA. Este é 

realmente o caso da Portucel Moçambique, pois este investimento é operacionalizado no âmbito 

da Estratégia Nacional de REDD+. Mesmo assim, verificaram-se as implicações negativas acima 

mencionadas (veja Bruna, 2017 para informações mais detalhadas). No geral, o agro-

extractivismo, em particular, é mais consumidor de terra e envolve maiores níveis de exploração 

de trabalho em relação ao extractivismo mineiro. A intensificação do modelo de produção de 

monocultura também apresenta implicações ecológicas negativas, em termos de diminuído nível 

de disponibilidade de água e de fertilidade do solo.  

 

Um estudo baseado em inquéritos (Bruna 2017) mostrou que houve uma diminuição significativa 

na quantidade de alimentos produzidos, quando se compara a produção antes e depois da 

transferência de terras para a Portucel Moçambique. Houve, em média, um decréscimo na 

produção total da amostra de cerca de 100 kg por cultura de milho, feijão e mandioca, o que 

indica um possível défice alimentar para os agregados familiares que tiveram as suas terras 

transferidas para a Portucel Moçambique. O estudo não estima a percentagem de perdas 

resultantes do impacto da variabilidade climática no horizonte temporal em estudo. Além disso, 

também houve mudanças na estrutura produtiva. Devido à diminuição da terra e da renda, as 

famílias produziram menos variedade de culturas alimentares do que antes, o que pode indicar 

uma menor variedade de alimentos disponíveis por família. 

 

No caso do extractivismo agrário, maior atenção deve ser dada às relações de trabalho. Nem toda 

a mão de obra disponível resultante do processo de expropriação de terras foi empregada. Dois 

tipos principais de relações de trabalho podem ser identificados neste caso. O primeiro, foi uma 

grande demanda (instável) de trabalhadores sazonais para limpar, arar e semear vastas porções 

de terra. Estes eram pagos numa base diária e com salários diários considerados baixos. O 

segundo, era basicamente uma pequena proporção de trabalhadores permanentes em cargos de 

baixo escalão, como guardas e responsáveis de limpeza. Ambos os grupos afirmam ser mal pagos 

pelo trabalho e classificam o salário como um salário de ‘sobrevivência’: 

 

… o valor [salário] é pequeno para o trabalho aqui. Trabalhamos das 7h às 14h30 para 

receber 170 Mt  … se, pelo menos, tivermos 200, será normal. Trabalho na empresa há 

sete anos e não tenho nada. É apenas o suficiente para sobreviver. (Trabalhador da 

Portucel, Distrito de Ile, 2018). 

 

Também foram necessários trabalhadores sazonais na reabilitação das infra-estruturas de apoio 

às operações da Portucel, incluindo, por exemplo, estradas (mais de 1.000 km) e pontes ligando 

as plantações aos escritórios da empresa, entre outros locais relevantes para as actividades da 

empresa. Níveis elevados de exploração do trabalho e de expropriação da terra são geralmente 

verificados nesta variante do extractivismo. No entanto, a tendência da orientação da organização 

social e económica para acomodar esquemas extractivistas é igualmente verificada neste caso. As 

duas variações de extractivismo orientado para a eficiência mais proeminentes foram identificadas 

e exploradas nesta secção. Na próxima secção explorar-se-á a emergência de uma terceira 

variação do extractivismo: o extractivismo verde. 
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4.2. A crise ambiental global e a emergência do extractivismo verde 

 

Mudanças climáticas, extractivismo e a fronteira verde da acumulação  

 

Esta secção explora a dinâmica do extractivismo verde no contexto da mitigação às mudanças 

climáticas e da implementação de políticas de adaptação. A crise ambiental e as mudanças 

climáticas constituem a manifestação da segunda contradição do capitalismo referida por 

O'Connor (1998), evidenciando que estas podem constituir novas fontes de acumulação de 

capital, como afirmam Brockington e Duffy (2010), ou até prova de que o capitalismo é capaz de 

converter a sua própria crise em novas estratégias de acumulação (Arsel 2019). Soluções 

convencionais para as mudanças climáticas, baseadas em mudanças de técnicas e/ou tecnologias 

altamente associadas a objectivos económicos, ou baseadas em mecanismos de mercado e 

ferramentas financeiras, têm sido questionadas (Asefi-Najafabady, Villegas-Ortiz e Morgan 2020; 

Gills e Morgan 2020). No entanto, estas estão continuamente a ser implementadas e sustentadas 

por discursos ambientalistas e em nome da luta contra as mudanças climáticas.  

