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A SUSTENTABILIDADE

QUE LEGADO DEIXAREMOS 
PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES? DIA 21

AMBIENTAL

Em meio à pandemia e ao confinamento, o planeta está respirando novamente. Os canais de 
Veneza estão mais limpos, os peixes e os golfinhos estão desfrutando do descanso do mar, a 
qualidade do ar melhorou e as emissões de carbono foram reduzidas a níveis que não víamos 
desde 2006, segundo dados da revista Nature Climate Change.

É desta maneira, que o grande desafio quando este período terminar e quando a economia for 
reativada em nível global, é levar a cabo uma gestão adequada do meio ambiente. Esta tarefa será 
uma responsabilidade dos governos, das empresas e dos diferentes atores dentro deste setor, 
para que não produzam um impacto devastador.

Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), «A América Latina enfrenta a 
exigência de reconciliar as demandas de crescimento com a necessidade de proteger e 
administrar devidamente o seu hábitat e recursos, com a finalidade de alcançar um 
desenvolvimento sustentável, enquanto enfrenta as ameaças globais para o meio ambiente, 
como as mudanças climáticas».

De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), «Muitos 
esforços não têm prosperado em virtude das evidentes contradições que ocorrem dentro da 
modalidade de desenvolvimento prevalente na região entre o crescimento econômico e o meio 
ambiente. O problema é complexo e necessariamente demanda uma visão integral de 
desenvolvimento, na qual o meio ambiente seja um elemento intrínseco deste 
desenvolvimento».1

Segundo Benedicto Lucas, cientista político guatemalteco com especialidade em meio ambiente, 
a América Latina é uma região com sérias defasagens em termos de gestão ambiental. Estas 
defasagens se devem aos grandes desafios em diferentes áreas relacionadas ao desempenho 
ambiental, nas quais se destacam particularmente as seguintes: (1) desmatamento, (2) falta de 
uma gestão integrada dos recursos hídricos e (3) falta de gestão apropriada dos resíduos sólidos. 

Todos os seres humanos dependem do meio em que habitam para sua sobrevivência, e por isso precisam de um 
meio ambiente adequado para o seu bem-estar. Por esse motivo, devemos garantir que esse relacionamento 

continue a existir pelas gerações seguintes. O ser humano é parte e reflexo dos ecossistemas com os quais ele 
interage e dos quais se utiliza para a sua proteção e subsistência.
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1 https://www.cepal.org/es/publicaciones/2262-la-dimension-ambiental-desarrollo-america-latina
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Com relação ao primeiro ponto, o desmatamento, entendida como a exploração excessiva e ilegal 
de florestas. Estima-se que a América Latina possui a maior taxa do mundo como região, com a 
subsequente perda de biodiversidade, especialmente no que diz respeito à animais e plantas, que 
são um ativo essencial do Estado.

Em segundo lugar, a falta de uma gestão integrada dos recursos hídricos, caracterizada pela 
escassez de água nas principais cidades latino-americanas e pela contaminação físico-química da 
mesma, o que culmina em uma alta taxa de mortalidade infantil, enfermidades relacionadas com 
distúrbios gastrointestinais e uma diminuição substancial da qualidade de vida da população em 
geral, uma vez que o acesso à água potável é caro e para a população em situação de pobreza é 
um recurso inacessível.  

Com relação ao terceiro ponto, a falta de gestão apropriada dos resíduos sólidos, o especialista 
afirma que na América  Latina, estamos nos afogando no “lixo”, ignorando a economia circular 
aplicada em outros países, como referência para seus modelos de gestão estatal e sua geração de 
renda econômica, um sistema no qual os resíduos sólidos são coletados, gerenciados e 
transformados.

Portanto, é necessário conscientizar a região sobre a importância do meio ambiente, uma vez 
que, ao perdermos nossas florestas, estaríamos perdendo a possibilidade de cura para muitas 
doenças, bem como a limitação da obtenção de nutrientes dos alimentos, a perda acelerada de 
água devido à ausência de tratamentos adequados para garantir o líquido vital e, portanto, 
perdendo a oportunidade de melhoria da qualidade de vida integral dos seres humanos. 

Por fim, Benedicto Lucas considera que, para evitar possíveis consequências adversas, é 
importante que os governos tenham em suas agendas políticas públicas ambientais como uma 
questão prioritária. A sociedade, por sua vez, precisa ser sensível aos efeitos de vulnerabilidade 
sofridos pelos territórios quando o ambiente é rapidamente degradado. Ele, termina, destacando 
a importância dos líderes ambientais para compartilhar este tema em diferentes contextos. 

O meio ambiente não deve ser simplesmente uma conversa que está na moda ou uma tendência. 
Precisamos tomar consciência do grande desafio que temos, de ser bons administradores do que 
recebemos como presente, compreendendo que os recursos naturais são um grande tesouro 
proporcionado à humanidade para exercer um bom cuidado e uma boa mordomia destes 
recursos.  


