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O CORONAVÍRUS E O PAPEL DO DIREITO AMBIENTAL DIANTE DAS
EPIDEMIAS ZOONÓTICAS
THE CORONAVIRUS AND THE ROLE OF ENVIRONMENTAL LAW IN THE FACE
OF ZOONOTIC EPIDEMICS
Marcelo Augusto Santana de Melo114
Tainara Gomes Penedo115
RESUMO: Em 2020, o mundo enfrentou uma epidemia sem precedentes
que levou mais de um milhão de pessoas a óbito. As consequências da
epidemia reverberaram por todo o mundo. Este estudo tem por finalidade
analisar a epidemia do ponto de vista ambiental. Adotou-se como método
de pesquisa a revisão de literatura científica, a fim de estudar a causa e
origem das doenças zoonóticas (causadas por vírus transmitidos entre
animais e seres humanos), sendo que a primeira conclusão do estudo
consiste no fato das referidas doenças terem relação direta com o
desmatamento. Buscou-se também analisar o papel do Direito Ambiental
diante das epidemias, especialmente seus princípios e propondo uma
melhor comunicação entre Ciência e Direito. A conclusão final é que ciência
e tecnologia devem ser a base do Direito Ambiental diante dessas crises, de
forma que a prevenção é o mais seguro e eficaz meio de enfrentamento
dessas doenças.
Palavras-chave: Direito Ambiental. Ciência. Coronavírus. Desmatamento.
Doenças Zoonóticas.
ABSTRACT: In 2020, the world faced an unprecedented epidemic, that has
killed more than one million people. This study aims to analyze the epidemic
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from an environmental point of view. To this end, the literature review,
mainly scientific, was adopted as a research method to study the cause and
origin of zoonotic diseases (also known as zoonoses) that configure diseases
caused by viruses transmitted between animals and humans, the first being
The conclusion of the study is that these diseases are directly related to
deforestation. Subsequently, an attempt was made to identify and critically
analyze the role of Environmental Law in the face of epidemics, verifying its
principles and proposing better communication between Science and Law.
The final conclusion of the article is that science and technology must be the
basis of environmental law in the face of these crises, so that prevention is
the safest, most adequate and effective means of coping with these
diseases, which are increasingly common globally.
Keywords: Environmental Law. Science. Coronavirus. Deforestation.
Zoonotic diseases.
INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019, um surto de doença decorrente de um
coronavírus (SARS-CoV-2), causado por uma nova síndrome respiratória
aguda grave (COVID-19), se iniciou na cidade de Wuhan, província de Hubei,
China, tendo ocorrido as primeiras mortes no início de janeiro de 2020. A
Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, o surto
como uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional116.
Em 14 de fevereiro de 2020, foram relatadas globalmente 1.381 mortes. Em
03 de outubro 2020, as mortes já ultrapassavam um milhão de pessoas no
mundo117.
Pretende-se, por meio deste artigo, analisar o impacto do
coronavírus no contexto global e identificar em que medida a doença pode
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ser considerada como um problema ambiental. Noutros termos, objetiva-se
examinar se a adoção de práticas ambientalmente indesejáveis está
relacionada ao desencadeamento do coronavírus, notadamente em virtude
do desmatamento e da perda do habitat natural dos animais silvestres.
Os números são importantes para demonstrar a relevância do
coronavírus para a humanidade porque, como se verá, não há precedente
imediato das consequências. Por isso, a proposta é repensar e analisar
criticamente o papel do Direito Ambiental diante das epidemias causadas
por doenças zoonóticas. Para tanto, será preciso estudar a influência da
Ciência ao Direito, especialmente o Ambiental, e como a comunicação entre
esses subsistemas é importante no enfrentamento dessa crise mundial, que
também é essencialmente jurídica.
Será imprescindível para o estudo pretendido a constatação e a
análise das consequências da doença nas áreas econômicas, sociais e
sanitárias e, mais do que desvendar como o Direito irá lidar com as
implicações jurídicas, a proposta da investigação é analisar a problemática
do ponto de vista preventivo, ou seja, identificar se esta situação caótica era
evitável. Neste aspecto, o Direito Ambiental será de suma importância no
enfrentamento de temas importantes como o desmatamento, a perda do
habitat natural de animais silvestres e o surgimento de doenças zoonóticas,
como o coronavírus.
A metodologia utilizada neste trabalho consiste em revisão da
literatura, principalmente aquela publicada nos últimos anos, recorrendo-se
a muitas fontes pertinentes como normas jurídicas, doutrina, artigos,
jurisprudência, documentos diversos, periódicos e estudos científicos. A
pesquisa ainda se valeu de buscas em jornais, pareceres e sites de órgãos
ambientais, nacionais e internacionais.
2. CORONAVÍRUS E SEUS IMPACTOS
No dia 31 de dezembro de 2019, o escritório da Organização Mundial
da Saúde instalado na República Popular da China tomou conhecimento da
divulgação de casos de “pneumonia viral”, de causa desconhecida, em
Wuhan, na província de Hubei, despertando a atenção de autoridades da
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saúde por todo o mundo118. Por consequência, no dia seguinte, a
Organização Mundial da Saúde requereu informações acerca dos casos da
suposta pneumonia aos especialistas chineses, oferecendo o seu apoio 119.
Em 10 de janeiro de 2020, a mesma organização publicou uma
declaração esclarecendo que as autoridades chinesas, de forma preliminar,
identificaram a causa da “pneumonia viral”, que era, na realidade, um novo
coronavírus. Nesse documento, a organização chegou a mencionar que
alguns pacientes não apresentavam quadro grave e reforçou a capacidade e
os recursos chineses para administrar e responder a surtos de doenças
respiratórias, principalmente de rastrear e tratar os infectados, bem como
isolar os novos casos120. Entretanto, em 11 de janeiro de 2020, a mídia
chinesa divulgou a primeira morte decorrente da contaminação pelo
coronavírus e, dois dias depois, o Ministério da Saúde Pública da Tailândia
relatou um caso de coronavírus confirmado pelos especialistas de Wuhan,
sendo registrado como o primeiro fora da China 121.
Com o aumento do número de casos, no dia 16 de janeiro de 2020, o
Escritório Regional da Organização Pan-Americana da Saúde emitiu o seu
primeiro alerta epidemiológico acerca do novo coronavírus. Três dias
depois, o Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para o
118
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Pacífico Ocidental noticiou a existência de evidências de transmissão
humana do coronavírus, o que foi confirmado posteriormente pelo
crescimento das infecções entre os profissionais da saúde122.
Após essa constatação, a transmissibilidade do coronavírus se deu de
forma tão rápida que, em 21 de janeiro de 2020, já havia um caso
confirmado nos Estados Unidos da América, no dia 24, os três primeiros
casos na França e, no dia 29, confirmação de casos nos Emirados Árabes
Unidos, de modo que, em 30 de janeiro, o Diretor-Geral da Organização
Mundial da Saúde tornou o surto de coronavírus uma Emergência de Saúde
Pública de Preocupação Internacional, o mais alto nível de alarme. Naquela
época, somavam-se 98 casos em 18 países123.
No dia 29 de fevereiro de 2020, a organaização divulgou um
documento com orientações provisórias para a contenção da propagação do
coronavírus pelo mundo. Tendo em vista que o surto continuava em
constante evolução, dentre as considerações feitas, a quarentena foi uma
das medidas sugeridas para a restrição de circulação da doença 124. Fato é
que, apesar das medidas restritivas adotadas pelos países, em 7 de março
de 2020, o número de casos confirmados de coronavírus ultrapassava os
100.000, distribuídos em 114 países, e se manteve em aumento, de sorte
que o Diretor-Geral, no dia 11 de março de 2020, qualificou o surto como
uma pandemia, isto é, uma epidemia que se estende a nível global 125.
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Pouco menos de um mês depois, em 4 de abril de 2020, a
Organização Mundial da Saúde reportou a confirmação de mais de 1 milhão
de casos de COVID-19, o que representa um aumento de dez vezes no
número de doentes126, superando, em 1 de outubro de 2020, os 34 milhões
de casos confirmados em 235 países, áreas ou territórios, e totalizando o
expressivo número de mais de 1 milhão de óbitos em todo o mundo 127.