 

A mercantilização da natureza não é novidade. O que constitui uma tendência nova é que, em 

nome das mudanças climáticas e da sua “solução”, se estão a moldar e a transformar a economia 

global (economia climate-smart ou “inteligente ao clima”) e as estratégias de acumulação. Isto 

chama a atenção para o facto de que a crise climática pode “oferecer” oportunidades para 

acumulação de capital através de relações de troca assimétricas e exploradoras legitimadas pelos 

discursos ambientalistas. Num mundo inteligente ao clima, as organizações internacionais 

promovem medidas climáticas urgentes direccionadas a países ricos em biodiversidade, 

geralmente, países em vias de desenvolvimento, com menor pegada ambiental, como é o caso 

de Moçambique. Estas medidas incluem principalmente projectos baseados na terra integrados 

para reduzir as emissões, visando o sequestro de carbono nesses países ricos em biodiversidade 

para superar os danos da industrialização das economias desenvolvidas ou emergentes.  

 

Foi neste contexto que várias regiões rurais de Moçambique foram penetradas por investimentos 

e projectos “verdes”, incluindo vários projectos de plantação de árvores, como a Portucel 

Moçambique (356.000 hectares), a Chikweti Forest (63.040 hectares) e Green Resources (133.000 

hectares); esses projectos, que se são categorizados como “verdes”, também incluem 

investimentos na produção de biocombustíveis (como o caso do ProCana: 30.000 hectares) e 

investimentos/projectos nas áreas de conservação (Parque Nacional do Limpopo com 1.123.316 

hectares, Reserva Nacional do Gilé com 286.000 hectares, Reserva do Niassa com 4.200.000 

hectares e Parque Nacional das Quirimbas com 750.000 hectares – a Reserva Nacional do Gilé é 

uma das únicas áreas de conservação sem população rural a viver no seu interior) (ANAC 2015).2 

 

Estudos revelam como a conservação da vida selvagem, marinha e da biodiversidade pode ser 

categorizada como mercantilização da natureza e acumulação primitiva de capital, embora não 

apresente as dinâmicas usuais de expropriação de terra (Benjaminsen e Bryceson 2012; Bruna 

2019; Kelly 2011). No entanto, todos eles sublinham as implicações da expropriação de recursos, 

como perda de direitos à terra, perda de acesso aos recursos florestais, insegurança alimentar e 

conflitos.  

  

 
2 Aproximadamente 25% do território nacional foi apontado como pertencendo a áreas de conservação, Reservas ou 

Parques Nacionais. 



 

15 

 

Como esses conjuntos de estratégias e novas formas de acumulação se desenrolam no terreno? 

Além dos casos explícitos de implantação de investimentos de turismo baseado na natureza em 

áreas de conservação ou investimentos em agronegócios visando a produção de biocombustíveis 

(ancorados no discurso ecologicamente correcto das fontes alternativas de energia), existe todo 

um novo espaço de possibilidades e estratégias de acumulação que surge à medida que o 

capitalismo coopta as políticas e soluções às mudanças climáticas. 

 

O caso da CSA e REDD+, no âmbito da Portucel Moçambique e da Reserva Nacional do Gilé 

(discutidos na próxima secção), são políticas que se fundem de forma sinergística com 

projectos/investimentos lucrativos na agricultura, energia, sector extractivo e outros. Por exemplo, 

o projecto de plantação de árvores operacionalizado pela empresa Portucel Moçambique faz 

parte da Estratégia Nacional de REDD+ e só lhes foi permitido adquirir 356.000 hectares de terra 

se a empresa implementasse um plano de desenvolvimento social que incluísse o fornecimento 

de insumos e assistência técnica seguindo directrizes de CSA nas machambas dos agregados 

familiares. Assim, há projectos agro-extractivistas com potencial de altas margens de lucro, que 

são justificados e legitimados por discursos verdes.  

 

Por outro lado, os discursos em torno da necessidade de intensificar os investimentos chamados 

de “energias limpas” como forma de combater as mudanças climáticas são predominantes 

globalmente. A construção de barragens, projectos de energia eólica e projectos de energia solar, 

e, até mesmo, a priorização do gás natural sobre os combustíveis fósseis, também são projectos 

de grande escala e investimentos legitimados pelo combate às mudanças climáticas, mas que, na 

verdade, são grandes oportunidades de negócios lucrativos, com questionável eficácia ambiental. 

