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Revolução Industrial, a grande divergência  

 

 O mundo cresceu lentamente até o século XVIII, quando a Revolução 

Industrial deu origem a um crescimento sem precedentes que persiste até hoje. 

Em meados da primeira década do século XIX, a população mundial atingiu a 

marca de 1 bilhão de pessoas. Em 2012, ela já era de 7 bilhões e produzia um 

PIB mundial 70 vezes o de 1800.  Dois séculos atrás, 90% das pessoas viviam 

em extrema pobreza e mais 90% delas eram analfabetas. Hoje, 88% dos 

humanos são alfabetizados e 10% deles vivem em extrema pobreza. A 

expectativa de uma criança ao nascer era cerca de 30 anos, hoje é superior a 70 

anos na maior parte do mundo. A taxa de crescimento populacional está em 

declínio, e nos países mais ricos as mortes já superam os nascimentos. Mas nas 

regiões mais pobres, principalmente na África, e partes da Ásia, a população 

ainda cresce rapidamente, o que provavelmente elevará a população mundial a 

um pico de 10-11 bilhões no início do próximo século. 

 A Revolução Industrial foi viabilizada pela Revolução Científica dos 

séculos XVI e XVII e pelo pensamento iluminista que dominou a elite intelectual 

europeia do final do século XVII ao final do século XVIII (Iluminismo ou Era das 

Luzes). O Iluminismo baseava-se na razão e na crença de que por meio dela a 

humanidade poderia alcançar progresso material, cultural ético e humanístico. 

No final do século XVIII, teve início na Europa o Romantismo, um movimento 

filosófico, artístico e político que contestava as virtudes da razão, valorizava o 

lirismo e a subjetividade. Também fomentou o tribalismo, lamentável legado da 

evolução biológica à natureza humana, e com isso promoveu o nacionalismo nos 

estados modernos que à época se organizavam na Europa. O Romantismo 

evoluiu para o Modernismo e, a partir de meados do século XX, para o pós-

Modernismo, um movimento filosófico com visão radical anti-racionalista, que 

relativizou tudo, da razão à ética e as artes. O pós-Modernismo nega a 

objetividade da ciência e de qualquer sistema de valores. Nele está a raiz do 

sentimento anticiência e não menos do alastramento da pseudociência no 



mundo presente. Meteorologia não é objetivamente mais fundamentada do que 

dança da chuva. A Terra pode ser esférica ou plana, e para qualquer um desses 

formatos pode ser que orbite o Sol ou fique em repouso no centro do sistema 

solar. Doenças contagiosas que estavam em vias de extinção voltaram a se 

propagar porque segundo boa parte da população as vacinas que as previnem 

causam autismo. 

 Os benefícios que a RI trouxe para a maior parte das pessoas são 

inegáveis. Mas muitos os negam porque se recusam a encarar a realidade e 

objetividade dos fatos, expressos em números. Mas, infelizmente, esses 

benefícios ainda são muito mal distribuídos, e há no mundo um número 

inaceitavelmente alto de excluídos. Além do mais, a era industrial gerou 

problemas ambientais altamente desafiadores. O maior deles é o aquecimento 

global, que tratamos neste artigo. 

 

 Aquecimento antropogênico 

 

 Há um quarto de milênio, a demanda mundial de energia, que em todo o 

período cresceu continuamente, tem sido atendida principalmente pela queima 

de combustíveis fósseis. Dessa esforçada incineração resultou que, de 1750 até 

o presente, a humanidade despejasse no ar dióxido de carbono (CO2) bastante 

para que a concentração desse gás na atmosfera subisse de 280 ppm (partes 

por milhão) em 1800 para 410 ppm em 2018. No presente, a cada ano 38 bilhões 

de toneladas adicionais de CO2 são jogadas no ar, o que aumenta a 

concentração atmosférica desse gás em 2 ppm por ano.  

