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1712:  

Thomas Newcomen 

desenvolveu a primeira 

máquina a vapor, 

gerado pela queima de 

carvão mineral. 

 

Potência: 500 cavalos.  



1776, James Watt: aperfeiçoou a máquina a vapor. 

Início da Revolução Industrial e da utilização dos 

combustíveis fósseis em larga escala.  

 

Tecnologia: Máquinas e transportes movidos 

pelos combustíveis fósseis, substituindo a força 

humana* e animal, possibilitaram um enorme 

crescimento econômico e a explosão 

populacional.  

 

*3 colheres de petróleo: energia equivalente a oito horas de trabalho humano. 



 

1ª Revolução Industrial e Energética: 1776-1889.  

 

1776: máquina a vapor aperfeiçoada por James Watt 

que deu início à utilização dos combustíveis fósseis 

(carvão mineral) em larga escala.       

 

- Energia a vapor, navegação e ferrovia a vapor; 

- Indústria do ferro;  

- Indústria têxtil;  

- Telégrafo com fio; 

- Início do saneamento básico.  

 



 

2ª Revolução Industrial, 1ª fase: 1889-1945. 
 

1889: desenvolvimento do motor a combustão e do 

automóvel. 

  

- Energia elétrica; 
 

- Petróleo, motor a combustão interna; 
 

- Automóveis, linha de montagem, tratores, avião; 
 

- Aço; 
 

- Telefone, telégrafo sem fio, rádio; 
 

- Geladeira, máquina de escrever; 
 

- Fotografia, cinema; 
 

- Ampliação do saneamento básico.  

 



 

2ª Revolução Industrial, 2ª fase: 1945-1989. 
 

- Avanço da energia nuclear; 

- Avião à jato, helicóptero; 

- Antibióticos; 

- Microeletrônica, satélites, telecomunicações, 

televisão, computadores; 

- Agrotóxicos e fertilizantes, “Revolução Verde”; 

- Conquista espacial.  

 



3ª Revolução Industrial: 1989-2009. 
 

1989: queda do Muro de Berlim. 1991: fim da URSS. 

1989 a 2009: crescimento econômico maior que na 

década de 1980, redução da pobreza, e emergência 

dos países mais populosos do mundo: China e Índia.  
 

- Telemática, computador pessoal, internet, telefone 

celular, fibra ótica, leitura ótica; 

- Novos materiais; automação;  

- Engenharia genética, genoma, clonagem; 

- Química fina; 

- Avanço espacial; 

- Trabalho intelectual coletivo (sociedade do conhecimento). 

- Agravamento da crise ambiental;     



 

4ª Revolução Industrial: 2009 – .... 
 

Economia internacional: baixo crescimento, alto endividamento e 

baixa produtividade (sem aumento produtividade como nas anteriores. Baixo 

crescimento atual só não está pior porque governos assumiram dívidas depois da 

crise de 2008).  

 

2014: pobreza voltou a crescer na América Latina. Aumento da 

desigualdade: 1% da população global detém metade da riqueza. 

 

Da Internet para a Internet das Coisas (IoT – integração de sistemas: 

empresas monitoram produtos desde fabricação até uso pelos consumidores), do 

banco de dados para o Big Data, dos combustíveis fósseis para 

energias renováveis, carros elétricos.  

 

Crise ambiental é a maior da história e tende a se agravar. Ninguém 

pode prever com certeza o futuro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro 2016: dois livros, um otimista e outro pessimista sobre 

possibilidades e limitações da tecnologia no futuro. 



Klaus Schwab, “The fourth industrial revolution”: irá 

alterar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos 

relacionamos. 

 

1) Fatores físicos (grafeno, 200 vezes mais resistente que  

aço e milhares de vezes mais fino que fio de cabelo);  

2) Digitais (reorganização de diversos aspectos da vida);  

3) Biológicos (biotecnologia, poderá erradicar doenças e 

retardar  envelhecimento das pessoas).  

 

Avanços tecnológicos: inteligência artificial, veículos 

autônomos, a impressão 3-D, nanotecnologia. 

Potencial de elevar níveis de renda global e  qualidade de 

vida das populações em todo o mundo.  

 



 

Robert J. Gordon, “The Rise and Fall of American Growth: 

The U.S. Standard of Living since the Civil War”. 
 

Avanços atuais: menos importantes que as invenções entre 

1870-1970, como eletricidade, saneamento urbano,  motor de 

combustão interna e comunicação moderna. 
 

2ª. RI: garantiu 100 anos de avanço na produtividade. Agora, 

aumento do custo da extração dos combustíveis fósseis e 

perda dos ganhos de produtividade: freio ao crescimento 

econômico dos países avançados.  

 

“Ventos contrários”: 1) aumento desigualdades sociais; 2) 

educação deteriorada; 3) degradação ambiental; 4) maior 

competição (globalização); 5)envelhecimento populacional; 6) 

peso dos déficits e endividamento privado e público. 

Pode ocorrer estagnação secular nas próximas décadas. 



Jeffrey Sachs 

As revoluções industrias e a desigualdade no mundo 



 

The Economist (2013), tecnologia  

recente: foi incapaz de inventar uma  

coisa mais útil e de maior impacto  

na saúde dos povos do que o vaso  

sanitário.  