Estas dinâmicas constituem um vector de expansão da fronteira extractiva (Bruna 2021; Dunlap e 

Brock 2021; Voskoboynik e Andreucci 2021), constituindo, assim, a base do extractivismo verde. 

 

No geral, observa-se uma reestruturação emergente da economia global inclinando-se para um 

“enverdecimento” da mesma (seguindo o imperativo da redução de emissões), no que diz 

respeito aos processos de produção, embalagens, distribuição, mercados e consumo; 

constituindo, assim, uma nova fronteira de acumulação legitimada e sustentada por discursos 

ambientalistas. Portanto, países como Moçambique, geralmente os que menos poluíram 

historicamente e menos contribuíram para a crise ambiental, têm grande potencial de captação 

de carbono e, por isso, correm grandes riscos de serem expropriados dos seus direitos de emissão 

a favor de países e/ou indústrias poluidoras e com elevada pegada ambiental. Diferentemente do 

percurso histórico da corrida aos recursos, emerge uma nova era em que recursos intangíveis, 

como “créditos de carbono” ou “direitos de emissão”, tornam-se as próximas commodities a 

serem “mineradas” ou “extraídas”. É neste contexto que emerge o extractivismo verde.   

 

Extractivismo verde na Reserva Nacional do Gilé e REDD+ 

 

Com o surgimento da fronteira verde da acumulação, a corrida aos recursos tornou-se mais 

“verde” do que nunca. De acordo com a Land Matrix, à semelhança de muitos outros países 

africanos, Moçambique apresenta um aumento na procura de terra para implantação de projectos 

e investimentos verdes como, por exemplo, de produção de biocombustível, plantações florestais, 

conservação (REDD+) e energias renováveis3. Uma análise mais aprofundada, e usando o quadro 

teórico do extractivismo, guia-nos ao entendimento de que num mundo onde as “emissões” se 

tornaram monetizadas, existem também recursos intangíveis sendo expropriados e transferidos.  

 
3 https://landmatrix.org/charts/country_profiles  

https://landmatrix.org/charts/country_profiles
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Foi no intuito de reduzir as emissões e capturar carbono que a Reserva Nacional do Gilé (RNG) 

foi reestabelecida. A GNR abrange uma área de 2.860 km2 nos distritos de Pebane e Gilé na 

província da Zambézia. Com o surgimento de preocupações sobre a crise global ambiental e o 

despertar de interesses internacionais em constituir áreas de conservação, foram criados 

instrumentos institucionais e legais para gerir e proteger esta área de conservação. Em 2011, a 

zona tampão foi oficialmente designada; esta estende-se por 1.671 km2, formando uma faixa que 

circunda completamente a reserva. 

 

Esta reserva foi identificada como uma das primeiras áreas para a implementação do programa 

REDD+ em Moçambique, que visa promover a gestão florestal comunitária, agro-silvicultura, 

produção de carvão sustentável e reflorestamento para restaurar áreas degradadas (Banco 

Mundial, 2018). Académicos questionam sobre a eficácia e as implicações do REDD+ em 

diferentes países. De acordo com estes (Corbera 2012; Corbera, Hunsberger e Vaddhanaphuti 

2017; Phelps, Webb e Agrawal 2010), a experiência do REDD+ revela implicações negativas como 

o aumento das desigualdades e exclusões sociais. Hunsberger et al. (2017) resumem os riscos da 

implementação de REDD+ em: (1) desconsideração das perspectivas das comunidades rurais que 

leva ao fracasso na identificação das verdadeiras causas do desmatamento; (2) perda de acesso a 

recursos florestais; (3) aprofundamento das desigualdades existentes, caso as elites capturem os 

benefícios de tais projectos; (4) redução da floresta a um único valor de mercado, atribuindo-lhe 

um preço; e, (5) existência de interesses não coincidentes, e até divergentes, entre os actores: 

instituições internacionais, nacionais e locais. 

 

Mesmo assim, este projecto de REDD+ está em funcionamento há quase uma década e afecta 

cerca de 14 comunidades (cerca de 15.000 famílias) que vivem na zona tampão da reserva. Essas 

famílias são predominantemente pequenos agricultores, que praticam agricultura de subsistência, 

e dependem muito dos recursos florestais da reserva e suas fontes de água. A subsistência destas 

famílias apresenta, em média, a seguinte estrutura: 52% dos recursos florestais (lenha, caça, pesca 

e outros); 32% de agricultura; 9% de criação de animais domésticos (pombos, galinhas, porcos); 

e 7% de estratégias alternativas. Com a implementação do REDD+, a subsistência dos agregados 

familiares foi alterada.  

