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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: As mudanças climáticas e o efeito estufa já
são um efeito conhecido e sentido, não apenas pela comunidade acadêmicas, mas também pela
população em geral. Fenômenos como a elevação no nível dos mares e oceanos são uma realidade
MAYER, 2018, p.6) que preocupa populações, principalmente aquelas oriundas dos microestados do
Oceano Pacífico (MAZZUOLI; FIORENZA, 2013, p.24).

Além disso, inundações, furacões

(FARBER, 2013, p.5), secas e incêndios florestais tem ocorrido em maior frequência (MAYER, 2018,
p.6). Com relação ao aumento da temperatura média global, recente relatório publicado pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), estima que a atividade humana causou um
aumento de 1,07º, podendo chegar a mais de 4ºC em um cenário catastrófico para 2100 (IPCC, 2021,
p.72). Cientistas apontam que a crise climática é praticamente irreversível e que a janela de
oportunidades para a reversão está se fechando (RAJAMANI, 2020, p.41). No viés nacional, o art.
225 da Constituição Federal, consagra o meio ambiente como um direito fundamental (SARLET;
FENSTERFAIFER, 2017, p. 182). Pode-se dizer ainda que o direito fundamental ao meio ambiente
é “resultado de fatores sociais que permitiram e até mesmo impuseram a sua cristalização sob forma
jurídica, explicitando a sua relevância para o desenvolvimento das relações sociais” (DERANI, 1998,
p. 92). Portanto, pela ótica constitucional, os efeitos das mudanças climáticas consistem em uma
violação ao direito fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A COVID-19, por
seu turno, pode ser conceituada como um “desastre biológico de grandes proporções, incidente sobre
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o sistema de saúde pública mundial” (DE CARVALHO; BEN, 2021, p, 143). Evidenciando-se neste
contexto a necessidade de abordagens globais para o tratamento da COVID-19 (SANTOS, 2020, p,1).
Em um cenário de emergência climática, pandemia e lesões múltiplas ao direito fundamental ao meio
ambiente, elencou-se o seguinte problema de pesquisa: Em que medida os efeitos sociais gerados pela
pandemia de COVID-19, impactaram nas emissões de gases do efeito estufa? MATERIAL E
MÉTODOS: A metodologia adequada ao presente estudo é a hipotético-dedutiva, partindo-se da
construção de hipóteses para possibilitar uma resposta ao problema de pesquisa. Já a técnica de
pesquisa pautou-se pelo tipo exploratório e bibliográfico com foco na revisão de artigos que abordem
a temática da COVID-19 e das mudanças climáticas, bem como o apoio na doutrina de autores
especialistas na temática. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Primeiramente, cumpre salientar que
no ano de 2019, 36,4 bilhões de toneladas de CO2 frente a 34 bilhões de toneladas no ano 2020,
quando ocorreu o agravamento global da COVID-19, portanto uma redução de 7% (CNN, 2020, não
paginado). Outro estudo, este realizado pela NASA (2020, não paginado) demonstra que os níveis de
dióxido de nitrogênio na atmosfera foram reduzidos em 20%. Aponta-se como principal causa o
distanciamento social (NASA, 2020, não paginado). Todavia, um estudo publicado na prestigiosa
revista Nature, (FORSTER, et. al. 2020, p. 918) conclui que a redução por si, não é capaz de barrar
o avanço das mudanças climáticas e os efeitos dos gases do efeito estufa. Da mesma forma, salientase que com a retomada da economia, tal movimento de queda já é passível de reversão;
CONCLUSÃO: O problema de pesquisa elencado para o presente resumo foi: Em que medida os
efeitos sociais gerados pela pandemia de COVID-19, impactaram nas emissões de gases do efeito
estufa? À luz dos fatos observados, foi possível concluir que é possível afirmar que a pandemia de
COVID-19 trouxe, ao menos um impacto positivo, a diminuição em 7% nos níveis gerais de gases na
atmosfera o que no longo prazo traria uma melhoria na garantia do direito fundamental ao meio
ambiente; Todavia, tal redução/relação revelou-se frágil e insuficiente. Isso ocorre devido a
diminuição do isolamento social e retomada da economia, sendo portanto revertido no ano de 2021.
Logo, é possível afirmar que a diminuição dos gases do efeito estufa, em virtude da COVID-19, não
se mostram suficientes, para reverter os efeitos das mudanças climáticas, ou seja, não são capazes de
barrar as violações ao direito fundamental ao meio ambiente constitucionalmente consagrado.
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