2.1 Consequências econômicas
Com efeito, graves impactos foram observados na economia global e
interna de cada país em decorrência da disseminação do coronavírus e a
crescente de casos confirmados não só na República Popular da China, mas
em todo o globo.
Assim que a quantidade de casos aumentou consideravelmente,
sendo registrados mais de 100.000 casos, especificamente em 9 de março
de 2020, a resposta do Global Preparedness Monitoring Board, órgão
independente para monitoramento de emergências de saúde, foi a
apresentação de um pedido aos líderes do G7 e do G20, a fim de injetarem 8
bilhões de dólares para financiamento dos custos com a contenção da
doença128. O montante teria como finalidade o suporte financeiro à
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Organização Mundial de Saúde para a coordenação e a priorização de
esforços de auxílio aos países mais vulneráveis, desenvolvimento de novos
diagnósticos, medidas terapêuticas e vacinas, bem como garantia de
suprimentos e equipamentos de proteção para os profissionais de saúde 129.
Antes disso, o Banco Mundial já havia assumido o compromisso de
apoiar com 12 bilhões de dólares e o Fundo Monetário Internacional com 50
bilhões de dólares, com o fito de apoiar as diversas economias. A questão é
que já se vislumbrava que a propagação do coronavírus estava em vias de
causar grandes perdas econômicas. Em comparação, os copresidentes do
órgão chegaram a mencionar que os efeitos econômicos seriam maiores do
que os observados nos surtos de SARS, Ebola, Mers e Zika combinados 130.
Alguns dias depois, em 13 de março de 2020, a própria Organização
Mundial da Saúde e alguns parceiros lançaram o chamado Fundo de
Resposta de Solidariedade COVID-19 no intuito de receber doações. O
projeto foi bem aceito e, em 10 dias, houve a arrecadação de mais de 70
milhões de dólares, destinados para o tratamento de pacientes, o
desenvolvimento de vacinas e o salvamento de vidas 131.
Não bastasse, em 25 de março de 2020, foi divulgado o Plano de
Resposta Humanitária Global da Organização das Nações Unidas. Neste,
reconheceu-se que, além do enfrentamento de outras crises, com a
pandemia, os países, durante vários meses e anos, terão seus crescimentos

https://apps.who.int/gpmb/assets/pdf/COVID_19_Press_Release_GPMB_9
Mar.pdf. Acesso em: 01/10/2020.
129
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Timeline: WHO's COVID-19 response.
Disponível
em:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/interactive-timeline. Acesso em: 16/09/2020.
130
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Preparedness Monitoring Board
calls on G7 and G20 leaders to support $8bn call to scale-up global response
to
COVID-19.
Disponível
em:
https://apps.who.int/gpmb/assets/pdf/COVID_19_Press_Release_GPMB_9
Mar.pdf. Acesso em: 01/10/2020.
131
WORLD HEALTH ORGANIZATION. COVID-19 Solidarity Response Fund Help
WHO
fight
COVID-19.
Disponível
em:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/donate. Acesso em: 01/10/2020.