 

A política de REDD+ indica que as famílias devem ser compensadas pela perda de recursos 

florestais e meios de subsistência “beneficiando” da implementação da CSA (tendo acesso a 

serviços de extensão e novas técnicas agrícolas e acesso a insumos). É importante referir que estes 

serviços e insumos não abrangeram todos os agregados familiares afectados pelo REDD+, pois 

apenas cerca de 8.000 indivíduos foram seleccionados pela Administração da Reserva. Estes 

receberam, de forma diferenciada, pacotes de insumos agrícolas, kits para a produção de mel, 

processamento de cogumelos, entre outras pequenas alternativas de subsistência. No entanto, 

este grupo, que beneficiou destes serviços e inputs, apresenta dificuldades de subsistência:  

 

Estou sozinho com minha esposa [a trabalhar na machamba]. Eu não tenho a 

possibilidade de contratar alguém porque, quando você contrata alguém, você deve 

pagar. Só lá [Reserva] nós conseguíamos caril [carne/proteína]. Os homens iam lá e 

caçavam animais. Gazela, ratos e também pescavam. Porque tem rios que tem muito 

peixe lá dentro. Agora, não podemos. Agora temos que comprar o peixe. Antes, eu não 

comprava. Muitos de nós não comprávamos. Entrava lá pelo menos uma vez por semana. 

Quando o homem vai lá para caça, a mulher ficava na machamba. De lá pegávamos [o 

dinheiro] e usamos para roupas dos nossos filhos. (Chefe de agregado familiar, Pebane, 

Novembro de 2019). 
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No ano passado produzimos amendoim e nos disseram para produzir nas nossas 

machambas, mas não conseguimos encontrar compradores. O produto ficou lá. Estamos 

a comer uma parte, mas a outra parte está apenas a apodrecer. (Chefe de agregado 

familiar, Gilé, Novembro de 2019). 

 

No geral, os dados empíricos indicam que a implementação da CSA não compensou pela perda 

dos recursos florestais e meios de subsistência. Em última análise, estas novas técnicas constituem, 

maioritariamente, uma estratégia para proteger a biodiversidade da reserva, pois o objectivo 

principal do REDD+ é o sequestro e a venda de créditos de carbono. O cenário torna-se ainda 

pior para aqueles que não receberam os tais benefícios (serviços e inputs) pois não obtiveram 

nenhum mecanismo de compensação pela perda de recursos. E esse grupo constitui a maioria 

dos agregados familiares afectados: 

 

Não entramos mais na reserva, mas não vemos vantagem nisso. Porque eles não 

cumprem suas promessas. Alguns foram seleccionados e vêem os benefícios. Enquanto 

nós, que estamos fora, não temos nenhum benefício. Não recebemos nada em troca. 

(Chefe de agregado familiar, Gilé, Novembro de 2019). 

 

Além de não receber benefício algum, a percepção de implicações adversas para a subsistência e 

a qualidade de vida é claramente mais intensificada neste grupo, em particular. O processo de 

expropriação de recursos florestais sustenta a criação de uma nova mercadoria/commodity: 

créditos de carbono. Ou seja, a expropriação dos direitos de emissão dos agregados familiares 

sustenta a criação dos chamados créditos de carbono que são, posteriormente, vendidos no 

mercado internacional4. Isto significa que os direitos de emissão são extraídos (através da 

restrição ao acesso de recursos florestais e ecológicos) e transferidos para actores externos 

poluentes.  

 

A política também refere que uma percentagem (não definida) deve ser canalizada às 

comunidades; no entanto, após 10 anos de REDD+, nenhum desses benefícios financeiros os 

alcançou. A Reserva tem potencial para produzir cerca de 330.000 unidades de carbono 

verificadas (VCUs) dentro de cinco a seis anos (FFEM, 2017). O processo de extracção de licenças 

de carbono (‘direitos de emissão’) inclui diferentes etapas. A estrutura da cadeia de valor mostra 

como os diferentes actores podem lucrar em diferentes estágios da cadeia de valor, que é 

controlada por um grupo de stakeholders (veja a Figura 2). Assim como acontece com o 

extractivismo orientado para a eficiência, os fluxos e circuitos de mercadorias no caso do 

extractivismo verde também merecem atenção analítica. No contexto dos mercados de carbono, 

Bridge (2011: 824-825) reforça que são verificadas as mesmas questões de expropriação e 

usurpação de recursos verificadas em outros sectores.  

