IMPACTOS AMBIENTAIS E SUA RELAÇÃO ATUAL COM A
SOCIEDADE.

Ikaro Eduardo SEOLIN1

Hodiernamente, as mudanças climáticas têm sido a principal preocupação da
população mundial, principalmente nas regiões onde as catástrofes ambientais
causaram um impacto negativo de grande proporção. Um exemplo disso é a região
metropolitana americana de New Orleans, que, em 2005, foi devastada pelo furacão
Katrina, deixando milhares de vítimas fatais e desabrigados. Este acontecimento nos
faz pensar sobre o quanto estamos preparados para as futuras catástrofes naturais
que, cada vez mais frequentemente, castigarão a humanidade. Devemos pensar em
dois pontos essenciais: o impacto sob o meio ambiente e o impacto sob a sociedade.
O impacto sob o meio ambiente é destrutivo, ele é capaz de eliminar a fauna e a
flora existente, levando anos para uma mera reparação, mas o meio ambiente, como
sempre fez, consegue com êxito se restaurar, mesmo levando muito tempo.
Enquanto isso, o impacto sobre a sociedade é algo mais complexo, pois o ser
humano não tem o tempo e a habilidade da natureza para se restaurar. Ele, o ser
humano, está hoje criando as condições para que sua espécie seja extinta em nome
de um desenvolvimento desenfreado, gerador de bens de consumo desnecessários
que são, na maioria das vezes, frutos de uma produção não sustentável. Não é o
planeta que precisa de ajuda, mas sim os seus habitantes. O planeta não precisa de
petróleo para dar andamento em seu desenvolvimento, somos nós que ainda não
sabemos aproveitar os meios alternativos de produção sustentável. Destarte, as
teorias antropocêntricas estão sendo cada vez mais deixadas de lado. Deste modo,
abandonaríamos a ideia de complementação do meio, onde nenhum ser é mais ou
menos importante que os demais, todos eles tendo sua fundamental importância na
realização de sua função, fazendo com que seja mantido o equilíbrio do habitat. É
lamentável que as autoridades públicas não tenham esse tipo de conscientização
que, na maioria das vezes, poderia ter um custo-benefício maior que a escolha por
um caminho poluidor. Uma boa administração pública e o devido conhecimento
sobre a importância do assunto fazem toda a diferença para um resultado positivo no
futuro, onde gerações ainda estão por vir. Este resumo tem como finalidade ser fonte
de inspiração para que mudanças possam ser feitas, não apenas no plano jurídico,
mas também no plano social. Por fim, como salienta Celso Antonio Pacheco Fiorillo
em sua obra intitulada Curso de Direito Ambiental Brasileiro, o meio ambiente exige
uma atuação globalizada e solidária, pois a degradação ambiental não encontra
fronteiras. Para a investigação acerca do tema foi utilizado o método dedutivo a
partir da análise e estudo da bibliografia nacional produzida sobre o assunto,
lançando mão do estudo bibliográfico e documental.
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