 

Robert Gordon: argumento sobre os  

limites da tecnologia.  

 

Mundo: encruzilhada entre futuro brilhante com a 4ª 

Revolução Industrial, ou problemático, com o aumento 

das desigualdades sociais, perda de produtividade, a 

estagnação secular da economia e uma grande crise 

ambiental e climática.  
 

O futuro pode não ser nada brilhante. 
 



 

KODAK: 170.000 funcionários em 1998. Em poucos 

anos este modelo de negócios desapareceu. 
 

Impressora 3D: preço caiu de US$ 18 mil para US$ 

400em 10 anos e ficou 100 vezes mais rápida. 
 

Maiores fábricas de sapato já imprimem sapatos. 
 

IA: EUA, WATSON da IBM: aconselhamento legal em 

assuntos básicos em segundos, 90% exatidão, contra 

70% quando feito por advogados. WATSON saúde 

identifica câncer com 4 vezes mais certeza. 
 

Até 2020: aplicativos indicam se você está mentindo 

pelas suas expressões faciais.   



 

Previsão: 70 a 80% dos empregos desaparecerão 

nos próximos 20 anos.   

 

Novos empregos disponíveis, mas serão suficientes 

para cobrir os perdidos? 

 

Esperança de que a quarta revolução industrial e 

tecnológica vai elevar a produtividade da economia, 

robôs vão dispensar o emprego produtivo humano, 

ou reduzir a jornada de trabalho, e a população 

mundial vai viver da Renda Básica de Cidadania.  

 



 

Renda Básica de Cidadania: robôs trabalhariam e 

pagariam os impostos e cidadãos receberiam 

benefícios de uma renda eterna.  

Um projeto rejeitado na Suíça. Na Finlândia, 

programa-piloto de 2 anos: 2.000 finlandeses 

receberão a partir de janeiro 2018, 560 euros (1.920 

reais) por mês. Argumento “desemprego tecnológico”. 

  

Philippe Van Parijs, economista político belga (2000): 

“Renda básica é paga por uma comunidade política a 

todos os seus membros, independentemente de sua 

situação financeira ou exigência de trabalho”.  
  

(Universal Basic Income – Free Money for Everybody https://youtu.be/kl39KHS07Xc) 



            Antropoceno: a Era dos Humanos. 

                      (substitui o Holoceno que começou há 10 mil anos).                                                     

                

                        Seres humanos se transformaram em  força 

geológica com poder  de modificar o ritmo do ciclo de vida da 

Terra e alterar a química dos solos, das águas e do ar. 

Entre 1950 e 2016: população de 2,5 para 7,5 bilhões. PIB 

cresceu 12,2 vezes. Esperança de vida: de 47 para 72 anos.  

Embora desigual, progresso humano incontestável. 

Degradação dos ecossistemas, perda de biodiversidade, 

grande emissão de GEEs.  

Nunca uma espécie destruiu tantas outras espécies e 

consumiu tantos recursos naturais em tão pouco tempo. 



Conclusão 

Relatório Planeta Vivo 2012 
 

 

“A humanidade já consome 50% 

mais recursos naturais do que o 

planeta é capaz de repor”.  
 



CARBON footprint 

Pegada Ecológica: mede a área e a quantidade de água 

que a população de uma região precisa para produzir os 

recursos que consome e para absorver seus resíduos, 

usando a tecnologia disponível.                                      



Pegada de países selecionados 
 

4.  



As 10 maiores biocapacidades – 2010. 
 

4.  



Pegada Ecológica  e Biocapacidade  

Brasil (hectares/per capita)           

        





 

Países Credores e Devedores Ecológicos 



 Países Credores e Países Devedores – 2015 

                         Global Footprint 
                      --------------------------- = 1.5 
                       Global Biocapacity   

Devedor 

Credor 



 

“Teorias econômicas que funcionavam 

bem em um mundo vazio já não se 

adéquam a um planeta lotado. 

A exploração de recursos naturais é tão 

intensa que não podemos mais fingir 

que vivemos em um ecossistema 

ilimitado.”  
 

 

Herman Daly, “Economia em um Mundo Lotado”, Scientific American, 2005. 



Serge Latouche, professor emérito de economia da 

Universidade de Paris: “Pequeno Tratado do 

Decrescimento Sereno”, 2009.  

“Fomos formatados pelo imaginário do ‘sempre mais’, da 

acumulação ilimitada, dessa mecânica que parece 

virtuosa e que agora se mostra infernal por seus efeitos 

destruidores sobre o planeta”.  
 

“Um crescimento infinito é incompatível com um 

mundo finito. Quem acredita nisso ou é louco ou é 

economista”.  



 

Acabou a Era da Abundância, e estamos 

entrando na Era da Escassez. 
 

- Michael and Joyce Huesemann, livro “Techno-Fix: Why 

Technology Won’t Save Us or the Environment”, alertam 

para ilusão suicida na confiança exagerada nos poderes da 

tecnologia e na crença de que o progresso científico vai nos 

salvar dos males sociais e ambientais do modelo “Extrai-

Produz-Descarta”.  

 

- Economia Circular: extrai, produz, usa e recicla. 

 
 

 



 

 

 

 

Obrigado.  
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