 O CO2 na atmosfera bloqueia parcialmente a emissão de luz 

infravermelha do planeta para o espaço, causando com isso o efeito estufa, que 

eleva a temperatura do ar, da terra e dos oceanos. É o principal gás de efeito 

estufa produzido pelo ser humano – o segundo é o metano (CH4). Os gases 

estufa são naturalmente produzidos e reabsorvidos pelas rochas, plantas, 

animais, áreas alagadas e oceanos. Ao longo do tempo, em escalas de milênios 

ou maiores, sua concentração variou muito por causas diversas: fatores 

geoquímicos; vulcanismo; movimento dos continentes; mudanças da órbita e do 

eixo de rotação da Terra, e da luminosidade solar; evolução das plantas e dos 

animais. Essa dinâmica gerou grandes oscilações no clima da Terra, o que por 

sua vez influenciou fortemente a evolução da vida. Durante os muitos episódios 

de glaciação e aquecimento que ocorreram no último milhão de anos, a taxa de 

CO2 na atmosfera oscilou entre 170 ppm e 280 ppm. Após o fim da última era 

glacial, cerca de 11 mil anos atrás, o planeta tem experimentado um longo 

período de clima quente, embora ameno. Ao longo desse tempo, a concentração 

de CO2 na atmosfera manteve-se em cerca de 280 ppm. Esse clima quente 

possibilitou o desenvolvimento da agricultura e o consequente aumento da 

população humana. Desde então a humanidade tem impactado 

significativamente e ecologia do globo.  Esse impacto está se agravando 

dramaticamente. 



 Desde 1750, a temperatura média do globo aumentou 0,8oC. É consenso 

entre os climatologistas que esse aumento foi causado pelo homem. Mas ainda 

existe uma considerável massa de pessoas, dentre elas gente poderosa como 

Donald Trump, Jair Bolsonaro e executivos de empresas dos setores de carvão 

e petróleo, que negam a realidade do aquecimento ou sua origem antropogênica.  

Na ausência de ações enérgicas de governos, de organismos como a ONU e do 

setor empresarial, é possível que no final deste século a elevação de 

temperatura atinja formidáveis 4oC. Na última tentativa internacional de 

minimizar o desastre, em dezembro de 2015, foi assinado o Acordo de Paris, no 

qual muitos governos comprometeram-se com políticas que poderiam limitar o 

aquecimento a 2oC, de preferência 1,5oC. Mesmo um aquecimento dessa 

grandeza poderia levar a mudanças irreversíveis que por meio de efeitos não 

lineares provavelmente deflagrariam mudanças catastróficas para o ecossistema 

e para o ser humano.  

 

 O uso do carbono vai aumentar muito 

 

 Em parte da Europa e da América do Norte, tem havido um esforço 

louvável para menor emissão de CO2. Tem aumentado rapidamente a produção 

de eletricidade por usinas eólicas e placas fotovoltaicas, há medidas eficazes de 

redução do consumo de energia. Deve-se também considerar que o aumento da 

geração de riqueza dos países ricos não leva a aumento correspondente do 

consumo de energia, pois neles a riqueza é cada vez mais desmaterializada: em 

vez de cimento, aço, trigo, a maior demanda é por tecnologias digitais, cultura, 

saúde e educação de alto nível.  

Há de se ponderar que a produção de eletricidade eólica e fotovoltaica 

exige grandes áreas de espaço, que são escassas na maioria dos países ricos, 

o que limitará o emprego dessas formas de geração de eletricidade. Mas há 

também grande redução de geração de CO2 pelo uso mais intenso de gás 

natural para a produção de eletricidade. O gás natural emite muito menos CO2 

por unidade de energia gerada do que carvão, e bem menos do que diesel e 

gasolina. Até recentemente, na URSS o gás natural que sai junto com o petróleo 

produzido era queimado, por falta de uso. Atualmente ele é em grande parte 

transportado por gasodutos à Europa Ocidental para geração de eletricidade. No 

Brasil, o gás natural é reinjetado no subsolo, de onde veio. Só recentemente, 

políticas de uso de gás natural para a produção de eletricidade têm sido 

iniciadas.  

 A redução de produção de CO2 pelo Ocidente desenvolvido será 

superada com muita sobra pelo seu aumento na Ásia e na África. Nessas regiões 

já vive mais da metade da população mundial, e essa participação irá aumentar 

muito. Essas regiões crescem economicamente muito acima do resto do mundo. 