246 |

Cognitio Juris - Ano X - Número 31 – Novembro de 2020

econômicos afetados. Todos os setores seriam impactados negativamente,
sobretudo em função das medidas de quarentena que limitam a
regularidade das atividades econômicas, as quais, em lentidão, dificultam o
acesso aos mercados, causam a inflação e a alta dos preços, desempregos
ou a precariedade de empregos, o declínio de salários e, portanto, a perda
de receitas 132.
Da mesma forma, a pandemia também atingiu a vida financeira dos
indivíduos e a sua subsistência. A despeito de o plano ser lançado poucos
meses após a identificação dos primeiros casos, projetava-se, como de fato
já ocorreu, que milhões perderiam suas rendas e não conseguiriam prover
os recursos mínimos para garantir o seu sustento e bem-estar, situação que
se mostra ainda mais gravosa para os grupos vulneráveis 133.
Por este motivo, no dia 7 de maio de 2020, a Organização das Nações
Unidas publicou uma atualização do Plano de Resposta Humanitária Global,
por meio da qual asseguraram o fornecimento de 6,7 bilhões de dólares
para se minimizarem os efeitos da pandemia, mormente em países de baixa
e média renda. Isto porque, nesse documento, as previsões já
representavam um crescimento negativo de 3% no PIB mundial em 2020 e
uma redução no comércio global equivalente a 11% 134, além de uma
situação de fome crônica a ser enfrentada por mais de 130 milhões de
pessoas até o final do ano135.
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É oportuno destacar que o Plano de Resposta Humanitária Global
sofreu nova atualização em julho de 2020, ampliando o valor do
financiamento para 10,3 bilhões de dólares, no sentido de atender os países
em situação de precariedade e fragilidade e mitigar os impactos econômicos
decorrentes do surto de COVID-19136.
2.2 Consequências sociais
Sob a perspectiva social, também foram constatadas diversas
consequências da circulação do coronavírus pelo mundo. Há evidências que
indicam que a COVID-19 é transmitida entre as pessoas por contato direto,
indireto – por meio de objetos ou superfícies – ou próximo a indivíduos
infectados. Salivas, secreções respiratórias e gotículas de secreção, liberados
pela boca ou nariz, em uma tosse, espirro ou fala são suficientes para que
alguém seja contaminado137.
A fim de se garantir a contenção da disseminação da doença, cujos
casos crescem exponencialmente, a Organização Mundial da Saúde
recomendou medidas de quarentena, isolamento e distanciamento físico138,
as quais prejudicaram o convívio social e afetaram as relações entre os
indivíduos e, principalmente, o ambiente familiar. A título de exemplo, no
mês de abril de 2020, foi divulgado relatório a respeito das consequências
da disseminação da doença do ponto de vista da violência contra a mulher,
comprovando-se que o número de vítimas aumentou. Na França, verificou-
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se um acréscimo de 30% dos casos, enquanto na Argentina, o aumento foi
de 25%, havendo notícias de crescimento dos casos em outros países139,
notadamente pela ausência de contato com a família e amigos, pelo
estresse, perdas econômicas ou de empregos e, também, a ausência de
apoio psicossocial e a dificuldade de acesso a abrigos e serviços de
proteção140.
Ocorre que tal não configura a única situação alarmante, mas
também o tratamento dedicado a estrangeiros, refugiados, idosos, crianças
e adolescentes, pessoas com deficiência, bem como outras minorias e
grupos marginalizados 141. No Plano de Resposta Humanitária Global os
abalos à população vulnerável foram confirmados, havendo registros de
violência, abusos, além do agravamento das suas condições de
subsistência142.
2.3 Consequências sanitárias
A pandemia causada pelo coronavírus também implicou em
consequências de ordem sanitária, porquanto, além de sobrecarregar os
sistemas de saúde, exigiu novas práticas dos indivíduos. Em primeiro plano,
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além do distanciamento social, medidas básicas de prevenção passaram a
ser adotadas. O uso de máscaras e a higiene das mãos já eram meios por
meio dos quais doenças virais respiratórias poderiam ser evitadas. Todavia,
com o advento da COVID-19, mostraram-se imprescindíveis os cuidados com
a limpeza de roupas, objetos, superfícies e ambientes para prevenção 143.
Contudo, a escassez de serviços básicos de água e saneamento básico
e a precariedade das práticas de higiene dificultaram a redução dos índices
de infecção pelo coronavírus. Nesse sentido, o surto de COVID-19 acarretou
o empreendimento de esforços para a sua contenção, levando à diminuição
dos tratamentos de outras patologias, à redução dos serviços relativos à
prevenção de doenças e ao acompanhamento dos pré-natais e pós-natais,
inclusive em decorrência da insuficiência de fundos para o aumento das
equipes de saúde, com profissionais capacitados, e da falta de espaços e
suprimentos necessários para destinação aos doentes144.
A pandemia ocasionou o aumento da endemia de doenças
infecciosas que são continuamente identificadas em diversos países, tais
quais cólera, sarampo, malária, HIV e tuberculose. Outrossim, recursos
foram desviados pelos países para responder à crise sanitária e, assim,
outros serviços essenciais deixaram de receber contribuições e tornaram-se
disfuncionais, como o combate à desnutrição, a assistência a pessoas com
deficiência, idosos, sobreviventes de violência de gênero, sexual e
reprodutiva, o investimento na saúde e saúde mental, bem como o apoio
psicossocial145.
É por isso que a Organização Mundial da Saúde publicou, em 18 de
março de 2020, orientações psicossociais em prol da saúde mental durante
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o surto de COVID-19 e o período de isolamento social, as quais se
destinaram à população em geral, profissionais da saúde, gestores de
unidades de saúde, cuidadores, idosos, pessoas com problemas de saúde
subjacentes e indivíduos isolados 146. De fato, a preocupação da organização
era de que o estresse e a ansiedade causassem impactos incomensuráveis
para a sociedade global, afetando a condição psíquica dos indivíduos.
3. O DIREITO AMBIENTAL E A PROTEÇÃO AO HABITAT NATURAL
O estudo do meio ambiente é recente na civilização moderna, tratase da primeira categoria de interesses metaindividuais que mereceu atenção
especial da sociedade; por consequência, do legislador pátrio. A
preocupação com o meio ambiente surgiu como reação à devastação das
reservas naturais decorrente de uma conduta humana, sentimento não
conhecido pelo homem, mesmo porque isso ocorreu de forma mais
acentuada no século XIX.
Nas lições de Hans Kelsen 147, a conduta humana é o objeto da
regulação normativa, sendo a função regulatória a mais clássica das funções
do Direito. Um comportamento não humano somente pode entrar no
conteúdo de uma norma jurídica se existir referência ou consequência da
conduta humana ou ainda como condição ou efeito. Assim considerando,
Andrés Betancor Rodrígues, seguindo os critérios kelsenianos, define o
Direito Ambiental como “aquele ramo do ordenamento jurídico que regula
as atividades humanas com incidência ou impacto ambiental” 148. O
ambiente em que se desenvolvem as atividades humanas é o objeto de uma
prévia institucionalização jurídica, bem como é notório que todas as
atividades humanas têm uma projeção sobre a natureza.

