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Ruas vazias, comércios fechados, fábricas e indústrias 
paradas. Essas são algumas consequências do isolamento 
social, medida de contenção do avanço do novo coronavírus 
que foi implementada na maior parte do mundo após o início 
da pandemia da Covid-19. O que muitos não sabem é que os 
efeitos dessa medida também têm impactado o meio ambiente. 
A redução da atividade humana e econômica, devido às 
restrições da quarentena, ocasionou mudanças nas paisagens 
e no comportamento de animais ao redor no mundo. 

Mas o que realmente tem chamado a atenção de especialistas nesse período é a redução da poluição 
atmosférica e a queda na emissão de gases do efeito estufa em diversos países. Segundo estimativas da 
Organização Meteorológica Mundial (OMM), a diminuição no fluxo de automóveis e a produção 
industrial pode provocar uma queda de 6% nas emissões globais de dióxido de carbono (CO2) em 2020. 
 
Em meio a crises nos sistemas de saúde e mortes, não dá para comemorar esse cenário. Contudo, também 
não dá para esquecer que, por ano, no mundo, 8,8 milhões de pessoas morrem devido a complicações 
causadas pela poluição do ar. Populações de países asiáticos, como Índia e China, são as mais afetadas.  
 
O outro lado  
 
No entanto, ao contrário da tendência mundial, um estudo realizado pelo Observatório do Clima mostra 
que, no Brasil, a previsão é de que as emissões de gases do efeito estufa dêem um salto. Ainda de acordo 
com a pesquisa, o avanço do desmatamento da Amazônia, mesmo durante a pandemia, e as atividades 
agropecuárias provocarão um aumento de 10% a 20% nas emissões de gases no país. 
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento da Floresta Amazônica 
atingiu novo recorde com um aumento de 55% nos primeiros quatro meses deste ano, em comparação ao 
mesmo período de 2019. 
  
Nova “normalidade” 
 
Muito tem se falado a respeito de um novo “normal” pós-pandemia. Alguns cientistas acreditam que as 
mudanças socioambientais observadas até então podem ser duradouras, já outros têm sido mais 
pessimistas. 
 
No universo de narrativas que ajudam a construir esse novo normal, a resiliência emerge como a ponta de 
uma flecha disparada em direção ao futuro incerto para o qual caminhamos. Resiliência, em geral, 
indicaria a capacidade de um sistema, indivíduo ou objeto em lidar com choques, traumas ou eventos 
adversos, resistindo, adaptando-se ou se autotransformando. A finalidade é preservar ou assegurar a 
continuidade de sua existência sem alterar as propriedades básicas desta, ou seja, os fatores determinantes 

da existência como tal.  Portanto, sociedades resilientes emergem sobre três tipos de impulsos sociais: 

resistência, adaptação e transformação. 
 
     
 

 