Medido pela paridade de preços, o PIB da China já é o maior do mundo, e o da 

Índia é o terceiro. Mas a renda per capita desses países ainda é muito pequena 

comparada à da América do Norte e da Europa. Ambos ainda têm uma imensa 



população rural, ávida para vir para a cidade e demandar energia. Seu 

crescimento ainda é uma corrida para se igualar aos ricos (crescimento catch 

up), o qual demanda muita energia para cada unidade de riqueza produzida.  

 

 Por que não temos usado mais energia nuclear 

 

 A energia nuclear é capaz de suprir a humanidade de energia por milênios 

ou dezenas de milênios, consideradas as reservas estimadas – exploráveis a 

custo aceitável – e o uso de reatores nucleares de 4ª geração, cuja tecnologia 

está em estágio avançado. No final de 1939, descobriu-se – para grande 

surpresa dos gregos – que o bombardeamento de átomos de urânio com 

nêutrons os divide, gerando dois átomos menores, dois ou três nêutrons e 

grande quantidade de energia. Essa divisão foi denominada   fissão nuclear. O 

urânio, concentrado no minério uraninita ou diluído em concentrações de ppm 

nas rochas e na água do mar, contém três isótopos do elemento: 99,27% de 

urânio-238, 0,7% de urânio-235 e uma pitadinha irrelevante de urânio-234. Como 

cada átomo fissionado gera pelo menos dois nêutrons que podem causar novas 

fissões, é possível gerar uma reação em cadeia em que os átomos vão se 

fissionando continuamente.  A possibilidade de uso desse fenômeno para a 

geração de energia elétrica, e ainda de armamentos milhões de vezes mais 

poderosos que a dinamite, foi prontamente reconhecida. A Grande Guerra, com 

grande possibilidade de vitória dos nazistas, levou ao início do trabalho dos 

Aliados, em 1942, para desenvolver “bombas atômicas” baseadas em Urânio-

235 e também de plutônio-239, que não existe na natureza mas pode ser 

produzido pelo bombardeamento de urânio-238 com nêutrons. No final de 1942 

já funcionava a Chicago Pile-1, o primeiro reator nuclear feito pelo ser humano. 

O primeiro reator nuclear para a geração comercial de eletricidade (foto na figura 

1) foi ligado à rede elétrica do Reino Unido em1956. 

 

 



 Figura 1 – Calder Hall, primeiro reator para geração de energia elétrica, no Reino Unido. 

Fonte: Wikipedia 

 

Em 1946, o Congresso norte-americano criou a Comissão de Energia 

Atômica dos Estados Unidos (AEC). Em dezembro de 1953, o presidente norte 

americano Dwight E. Eisenhower proferiu na ONU a palestra intitulada Atoms for 

Peace e logo depois o país lançou o programa Atoms for Peace, que ajudou a 

construir reatores no Iran, Israel e Paquistão. Essas iniciativas criaram o 

ambiente político para a criação em 1957 da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA), uma organização autônoma da ONU que funciona como fórum 

intergovernamental para a cooperação científica e técnica no uso pacífico da 

tecnologia nuclear. 

 O emprego pacífico da energia nuclear nunca teve a intensidade 

esperada. A AEC previu que no ano 2000 os EUA contariam com 1000 reatores 

que abasteceriam o país de eletricidade farta e barata. Já nos anos 1960, vários 

críticos apontavam que a AEC seria incapaz de impor ao setor nuclear a 

regulamentação necessária para garantir a necessária segurança. A Comissão 

foi extinta em 1974; no presente, os EUA contam com apenas 99, e o mundo 

todo com 457 reatores.  

Há realmente várias questões preocupantes ligadas a reatores nucleares. 