146

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mental health and psychosocial
considerations during the COVID-19 outbreak. Disponível em:
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MentalHealth2020.1. Acesso em: 01/10/2020.
147
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. (Capítulos 3 e 4). 6ª edição.
Tradução João Baptista Machado São Paulo: Martins Fontes, 1998.
148
BETANCOR RODRÍGUES, Andrés. Derecho Ambiental. 1ª edição (março de
2014). Madrid: La Ley, 2014, p. 93.
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O objeto fundamental do Direito Ambiental é evitar o ato antijurídico
e, por consequência, a aplicação da sanção. Referido ato antijurídico é
produtor de danos ambientais e evitá-los é impedir que os danos se
realizem. O Direito Ambiental tem uma função primordial que é impedir que
o dano ambiental, muitas vezes irreversível, ocorra. A aplicação da sanção é
de suma importância para restabelecer a função ecológica anterior, mas a
Ciência tem demonstrado cada vez mais que muitas ações humanas são de
reversibilidade complexa e muitas vezes impossível. Assim, o Direito
Ambiental se baseia frequentemente na probabilidade de que uma
atividade em especial possa produzir um dano, criando os mecanismos
jurídicos possíveis para que o dano não ocorra e, ocorrendo, que seja
possível a reparação.
3.1 Princípios da precaução e prevenção
Larenz entendia os princípios como normas fundamentais para o
ordenamento jurídico, na medida em que estabelecem valores normativos
para a interpretação e aplicação do Direito, deles decorrendo normas de
comportamento149. O aspecto funcional dos princípios é inquestionável,
prestando relevante auxílio no conhecimento do ambiente jurídico,
estabelecendo o que o sistema precisa para assim ser entendido, que são a
coerência e unidade, e transformando o acervo normativo com aspectos
lógico e racional150. O Direito Ambiental é rico em princípios, sendo certo
que os elementares são chamados de princípios estruturais151¸dentre os
quais serão estudados, neste trabalho, o da prevenção e o da precaução.

149 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. 5. ed. Lisboa: Fundação
Calouste Guilbenkian, 2009. Tradução do original alemão intitulado:
Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. ed. Berlin: Springer Verlag, 1991.
p. 474.
150
MIRRA, Álvaro Luiz Varrey. Princípios fundamentais do Direito Ambiental.
Direito Ambiental: fundamento do Direito Ambiental / Édis Milaré, Paulo
Affonso Leme Machado, organizadores. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011 (coleção doutrinas essenciais; v. 1), p, 341.
151
Os princípios normalmente são confundidos com os objetivos ou
finalidades do Direito Ambiental porque a diferença é sútil. Os princípios,
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Existem duas categorias de princípios ambientais. O primeiro grupo
de princípios (que buscam evitar o dano ambiental) colimam antever o
impacto ou dano ambiental, estabelecendo fundamentos para preservar um
patrimônio natural e reconhecendo sua fragilidade, valendo-se muitas vezes
da comunicação com a ciência para melhor atender a referida finalidade; o
segundo grupo de princípios (restauração dos recursos naturais danificados),
por sua vez, parte da ocorrência ou aceitação da existência de uma agressão
ou de um dano ao meio ambiente, buscando sempre a sua restauração ao
estado anterior, ou, na impossibilidade, pela compensação ambiental ou
econômica.
3.2 Princípio da prevenção
Prevenir, conforme o Dicionário de Língua Portuguesa, significa
“dispor com antecipação (algo) de modo que se evite mal ou dano; impedir
que aconteça; proibir; providenciar com antecedência; preparar-se”152, e,
para isso, é preciso que existam instrumentos jurídicos que consigam
antecipar a ocorrência do dano ambiental. Assim, num primeiro momento é
preciso prever os efeitos do impacto ambiental e tomar as medidas
adequadas para primeiramente impedir, eliminar, corrigir e, na última
hipótese, mitigar os estragos ambientais.
O dano ambiental deve ser evitado, configurando a melhor maneira
de proteger a natureza em prevenir que ela sofra uma agressão. A razão é
lógica, além, de obviamente científica, é muito difícil para não dizer
impossível de que o recurso ambiental impactado recupere seu estado
originário. O melhor exemplo que se pode explicitar é de uma árvore153 cujo

ensina Andrés Betancor Rodrígues, “são regras sucintas que servem de fonte
de inspiração da legislação, decisões judiciais e a atividades dos poderemos
públicos, inclusive iluminar a atividades dos particulares” (BETANCOR
RODRÍGUEZ, Andrés. Derecho Ambiental. Madrid: La Ley Editores, 2014, p.
245), já os objetivos ou fins do Direito Ambiental são um resultado a se
alcançar, mesmo que nunca se realizem.
152
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1ª edição.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1549.
153
No Parque Estadual de Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro-São
Paulo, tem um exemplar de uma jequitibá-rosa (Cariniana legalis), com 40

Cognitio Juris – www.cognitiojuris.com

| 253

crescimento pode demorar anos ou até séculos e precisa somente de
segundos para ser destruída 154.
A natureza é exigente e o tempo, aliado às condições biológicas
ideais, tem importância única, por isso a prevenção pode ser considerada
como princípio basilar do Direito Ambiental e não pode ser olvidado tanto
em políticas públicas, como na aplicação do direito. É, preciso, assim, mudar
o paradigma do direito brasileiro, o que se potencializa no Direito
Ambiental155, de forma que não há espaço para que prevaleça tão somente
a tutela jurídica após o dano. Para tal, é preciso estudar mecanismos de
oferta de proteção antes de ocorrer a agressão156.
Com relação à aplicação do princípio, Édis Milaré enfatiza que é
imprescindível “quando o perigo é certo e quando se tem elementos
seguros para afirmar que uma determina atividade é efetivamente
perigosa”157. Não obstante, a aplicação pode ser mais complexa de forma
que é preciso que seja um patrimônio natural a ser protegido e o dano tem
que ser evitável, ou seja, passível de atitudes que possam neutralizá-lo158.
O princípio da prevenção é disciplinado em convenções e tratados
internacionais, dentre os quais se destaca a Convenção da Diversidade

metros de altura e mais de 600 anos de existência. SÃO PAULO. Parque
Estadual
Vassununga.
Disponível
em:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/parques-e-reservasnaturais/parque-estadual-vassununga/. Acesso em: 15/05/2020.
154
LORENZI, Harri. Árvores brasileiras. 6ª edição. Vol. I. São Paulo: Instituto
Plantarum de Estudos de Flora, 2014.
155
MIRRA, Álvaro Luiz Varrey. Princípios fundamentais do Direito Ambiental.
Direito Ambiental: fundamento do Direito Ambiental / Édis Milaré, Paulo
Affonso Leme Machado, organizadores. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011 (coleção doutrinas essenciais; v. 1), p, 353.
156 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do
direito material sobre o processo. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2003. p. 127.
157
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 9ª edição. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 265.
158
BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés. Derecho Ambiental. Madrid: La Ley
Editores, 2014, p. 255.
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Biológica assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro, no
período de 5 a 14 de junho de 1992, que, em seu preâmbulo, dispõe que “é
vital prever, prevenir e combater na origem as causas da sensível redução
ou perda da diversidade biológica” 159160.
Paulo Affonso Leme Machado enfatiza que todo o caráter inerente à
prevenção depende necessariamente de atitudes dos seres humanos no
sentido de estarem atentos ao ambiente e as consequências de seus atos,
sendo que, para isso, é fundamental o conhecimento porque “sem
informação organizada e sem pesquisa não há prevenção”161.
3.3 Princípio da precaução
Precaução configura substantivo do verbo precaver-se (latim prae =
antes e cavere = tomar cuidado) e sugere cuidados antecipados com o
desconhecido162. O princípio da precaução é tratado por parte da doutrina
em conjunto com o princípio da prevenção, mas atualmente tem sido
estudado de forma independente 163. O Direito Ambiental espanhol164

