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A RELAÇÃO ENTRE A TRANSFERÊNCIA DE “INDÚSTRIAS SUJAS” DEVIDO À 

REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL E A PROBLEMÁTICA DE MIGRAÇÃO 

AMBIENTAL INTERNACIONAL 

 

Desde a década de 1960, a questão de Política Ambiental e de regulação ambiental tornou-se 

pauta de discussão de tomadores de decisões em todas as nações; ainda mais antiga, a questão 

de refugiados tem se intensificado com os recentes eventos observados em escala mundial. O 

presente trabalho objetiva relacionar o movimento de transferência das chamadas “indústrias 

sujas” em direção a países menos desenvolvidos a partir do aumento da regulação ambiental 

em seus países de origem e o fluxo migratório ambiental ocasionado por essas indústrias em 

seus países de destino.  

A seguinte agenda será proposta: i) evolução da questão ambiental na Política Internacional; ii) 

breve histórico de migrações ambientais; iii) abordagem inicial da transferência de “empresas 

sujas” para países menos desenvolvidos; iv) análise da relação entre o movimento migratório 

ambiental e a transferência das empresas e v) determinação de real causalidade entre os 

movimentos. A metodologia utilizada é de revisão de bibliografia referente e análise de casos 

específicos como o “cinturão da ferrugem” e outros polos das “indústrias sujas”.  

Planeja-se determinar, além da relação entre os dois movimentos, se há alguma 

responsabilidade social das nações desenvolvidas ao incentivar essa transferência com uma 

nova regulamentação ambiental ou se as externalidades existentes deveriam ser imputadas nas 

indústrias em questão. Como resultado provisório já se encontrou fluxos migratórios de regiões 

alvo das indústrias, mas não se é capaz de afirmar se foram essas as causadoras do processo, 

ou, caso sejam, se seriam as únicas causadoras, devido ao complexo nexo entre os fatores 

causadores de migração.  