O que a reação em cadeia produz primariamente é calor, que cria vapor de água, 

que por sua vez gira turbinas geradoras de eletricidade. O controle da taxa de 

reação em cadeia e da temperatura do líquido refrigerante – água leve, água 

pesada, água leve pressurizada, sal ou sódio liquefeitos – é complexo e pode 

falhar. Eventual superaquecimento pode levar a descontrole de gravidade 

variável. Pode haver vazamento de material radioativo no ambiente e até mesmo 

a fundição do núcleo do reator. Reatores nucleares trazem ainda outros riscos e 

problemas de difícil solução. Eles produzem grande quantidade de rejeitos que 

permanecem longo tempo altamente radioativos, cujo armazenamento seguro é 

desafiador. Há ainda o risco de que terroristas ataquem reatores com o propósito 

de causar vazamento de material radiativo capaz de gerar calamidades. Não 

bastasse isso, na opinião pública, eletricidade de origem nuclear e bombas 

atômicas passaram a ser questões interligadas e a primeira necessariamente 

levaria à segunda. 

Por essas, e ainda outras razões, a geração de eletricidade por energia 

nuclear não prosperou como esperado nos EUA, a nação líder em economia e 

tecnologia do século XX, cujo espírito, todavia, ainda é o do cavaleiro solitário 

que no Oeste transpôs desertos de ossadas brancas e elevações abruptas de 

rocha colorida. Praticava a justiça pelas próprias mãos, ou pelas do sheriff, eleito 

e destituído pela vila quando aprouvesse aos seus cidadãos. Ao contrário do que 

se pensa na maior parte do mundo, para o bem ou para o mal, os EUA são o 

que há de mais próximo da democracia direta ateniense. Desde a independência 

americana, a população nunca aceitou um estado poderoso que a tutelasse. 



Quase nada realmente público prospera no país, se não apoiado pelo povo, e 

esse vê o átomo com desconfiança.  

Nos anos 1960, surgiu o movimento hippie, que amparado por uma nova 

música singularmente brilhante conquistou a simpatia de grande parte do povo 

americano. Na verdade, os hippies eram uma contracultura que contestava as 

guerras, as corporações e o consumismo que contaminavam o chamado sonho 

americano. “Paz e amor”, logo depois “proíbam a bomba” foram parte do seu 

amplo acervo de slogans e princípios. O movimento hippie teve grande influência 

na Academia e no setor culto da cultura americana. Por ser combatida por 

ambas, a guerra do Vietnã acabou em derrota e humilhação nacional. Na 

Academia, nasceu o movimento Science for the People (SftP), crítico da 

apropriação do conhecimento pelo capitalismo corporativo, no qual foi incluída a 

exploração da energia nuclear. Em 1962, a bióloga marinha Rachel Carson 

publicou o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), no qual apontava o uso 

excessivo e não regulado dos pesticidas agrícolas nos EUA, que teriam matado 

os pássaros e com isso criado primaveras silenciosas. Carson anuncia ainda 

uma epidemia de câncer, principalmente leucemia, causada por DDT, o principal 

inseticida usado nas lavouras e hortas norte-americanas O livro deflagrou amplo 

movimento ambientalista nos EUA e logo depois no mundo; em uma década, os 

EUA e vários outros países criaram agências nacionais de proteção ao meio 

ambiente. 

 Em 1979, Jane Fonda, grande admiradora e apoiadora do movimento 

hippie, estrelou o filme Síndrome da China, uma história de jornalismo policial 

que fantasia sobre o núcleo de um reator nuclear que se funde e submerge 

destruindo tudo, em movimento vertical rumo à China. Pouco tempo depois do 

lançamento do filme, houve grave acidente em um reator em Three Mile Island 

(Pensilvânia), em que a taxa de produção de calor descontrolou-se e houve 

vazamento de material radioativo para a vizinhança. 

A figura 2, que mostra o crescimento da concentração atmosférica de 

CO2, nos leva a crer que um intenso programa de produção mundial de 

eletricidade nuclear poderia muito bem ter prevenido o aquecimento global. O 

programa levaria a avanços na tecnologia de reatores, que os tornariam mais 

seguros e produtores de energia mais barata. Em alguns países administrados 

por burocracias profissionais desvinculadas do voto popular, o programa teve 

significativo êxito. Na França, reatores produzem a preço reduzido 75% da 

eletricidade do país, que exporta parte dela para a Bélgica, a Suíça e a Itália. Na 

Bélgica e na Suíça, metade da eletricidade gerada vem de reatores nucleares. 