 

Figure 2: Cadeia de valor do carbono – expropriação dos direitos de emissão 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 
4 O preço de créditos de carbono no mercado internacional tem variado de 5 a 36 USD por tonelada nos últimos 5 anos 

(veja mais em em  ) 
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A forma como esta commodity é criada, produzida, expropriada e vendida implica processos de 

retirar/restringir a faculdade da população local (e países) de exercer os seus direitos de emissão 

e de beneficiar dos bens ecológicos que a área de reserva e zona tampão oferecem. Ao analisar 

os efeitos da implementação de REDD+ nos meios de subsistência rural, ficou claro que houve 

um corte na subsistência dos agregados familiares. E, embora os serviços e inputs guiados por 

princípios de CSA tenham sido usados para compensar a perda de recursos florestais, na verdade, 

obrigou os agregados familiares a mudar as suas formas tradicionais de agricultura e a adoptar 

novas técnicas que são, segundo os actores implementadores, mais baixas em emissões (mas 

mais intensivas em trabalho). Assim, além de serem expropriados dos recursos florestais para o 

sequestro de carbono, os agregados familiares estão sendo expropriados dos seus direitos de 

emissão nas suas próprias práticas de agricultura de subsistência.  

 

Deste modo, o extractivismo verde implica a expropriação, extracção e transferência de direitos 

de emissão de carbono, onde os expropriados são privados de recursos determinantes para a sua 

subsistência e reprodução social, bem como do seu direito de emitir. O extractivismo verde, no 

caso de áreas de conservação, distintamente de outros casos e variações do extractivismo, não 

envolve necessariamente implicações ambientais negativas (directas) localizadas (poluição, perda 

de biodiversidade, etc.). No entanto, captura a capacidade ou a faculdade e possibilidade de os 

agregados familiares usarem e beneficiarem legitimamente de activos/recursos ecológicos 

(incluindo biodiversidade, recursos florestais, direitos de emissão, etc.).  

 

Esta variação de extractivismo pode implicar, indirectamente, a degradação do meio ambiente 

noutras regiões no mundo, pois abrem-se possibilidades de os compradores de tais créditos de 

carbono poluírem. Portanto, além de fornecer matérias-primas ou energia, a extracção e 

transferência de direitos de emissão é outra forma pela qual o extractivismo se manifesta e os 

núcleos extractivos (como Moçambique) são colocados na posição de alimentar a industrialização 

noutros lugares. Este caso mostra como as políticas globais para solucionar a crise ambiental 

estão, na verdade, criando adversidades locais, alimentando a industrialização e a acumulação 

externas.  

 

Mas o REDD+ não é o único caso pelo qual o extractivismo verde se pode manifestar. Por 

exemplo, o caso da Portucel Moçambique também se pode enquadrar no quadro do 

extractivismo verde uma vez que as suas estratégias de acumulação vão além da expropriação da 

terra, e incluem a prática de CSA como mecanismo de compensação (retira os direitos de emissão 

dos agregados familiares), e integra-se como parte das políticas de mitigação às alterações 

climáticas do país. Mais uma vez, os direitos de emissão estão sendo retirados dos agregados 

familiares à medida que adoptam essas novas técnicas promovidas pela empresa. À semelhança 

do caso Gilé, a expropriação de recursos pela Portucel está a ser facilitada e legitimada por 

discursos ambientalistas e sustentada pelas políticas de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas. Mas diferente do extractivismo verde que acontece no Gilé, o caso da Portucel implica 

consequências locais adversas directas sobre o meio ambiente, incluindo a destruição da 

biodiversidade e dos ecossistemas. Muitas outras políticas, financiamentos e investimentos que 

promovem a produção de biocombustíveis, projectos de energia renovável (baseados em energia 

hídrica, solar e eólica) legitimados por narrativas de mudanças climáticas e discursos verdes 

podem envolver a expropriação de direitos de emissão e, portanto, podem constituir outros 

mecanismos pelos quais o extractivismo verde se manifesta em intersecção com o extractivismo 

agrário.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Analisando a experiência de Moçambique, compreende-se que, ao especializar-se no 

fornecimento de energia e matérias-primas, o país alimenta a industrialização externa, ao mesmo 

tempo que debilita a sua capacidade interna de industrialização. Consequentemente, o país 

intensifica a sua dependência de importações para atender às necessidades do mercado interno 

de alimentos, combustíveis e bens de capital. O resultado de mais de três décadas de 

intensificação de IDE impulsionado pela eficiência económica, que levou à intensificação de uma 

organização económica e social que acomoda um modelo de desenvolvimento extractivista, tem 

implicações negativas para o bem-estar da população.  