159

BRASIL. Decreto Legislativo nº 2, 1994. Disponível em
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-2-3fevereiro-1994-358280-publicacaooriginal-1-pl.html.
Acesso
em
16/05/2020.
160
No Brasil, o princípio da prevenção pode ser extraído da Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981) que em
seu artigo 2º, inciso IV, traz como princípio a “proteção dos ecossistemas,
com a preservação de áreas representativas”. No entanto, é na Constituição
Federal que ele surge com maior clareza quando prevê a utilização de
estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV) na instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, inclusive com garantia de ampla publicidade.
161
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 22. ed. São
Paulo: Malheiros, 2014, p. 116.
162
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 9ª edição. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 265.
163
Ibidem, p. 264.
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prefere chamar o princípio da precaução de cautela, o que confere mais
sentido e ajuda distingui-lo da prevenção, conforme será analisado.
Para o Direito Ambiental, incide a aplicação do princípio da
precaução quando existe uma incerteza, ou melhor, quando o
conhecimento científico não for suficiente para se conhecer a extensão nem
qualificação do dano, de forma que há mera possibilidade de degradação
ambiental. A consagração jurídica do princípio da precaução ocorreu no
Direito Ambiental alemão (vorsorgeprinzip)165, no âmbito internacional
ganhou relevância na Declaração do Rio de 1992 sobre Meio Ambiente e
Sustentabilidade166.
O princípio da precaução é considerado a essência do Direito
Ambiental167 e atualmente, leciona Michel Prieur, é referência indispensável
em todos as abordagens aos riscos168. Existindo uma atividade humana
potencialmente danosa o princípio da preocupação deve ser aplicado,
mesmo que a ciência não tenha assim defino de forma conclusiva, ou seja, in
dubio pro natura.
Entre a ciência e a não-ciência existe um vácuo informativo que o
Direito Ambiental atua mediante o princípio da precaução. Fraçois Ewald
ensina que o princípio da precaução utiliza “a ciência como forma de
suspeita”169. É a incerteza científica o elemento autorizante da aplicação do

164

BETANCOR RODRÍGUES, Andrés. Derecho Ambiental. 1ª edição (março de
2014). Madrid: La Ley, 2014, p. 268.
165
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 22. ed. São
Paulo: Malheiros, 2014, p. 95.
166
UNITED NATIONS. Report of the United Nations Conference on
Environment and Development. 1992. Disponível em inglês em
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalas
sembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf. Acesso
em 16/05/2020.
167
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental econômico. 2ª edição. São Paulo:
Max Limonad, 2001, p. 169.
168
PRIEUR, Michel Droit de l’Environnment. 4ª edição. Paris: Dalloz, 2001, p.
145.
169
EWALD, François. Philosophie de la précaution. L’Année sociologique, v.
46, n. 2. París: Presses Universitaires de France, 1996, p. 402.
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princípio da precaução, e não a certeza. Não obstante, o princípio da
precaução está relacionado com as incertezas humanas, nasceu no mundo
do Direito porque é necessária a existência de uma incerteza, enfatizando
Jean-Marc Lavieille que o homem é responsável pelo que sabe, mas também
pelo que deveria ter sabido170.
3.4 Espaços ambientais protegidos e habitats
A intensa e indissociável união que existe entre a vida e seu suporte
físico torna necessária a constatação que a proteção da flora e fauna deve
ser estudada sob o aspecto de seu respectivo território. O solo é um recurso
natural e sua mesma naturalidade contribui para a vida 171.
Os organismos vivos e o seu ambiente não vivo (abiótico) estão
inseparavelmente interrelacionados e interagem entre si. Denomina-se
ecossistema ou sistema ecológico, conforme definição de Eugene Odum,
“qualquer unidade que abranja todos os organismos que funcionam em
conjunto (a comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o
ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas
bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes
vivas e não vivas”172.
A zoologia, ramo da biologia que estuda os animais, determina que o
ambiente de um animal compreende todas as condições que afetam
diretamente sua sobrevivência e reprodução. “O espaço físico onde um
animal vive é o seu habitat. O tamanho de um habitat varia [...] O habitat é
definido pela atividade típica de um animal, e não por limites físicos
arbitrários”173.
É possível afirmar que a diversidade da vida forma uma hierarquia de
unidades que interagem entre si: um organismo individual, uma população,

170

LAVIEILLE, Jean-Marc. Droit International de l’Environnment. Paris:
Elllipses, 1998, p. 246.
171
BETANCOR RODRÍGUES, Andrés. Derecho Ambiental. 1ª edição (março de
2014). Madrid: La Ley, 2014, p. 900.
172
ODUM, Eugene P. Ecologia. Rio de Janeiro: Interamericana, 1985, p. 434.
173
CLEVELAND P, Hichman Jr. Princípios integrados de zoologia. 16ª edição.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019, p. 855.
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uma comunidade e, na maioria das vezes, inclusive um ecossistema, e essa
interação é fundamental para o equilíbrio da natureza. O habitat é uma
questão central no estudo ecológico da diversidade animal, sendo o espaço
onde um animal vive.
Espaços geográficos protegidos são importantíssimos para a proteção
da fauna e flora, mas não resolvem a problemática da proteção do habitat
porque a conceituação é mais complexa e variável já que ocorrem
interações biológicas que não respeitam limites físicos. Não obstante, o
Direito Ambiental brasileiro, em razão da facilidade geográfica e
estabilidade espacial, procurou proteger territorialmente a flora e fauna
silvestre criando muitos institutos ambientais.
As características naturais de singular relevância de determinados
espaços geográficos ou territoriais aconselham a sujeição a regimes jurídicos
de proteção, é o que se pode chamar de espaços territoriais ou naturais
protegidos. 174 Dessa forma, referidas áreas são dotadas de atributos
ambientais relevantes, que tem uma função estratégica na proteção da
diversidade biológica.
Existe, assim, um zoneamento ambiental restritivo de exploração
econômica que pode atingir um grau mínimo a uma categoria máxima de
proteção, de forma que a proteção desses espaços é uma das principais
ferramentas de proteção do Direito Ambiental. Os principais espaços
ambientalmente protegidos no Brasil, que podem ser públicos e privados,
basicamente podem ser resumidos em Área de Preservação Permanente
(APP), Reserva Florestal Legal (RFL) e Unidades de Conservação (UC), que
compreende, entre outras categorias, os parques públicos, reservas
ecológicas, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Refúgio da
Vida Silvestre (RVS) e Reserva de Fauna (RF).
3.5 A influência da Ciência para o Direito Ambiental
Com relação ao aspecto moderno, ensina Gesbert Éric Naim, que “as
ciências são sustentadas pela posição teórica de uma separação absoluta entre sujeito e objeto, entre natureza e cultura, entre ciência e não-