Na Suécia, Coreia e Japão, esses reatores respondem por mais de 30% da 

produção de eletricidade.  

Houve, é fato dramático, acidentes nucleares de grande gravidade. O pior 

deles ocorreu em abril de 1986 em Chernobyl (Ucrânia), durante a simulação de 

falta de energia elétrica em um dos reatores de uma usina. Houve um erro 

grotesco dos operadores, que trocaram a ordem programada dos procedimentos 

de teste. O vapor de água que movia as turbinas superaqueceu-se e gerou  



 
 

Figura 2 – Variação da concentração de CO2 de 1958 a 2008, medida no vulcão Mauna Loa, 

Havaí. O local foi escolhido por ficar longe de fontes poluidoras e ser livre de vegetação. As 

oscilações anuais decorrem da maior concentração de terra, e portanto também de vegetação 

no hemisfério norte. No inverno a vegetação perde as folhas que liberam CO2, no verão as 

folhas novas o reabsorvem. Fonte: Wikipedia  

  

explosão e um incêndio, o que durante dias jogou material radioativo na 

atmosfera. O número de mortes relacionadas ao acidente permanece 

controverso e não inteiramente inventariado. Houve duas mortes imediatas, mais 

28 mortes, num espaço de meses, de bombeiros e funcionários por síndrome 

aguda de radiação. Até 2011, houve 25 mortes documentadas por câncer de 

tiroide causada por radiação de iodo-131 espalhado no acidente. Chernobyl é 

até hoje uma cidade fantasma. O último acidente grave ocorreu em abril de 2011 

na Central Nuclear de Fukushima (Japão), construída à beira-mar. Foi causado 

por um grande Tsunami cujas ondas de 12-15 metros de altura ultrapassaram o 

muro que protegia a usina e invadiram 3 dos seus 6 reatores, causando seu 

derretimento. Por inaceitável descaso, o referido muro não era suficiente para 

proteger a usina de tsunamis, apesar de eles não serem raros no Japão. O 

acidente na usina provocou apenas duas mortes comprovadas, mas os danos 

causados pelo vazamento, no ar e no mar, de material radioativo foram enormes. 

170 mil pessoas da vizinhança foram removidas de suas casas e ainda não 

puderam retornar.  

 

Os dois pesos postos na balança 

É inegável que o uso de reatores nucleares para a geração de energia é 

um empreendimento de grande risco, embora o número de fatalidades seja, de 

longe, o menor por unidade de energia gerada, consideradas todas as 

alternativas existentes. Já houve três acidentes nucleares graves e esse número 

provavelmente teria sido maior se a humanidade tivesse optado pelo uso 

intensivo de reatores. Mas, possivelmente, não muito maior, pois o forte 

envolvimento na opção nuclear teria também gerado rápido desenvolvimento 

tecnológico do setor e reatores muito mais seguros. Mesmo sem esse 



envolvimento, os reatores modernos, que só não são construídos em maior 

número por falta de demanda, são muito mais seguros do que os que sofreram 

acidentes. Com o desenvolvimento técnico, os reatores estariam produzindo 

energia muito mais barata. Os carros com motores de combustão interna, 

ruidosos e poluentes, quase certamente já teriam sido substituídos por carros 

elétricos. Pequenos reatores nucleares provavelmente estariam movendo os 

grandes navios. Grande parte dos reatores nucleares seriam de porte reduzido 

e construídos sobre plataformas costeiras que poderiam ser movidas mediante 

risco de acidente. 

Do outro lado da balança, a energia baseada no carbono. Gera 

incontáveis acidentes que resultam em mortes que não são inteiramente 

inventariadas, mas no total são fantasticamente altas. Sua exploração gera 

danos ambientais medonhos. Alguns dos vazamentos de petróleo tiveram 

gravidade próxima da dos acidentes de Chernobyl e de Fukushima. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, a poluição do ar ambiental, causada 

principalmente pela queima de combustíveis, gera 4,2 milhões de mortes anuais 

no mundo. Finalmente, vem o que o este artigo anunciou desde o início: lenta, 

mas inexoravelmente, a energia do carbono gera o aquecimento global, de 

consequências aterradoras.  

 


