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Comentar sobre a sustentabilidade do meio ambiente é considerado um assunto muito
importante, possuindo como resultado o crescimento ao conhecimento e a
necessidade de preservação. São nítidos os danos que foram e estão sendo causados
pelo homem que vive em sociedade, se enquadrando em diversas condutas que, ao
passar dos anos, se tornam maiores e difíceis de conter e reverter.
Buscar proteger os recursos naturais existentes é atribuir grande relevância à
sustentabilidade. Esse termo vem sendo utilizado e pode ser definido como
determinados comportamentos que possuem como resultado a diminuição de
diversas ações humanas sem afetar o nosso meio ambiente para que, futuramente,
as novas gerações possam usufruir deste. É importante ressaltar que a atual
Constituição Federal de 1988 elenca em seu artigo 225 um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, atribuído como um direito fundamental de todos, fixando
inclusive como dever da coletividade protegê-lo e preservá-lo. Desse modo, tendo isto
como responsabilidade faz-se necessária a busca da conservação pelo cidadão, por
este ser alguém que compõe a sociedade, não sendo apenas uma obrigação do
Estado. Ademais, todos podem propor projetos que possuam como resultado a
proteção dos meios naturais, praticando assim a sua cidadania. Com isto, pelo fato de
buscar soluções presentes, até mesmo as gerações futuras poderão ser beneficiadas,
pois tais condutas também se encontram e são permitidas pela referida Constituição
Federal em seu artigo 5º, LXXIII. A prática de crimes ambientais que estão afetando
e diminuindo de forma acelerada o meio ambiente, são disciplinadas na Lei Nº
9.605/98, dispondo sobre as condutas tidas como lesivas ao nosso meio ambiente e
a punição devida de acordo com cada ato, tanto no âmbito penal quanto
administrativo. Tais feitos são considerados um obstáculo contra a sustentabilidade,
pois como exemplo de crime ambiental, temos a poluição ou os crimes contra a flora
que, mesmo havendo sanções quando realizados, ainda existem de forma grandiosa.
Levando em conta o que foi observado, percebe-se que atualmente a população vêm
se conscientizando e se preocupando acerca dos danos que estão causando contra
si mesmos, por que, dependendo da gravidade em que se encontram, podem ser
irreversíveis. A sustentabilidade vem ganhando forças a cada dia, pois é o primeiro
passo para a conservação de todos os componentes do meio ambiente, combatendo
todo e qualquer tipo de crime ligado a natureza. Portanto, sabemos que as mudanças
e preservações não vêm somente do Estado, mas sim de todos, sendo esta coletiva.
Assim, conseguiremos atingir um mundo mais ecológico e conservador.
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