174

BETANCOR RODRÍGUES, Andrés. Derecho Ambiental. 1ª edição (março de
2014). Madrid: La Ley, 2014, p. 907.
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ciência”175. É preciso que o cientista se mantenha radicalmente distante de
seu objeto, de forma que pode “fingir manter com as coisas e a natureza
uma relação de exterioridade na qual elas podem ser descobertas e
reveladas como são (adequatio rei et intellectus)”. É por isso que as ciências
reivindicam objetividade, verdade e independência dos valores políticos,
sociais, culturais ou morais 176.
O cientista é a voz passiva e incolor da natureza, sem qualquer
influência. O empreendimento científico é, portanto, fortalecido pela
convicção de que escapa às mediações políticas que caracterizam as
relações entre os sujeitos. Apenas a ciência objetiva e racional que diz a
verdade do objeto. Assim, o cientista é transformado em um representante
credenciado de uma abordagem em relação à qual se pode dizer que
qualquer forma de resistência é obscurantista ou irracional 177.
É papel do conhecimento científico ter que responder exigências
especiais, que superar limites especiais de improbabilidade. O
conhecimento é, em sentido geral, uma observação condensada, e em
sentido especial - que pressupõe uma capacidade evoluída de diferenciação
- uma posição de expectativa estilizada como vivência cognitiva. Para
Luhmann, em uma singela reflexão, chega-se à conclusão que o homem,
considerado como uma totalidade, não conhece. Tentar conhecer é aceitar a
possibilidade de equivocar-se.178 É por meio da recursividade que a Ciência
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GUTWIRTH Serge, NAIM-GESBERT Éric, Science
et
droit
de
l’environnement: réflexions pour le cadre conceptuel du pluralisme de
vérités, Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 1995/1 (Volume 34), p.
33-98. DOI: 10.3917/riej.034.0033. p. 33-98. Disponível em:
https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-1995-1page-33.htm. Acesso em: 06/10/2020.
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Idem.
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Idem.
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LUHMANN, Niklas. Ciencia de La Sociedad. Coleção dirigida por Joexto
Beriain (nº 10). Tradução para o espanhol. 1ª edição (versão espanhola).
Guadalaja, México: Universidade Iberoamericana/Editora Anthoropos, 1996,
– Niklas Luhmann. Título em alemão: Die Wissenschaft der Gesellschaft.
1990, p. 109.
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fornece aos demais subsistemas o que o Direito compreenderá ou não como
verdade com relação a respeito de qualquer tema científico.
A compreensão do problema da investigação pretendida tem como
gênese a comunicação entre Ciência e Direito. Para a análise dos problemas
decorrentes da COVID-19, é preciso adentrar no universo científico porque é
por meio dele que o direito poderá exercer a proteção necessária inerente
ao meio ambiente e, em especial, ao Direito Ambiental. Será a Ciência por
meio de seus códigos (verdade/falsidade) que responderá as perguntas
decorrentes do surgimento da epidemia e, mormente, descobrir suas
causas.
O Direito Ambiental é indissociável à Ciência 179 na determinação dos
perigos, avaliação dos riscos, proteção e função ecológica. É o que se pode
chamar de dependência à técnica científica180 e se produz no contexto mais
amplo do que se pode imaginar, sendo a tecnologia um fator determinante
nos processos de transformação médio ambientais provocados pela ação
humana. L.K Caldell afirmou com profundidade que “deveria ficar claro que
a interação eficaz entre investigação científica e cidadãos informados é
condição essencial necessária para um futuro promissor da vida na Terra” 181.
É fato que o ritmo de mudança do Direito não acompanha a Ciência.
Aquele está condenado em cair numa permanente obsolescência e
incompreensão latentes182. A conexão entre proteção ambiental e
investigação científica e técnica não passou desapercebida para o Direito
como subsistema que possui abertura comunicativa com a Ciência.
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NAIM-GESBERT, Eric. Les Dimensions Scientifiques du droit de
l’enviromment. Paris: Bruylont, 1999, p. 519.
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BETANCOR RODRÍGUES, Andrés. Derecho Ambiental. 1ª edição (março de
2014). Madrid: La Ley, 2014, p. 123.
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CALDWELL, L. K. Ecologia. Ciência y política medioambiental, MCGrawHill,
Madrid. Tradução em espanhol da primeira edição publicada em inglês com
o título Between Two Worlds, 1992, Cambridge Unsiversity Pressa, p. 111.
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ANGELO, Mary Jane. Harnessing the Power of Science in Environmental
Law: Why We Should, Why We Don’t, and How We Can. Texas Law Review,
2008,
vol.
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e
seguintes.
Disponível
em:
https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/36/. Acesso em 14/05/2020.
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O Direito Ambiental expressa sua dependência e correlação com a
Ciência mediante a apropriação e utilização de conceitos, assim como de
princípios e normas científicos. Michel Prieur enfatiza que o “Direito
Ambiental é profundamente marcado por sua estreita dependência da
ciência e da tecnologia. Seu entendimento requer um mínimo de
conhecimento científico e qualquer reflexão crítica sobre ele exige uma
abordagem multidisciplinar” 183. Direito e Ciência como subsistemas sociais
se comunicam, assim, por meio do conhecimento científico 184.
4. O DESMATAMENTO E O CORONAVÍRUS
4.1 O problema do desmatamento
A questão do desmatamento no mundo e, principalmente, em países
com grande cobertura florestal, é facilmente observada estatisticamente,
não sendo uma informação ou situação controversa. A Global Forest Watch,
plataforma eletrônica mundial reconhecida internacionalmente,185 relata
que o Brasil perdeu 56.5 milhões de hectares de cobertura arbórea entre
2001 e 2019, implicando numa redução de 11% nesse período.
O desmatamento é considerado ilegal quando não realizado
mediante o licenciamento ambiental e é restrito à cobertura florestal não
compreendida como espaço protegido ambientalmente, ou seja, é
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PRIEUR, Miguel. Environmental law, Paris, Dalloz, 1991, 2ª edição, p. 6.
LUHMANN, Niklas. Ciencia de La Sociedad. Coleção dirigida por Joexto
Beriain (nº 10). Tradução para o espanhol. 1ª edição (versão espanhola).
Guadalaja, México: Universidade Iberoamericana/Editora Anthoropos, 1996,
– Niklas Luhmann. Título em alemão: Die Wissenschaft der Gesellschaft.
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excepcional e tem caráter residual. No Brasil, o desmatamento é
monitorado desde 1988 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e tem também
estatisticamente confirmado o crescimento do desmatamento, mas a
divulgação ocorrida em 18/11/2019 sobre a Amazônia Legal é alarmante: no
período de agosto de 2018 a julho de 2019 foram desmatados 9.762
quilômetros quadrados (km²), sendo que a área de vegetação nativa
desmatada aumentou 29,54% em relação ao período anterior (de agosto de
2017 a julho de 2018)186. O monitoramento é técnico, cientistas munidos de
dados de satélites que fornecem imagens detalhadas do desmatamento
compilam as informações e criam as planilhas estatísticas.
O crescimento do desmatamento, assim, como fato constatado
tecnologicamente, interessa num primeiro momento a diversos sistemas,
inclusive o político, que é a causa imediata do crescimento dos incêndios e
desmatamentos nos últimos anos187. Ao sistema Ciência, cabe a análise não
somente da constatação do desmatamento, mas, notadamente, para o