 

O desenvolvimento do capitalismo nos centros industriais e produtivos, realizado por meio de 

relações históricas económicas, sociais e ecológicas assimétricas e exploradoras, implicou custos 

para as populações locais e sociedades nas periferias. Ademais, as regiões extractivas ficam com 

um framing económico, social e ecológico que debilita e inibe a reprodução social e o progresso, 

local, regional e nacional. Moçambique apresenta um framing e organização económica e social 

que foram efectivamente moldados para acomodar um esquema de extracção-escoamento-e-

exportação de mercadorias para mercados externos, incluindo o ordenamento de infra-estruturas 

e a estrutura económica do país.  

 

Ao explorar as variações do extractivismo relacionadas com e além das políticas verdes, o artigo 

apresenta uma variação emergente do extractivismo, que vai além dos conceitos/entendimentos 

históricos e tradicionais sobre a temática. Com o surgimento da nova fronteira da acumulação 

(“verde”) a corrida pelos recursos tem-se transformado, mas não na sua essência; a expropriação 

e exploração ainda são condições necessárias. O extractivismo verde intensificará o carácter 

extractivista do modelo de desenvolvimento de Moçambique. Com a criação e extracção de uma 

nova commodity – direitos de emissão de carbono– o extractivismo verde também envolve 

processos que alimentam o mercado internacional, respondem a interesses internacionais de 

solucionar a crise climática, mas deixa ficar nos países hospedeiros uma série de implicações 

socioeconómicas negativas e adversas à subsistência rural, mas também ao modelo de 

desenvolvimento do país como um todo.  

 

O conceito de extractivismo verde sublinha as assimetrias das relações de troca económicas e 

ecológicas entre regiões e actores. Constitui, assim, uma importante ferramenta para analisar as 

dinâmicas actuais globais, onde o controlo de emissões tornou-se no factor-chave em todos os 

sectores da sociedade e do sistema capitalista como um todo. A expropriação e transferência dos 

direitos de emissão será a base da corrida aos recursos, actual e futura, à medida que um mundo 

inteligente ao clima é instalado. Um mundo inteligente ao clima que, entre outras, inclui, mas não 

se limita a, alguns exemplos empíricos explorados neste texto, como: (1) promoção ou imposição 

de transformações nos sistemas de produção tradicionais para práticas guiadas por princípios de 

CSA que, pela experiência em Moçambique, mostram ser uma prática mais intensiva em trabalho, 

a fim de reduzir as emissões dos pequenos agricultores e do sector agrícola; (2) expropriação e 

transferência de direitos de emissão através de restrição do acesso aos recursos florestais em 

zonas de alto potencial de biodiversidade com o objectivo de maximizar o sequestro de carbono 

no contexto de políticas climáticas inteligentes baseadas na conservação; (3) a implementação de 

investimentos 'verdes' (produção de biocombustíveis ou plantações de árvores) e o uso de 

projectos inteligentes ao clima para compensar a perda de meios de subsistência e, ao mesmo 

tempo, transformar as práticas de subsistência rural para as que se consideram 'mais ecológicas', 

mas, em última análise, visando a redução de emissões e captação de carbono. Todas estas 
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tendências implicam a extracção e transferência de direitos de emissão da população rural para 

regiões industrializadas. 

 

Um factor importante, que deve ser destacado, é o facto de que o peso da resolução da crise 

climática pode estar recaindo sobre actores que não contribuíram significativamente para o actual 

cenário da crise ambiental – ou seja, a população local e o país onde tais políticas são 

implementadas, são, de forma geral, os actores com menor pegada ambiental, enquanto os que 

usam os créditos de carbono são os com maior pegada ambiental histórica. Os primeiros, estão 

sendo responsabilizados e têm de acomodar as demandas e processos produtivos dos segundos, 

os países industrializados, uma injustiça social. Este texto chama a atenção para a necessidade de 

se repensar nas propostas de solução da crise climática tendo em conta noções sobre justiça 

climática e incorporá-las no processo de concepção e implementação de políticas de mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. Reforça também a ideia de que é crucial a participação da 

população directamente afectada por estas políticas.  
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