186
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âmbito deste estudo, analisar as consequências e perigos para a
humanidade.
A perda e fragmentação de habitats estão entre as principais causas
subjacentes às mudanças nos padrões de diversidade e distribuição dos
organismos, levando à extinção das espécies 188. Percebe-se, portanto, que o
desmatamento traz outras consequências desastrosas para o meio ambiente
que não serão objeto deste estudo, que irá se concentrar em vincular a
perda de cobertura florestal ao surgimento de doenças zoonóticas.
4.2 Destruição do habitat como causa provável do desencadeamento do
coronavírus
Zoonoses são doenças originalmente pertencentes a um
determinado grupo animal e podem, potencialmente, ser transmitidas para
animais domésticos ou mesmo para os seres humanos 189. As doenças
possuem na maioria das vezes um animal (geralmente selvagem) que tem a
função de reservatório biológico do agente da doença 190. No Brasil, podem
ser citadas diversas doenças zoonóticas conhecidas como a dengue, raiva,
febre amarela e malária. Os micro-organismos que desencadeiam as
infecções originam-se de organismos diversos como bactérias, fungos, entre
outros e são chamados antropozoonoses quando a doença é originária em
animais selvagens e pode ser transmitida para os seres humanos 191.
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Conforme o relatório “Fronteiras 2016” do Programa das Nações
Unidas192 para o Meio Ambiente (PNUMA), sessenta por cento (60%) das
doenças infecciosas humanas e setenta e cinco por cento (75%) das doenças
infecciosas emergentes são zoonóticas, ou seja, transmitidas por animais, na
maioria das vezes silvestres.
A Ciência, assim, em unanimidade devastadora, é conclusiva que o
desmatamento193 e perda de habitat é fator desencadeador de doenças
zoonóticas 194, e, em especial, do vírus SARS-CoV-2. Os estudos atribuem a
origem do novo coronavírus a uma espécie de morcego 195 na China, que
entrou em contato com o homem por meio da caça e proximidade em
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decorrência de desmatamento, sendo as bordas florestais retiradas fator
contributivo para o contato com humanos.196
O avanço dos humanos em áreas remotas do mundo, principalmente
por causa da nova exploração de terras, mas também expedições científicas
ou aventureirismo podem contribuir para a contração de novas ameaças197.
Interessante estudo analisa as diversas teorias sobre a origem do novo vírus,
resultando na conclusão de que todas estão ligadas a necessidade de
conservação da biodiversidade e florestas.198 O pesquisador brasileiro André

196
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Dias é categórico em afirmar que no Brasil “o desmatamento está
intimamente ligado com as doenças infecciosas de origem animal” 199.
Para os estudos científicos, portanto, existe uma relação direta
entre o desmatamento e o surgimento de doenças zoonóticas. Somente
uma maior biodiversidade e integridade ecossistêmica pode ajudar a
controlá-las por meio da diversidade de espécies, de modo que fica mais
difícil para um patógeno se espalhar rapidamente ou dominar. Os patógenos
que passam por vários animais têm mais chances de se depararem com
pontos de resistência 200.
4.3 A resposta do Direito Ambiental à perda do habitat
O maior desafio do Direito, neste momento de epidemia, leciona
Fernando Rister de Sousa Lima, “é dar respostas imediatas com
repercussões futuras e incertas, mas com a percepção de que somente o
conhecimento científico pode contribuir para a resolução destes novos e
urgentes conflitos.” 201 O desafio do Direito Ambiental é ainda mais árduo
porque a causa da epidemia configura um problema ambiental, de forma
que os instrumentos para que isso não ocorra mais devem surgir, se já não
existem, no âmbito da proteção jurídica ambiental.
O Direito Ambiental, no entanto, vive uma crise de eficácia segundo a
doutrina francesa202. A eficácia de uma lei ambiental não tem
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correspondência simplesmente com a sanção, que apesar de importante,
não basta para que o bem ambiental seja protegido. A ideia de eficácia da lei
ambiental se aproxima mais da palavra eficiência, ou seja, aos efeitos reais
da norma na proteção ambiental.
Não é segredo para a ciência que em qualquer ecossistema, todos os
componentes, quer estejam vivos ou não, possuem a tendência de
manutenção do equilíbrio entre si203. A ecologia configura um ramo da
biologia que tem se destacado em razão do desequilíbrio 204 causado pela
ação do homem que somente poderá ser evitável ou remediado “na medida
em que se conheçam a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas e as
características de suas populações e comunidades”205. A Constituição
Federal dispõe que a fauna e a flora possuem uma função ecológica
significando que por meio delas se chega a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado (art. 225, CF). As palavras, mesmo em um texto
constitucional, precisam de um significado maior que as justifiquem.
É flagrante a assimetria comunicativa entre a Ciência e o Direito
Ambiental, pois enquanto a Ciência já possui as respostas mínimas para a
proteção das florestas, o Direito Ambiental não conseguiu avançar o
suficiente para proteger os recursos naturais e garantir o equilíbrio. Os
princípios protetivos do meio ambiente, que são a prevenção e a precaução,
devem nortear a comunicação com a ciência e fornecer o dinamismo
necessário para que o dano ambiental, no caso, o desmatamento, não
ocorra, não bastando a criação de zonas de proteção ambiental se a
resposta à agressão não for imediata e eficaz. O surgimento de epidemias
decorrentes do aniquilamento das florestas expõe a fragilidade do Direito
Ambiental em sua principal finalidade, que é a proteção dos recursos
naturais e manutenção do equilíbrio ecológico.
Os institutos protetivos hoje existentes demonstram que é preciso
repensar os mecanismos de resposta ao desmatamento o que exterioriza o
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fracasso do Direito Ambiental na proteção das florestas no Brasil. A
informação tecnológica e científica gerada pelos diversos satélites que
orbitam a Terra não é utilizada com racionalidade e efetividade. Constatado
que determinada região está sofrendo desmatamento ou incêndio, referida
informação deveria chegar rapidamente às autoridades ambientais e ao
maior número de partícipes para que o regime protetivo seja intensificado.
Cientistas constataram que os incêndios florestais sucedem quase
que de forma imediata o desmatamento ilegal206. O cultivo das terras e sua
utilização pela pecuária sempre visam a regularização fundiária, ou seja,
titulação da propriedade delas, de forma que resultam no principal
problema. A Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a
regularização fundiária da Amazônia legal, quando trata das áreas não
passíveis de alienação (art. 4º) omite a proibição da titulação em áreas
anteriormente desmatadas.
Não é aceitável conceder a propriedade para áreas decorrentes de
desmatamento, principalmente na região da Amazônia onde a preservação
florestal decorrente da reserva legal deve ser de oitenta por cento da área
de superfície. A criação legislativa de uma afetação proibitiva à propriedade
com ampla publicidade, seria de suma importância para que o estado não
promovesse a validação da propriedade como prêmio para quem desmatou
ou sucedeu o desmatador, servindo ainda como fator desestimulante, além
de educativo. O procedimento de afetação das áreas desmatadas também
serviria de forma eficaz para o desmatamento de outros biomas como a
Mata Atlântica.
A solução pode não depender somente de iniciativa legislativa. É
preciso criar mecanismos que confiram maior efetividade e reforcem o
caráter punitivo das infrações administrativas ambientais. A Lei nº 9.605/98
disciplina, de forma geral, as infrações administrativas e a Lei nº 10.650, de
16 de abril de 2003, determina que a lavratura de termos de compromisso
de ajustamento de conduta e autos de infração e respectivas penalidades
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impostas pelos órgãos ambientais sejam publicados no Diário Oficial (art. 4º,
III e IV), mas o destino natural das infrações administrativa, principalmente,
as multas impostas, seria a publicidade nos Cartórios de Registro de Imóveis,
em razão de terem a natureza propter rem (§ 2º, art. 2º do Código Florestal
de 2012)207.
CONCLUSÃO
Com a descoberta do coronavírus, denominado SARS-CoV-2, em 31
de dezembro de 2019, a sociedade global passou a viver uma nova
realidade. As práticas anteriormente existentes foram radicalmente
transformadas, de tal forma que graves consequências econômicas, sociais e
sanitárias foram identificadas. O Direito irá se ocupar no seu âmbito geral
nas próximas décadas com relação ao impacto no cotidiano das pessoas,
mas somente o Direito Ambiental poderá operar no aspecto preventivo.
A Ciência atribui a origem do coronavírus à conduta humana, mesmo
que de forma reflexa, ou seja, o desmatamento é a provável causa imediata
de doenças zoonóticas, ou seja, causadas por animais. O Direito Ambiental
tem papel fundamental para evitar que um dano ambiental ocorra e sua
eficácia está ligada umbilicalmente na prevenção.
O Direito Ambiental, mais que qualquer outro ramo do direito, é
indissociável da Ciência na determinação dos perigos, avaliação dos riscos,
proteção e função ecológica, existindo uma dependência à técnica científica.
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No entanto, a assimetria comunicativa entre a Ciência e o Direito Ambiental
não pode ser afastada, pois, enquanto a Ciência já possui as respostas
mínimas para a proteção das florestas, o Direito Ambiental não conseguiu
avançar o suficiente para conseguir proteger os recursos naturais e garantir
o equilíbrio e a principal razão é o fato de o Direito Ambiental ainda estar,
pelo menos no Brasil, distante da ciência e tecnologia.
O desafio do Direito Ambiental é ainda mais árduo porque a causa da
epidemia configura um problema decorrente do desequilíbrio ecológico, de
forma que os instrumentos necessários à prevenção devem surgir, se já não
existem, no âmbito da proteção jurídica ambiental. O objeto fundamental
do Direito Ambiental é evitar o ato antijurídico e, por consequência, a
aplicação da sanção. Referido ato antijurídico é produtor de danos
ambientais e evitá-los é impedir que os danos se realizem.
No Brasil, o desmatamento antecede uma tentativa de exploração
econômica da área, objetivando-se a futura titulação da propriedade, de
forma que, criar obstáculos jurídicos para que as áreas devastadas sejam
regularizadas, é uma das formas mais eficientes para evitar e incentivar o
crescimento do avanço agropastoril sobre as florestas.
Os institutos protetivos hodiernamente existentes demonstram que é
preciso repensar os mecanismos de resposta ao desmatamento,
demonstrando um aparente fracasso do Direito Ambiental na proteção das
florestas no Brasil. A lei ambiental, mesmo protegendo o bem jurídico
floresta, é ineficaz para impedir que o desmatamento ocorra e, por
conseguinte, sendo a perda do habitat de animais silvestres causadora de
doenças zoonóticas perigosas e desastrosas para humanidade, torna-se
imprescindível, portanto, a efetiva proteção das florestas, principalmente
com o respeito aos princípios da prevenção e precaução, para assegurar o
não surgimento de novas epidemias e/ou pandemias.
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