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MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E AÇÃO HUMANA 

 

RESUMO - Ao longo de toda a história humana, o meio ambiente é considerado o bem mais 

precioso e necessário à sobrevivência das espécies no planeta terra. Sua transformação 

gradativamente para atender à necessidade ou além da mesma tem sido pauta de vários debates 

entre as nações que veem neste fato um crime contra a humanidade. Se nos primórdios das 

civilizações o homem procurava adaptasse a natureza é a partir do final do século XVIII, que os 

processos de modernidade passam a transformar com maior intensidade o meio ambiente. Resultado 

de um crescimento populacional, urbanização, industrialização acrescido a tecnologia, o ser humano 

tem se impondo como principal articulador destas mudanças sejam positivas ou negativas. Se a 

princípio a destruição era local, hoje deparamos com impactos globais, que vem aos poucos, 

afetando a qualidade de vida de todos os seres que necessitam de um equilíbrio para manter-se vivo. 

Diante disto temos que avaliar as atitudes para que a espécie humana não seja incluída na lista dos 

animais extintos tomando iniciativas de sustentabilidade, esta pesquisa pretende estimular uma 

reflexão sobre possibilidades sustentáveis que assegura a existência de vida na terra.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história que é vista muitas vezes com um certo descaso é a forma mais 

significativa de avaliarmos nossas atitudes e revermos conceitos, pois nos relata 

atitudes que refletem no presente e que definem o futuro. Pode-se verificar em 

algumas observações como em “Desde o início da civilização, cada geração 

costuma deixar à próxima um planeta semelhante ao que herdou. A nossa geração 

pode ser a primeira a abolir esta tradição” (Lester Brown, 1934). 

Sabemos que o ser humano em seus atos primários de civilização vivia em 

meio a natureza, retirando aquilo o necessário à sua sobrevivência, através da caça, 

pesca e colheita de frutos. Com o desenvolvimento do homem e suas descobertas, 

iniciasse as transformações, principalmente ao passar de nômade para sedentário, 

dando início a atividade agrícola e domesticação de animais. Em sua posição de ser 

inteligente, passa a transformar seu meio ambiente em um espaço geográfico capaz 

de atender suas exigências humanas. 

 Por um grande período da história não foi dado relevância ao assunto, já que 

de certa forma os danos eram locais e não chegavam a atingir com tanta veemência 

as regiões e muito menos nações periféricas aos locais modificados, foi com o 

desenvolvimento industrial alavancado ao capitalismo que começa a deflagrar o que 

hoje se tornou uma questão de sobrevivência, respostas de como manter o Planeta 

Terra dinâmico e vivo. 

 

2. O MEIO AMBIENTE EM TRANSFORMAÇÃO  

 

Este bem da humanidade, tem em nossa Constituição Federal(1988) um 

destaque em seu artigo 225 que garante a todos os seres o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, firmando ainda o dever de garantir a defesa do meio 

para a presente e futuras gerações, sabendo ainda que os elementos e fatores 

físicos, químicos e biológicos, naturais e artificiais, são necessários à sobrevivência 

das espécies, inclusive humana. É o equilíbrio ecológico que traz garantia de uma 



 
 

relação de harmonia entre os seres vivos, a falta de harmonia deste conjunto, ser 

vivo e meio ambiente pode colocar em risco toda espécie de vida na superfície 

terrestre.  

 

Segundo Moleschott em Der Kreislauf des Lebens, 1864; 

 

“O que o homem elimina, nutre a planta. A planta transforma o ar em 

elementos sólidos e nutre o animal. Os carnívoros vivem dos herbívoros, 

que por sua vez são presas da morte e difundem uma nova vida que 

germina no mundo vegetal. A esta troca da matéria se denominou troca 

material. Esta palavra se pronuncia, com razão, não sem um sentido de 

veneração, pois assim como o comércio é a alma da troca, também o ciclo 

eterno da matéria é a alma do mundo”. 

 

Com uma organização civilizatória dando seus primeiros passos vem a 

necessidade de uma vida em sociedade, assim os homens passam a se organizar 

politicamente e economicamente, valorizando terras não exploradas em busca de 

matérias primas, pois com toda esta organização social, o ser humano passa a viver 

mais tempo, protegendo-se de ataques de animais e cuidando de sua saúde, isto 

significa também uma maior demanda de produtos.  

Sabemos que ao logo da história o homem como agente transformador da 

natureza, moldou-a e molda de forma expressiva em busca de atender suas 

necessidades e até para além destas. Estas mudanças vêm trazendo 

consequências que se não controladas pode transformar as características naturais 

do planeta, colocando em risco qualquer forma de vida na superfície terrestre. Hoje 

na busca por soluções que possam reparar ou amenizar estes impactos ambientais 

o homem, principal mediador destas transformações, como ser “inteligente”, vem 

através de analises definindo metas para solucionar este quadro no anseio de que 

esse equilíbrio se reverta em benesses para todos. 

Dentre todas as necessidades humanas ganha destaque neste trabalho a 

água o ar o solo e o clima. Sobre a água podemos colocar que 70% do nosso corpo 

é composto por esta substancia que tem um papel imprescindível no funcionamento 

de nosso organismo e por isto depende muito de uma boa qualidade da água que 

ingerimos. Pois bem como então garantir agua potável em uma superfície que vive 



 
 

em constante transformação e que em sua maioria ainda não sentirão impactos em 

seu organismo ou pelo menos não perceberam.  

Sabendo que a superfície terrestre é coberta por cerca de 70% de água. Se 

parece razoável esta quantidade é importante destacar que desta 97,4% está nos 

oceanos e não é potável. Para utilizarmos ficamos com 2,6%, e é deste pequeno 

volume de água que podemos contar para nosso consumo e da qual precisamos 

cuidar para garantir a qualidade daquilo que compõe 70% do nosso organismo. 

 

3. ÁGUA POTÁVEL, AR PURO, SOLO FÉRTIL E CLIMA AMENO 

 

O ser humano não se sustenta sem água potável, ar puro, solo fértil e sem 

clima ameno, é exatamente estes pontos essenciais a vida que são mais atingidos 

com as transformações que vem acontecendo no decorrer da história humana. 

Existe várias formas de cuidarmos deste bem precioso que é a água. 

Começando das nascentes que podem ser restituídas ao meio ambiente, com 

plantio de vegetação apropriada a este fim e que mesmo sendo utilizadas podem ser 

devolvidas ao meio com menor quantidade de resíduos, através de projetos como a 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, que pode ser realizado em pequena, 

média e grande escala, sob um pequeno custo, e outros meios de tratamento da 

água antes de ser devolvida ao meio ambiente. Sabemos que a água ao ser 

devolvida aos aquíferos no subsolo, passa em grande parte por este filtro natural 

que é o solo, mas para isto o homem precisa cooperar evitando corte de arvores que 

ameniza o impacto no solo, escapamento do solo (asfaltamento e construção) que 

provoca enxurradas transportando toda a riqueza da terra(matéria orgânica) e 

entulhos para o rio causando o assoreamento ou mesmo seu esgotamento e 

influenciam no clima local. A água potável com um papel primordial no meio 

ambiente vem sendo poluída de maneira ininterrupta, notamos isto quando 

comparamos rios de cidades globais com pequenas cidades, onde não ouve ainda 

grande quantidade de rejeitos lançados em seus leitos tornando estes rios um 

esgoto a céu aberto.  

O ar não menos importante tem sido alvo de uma poluição sufocante no 

sentido da palavra. Com lançamentos de CO² na atmosfera produzido no embalo do 

desenvolvimento industrial engrenado pela força do capitalismo e a busca pelo 

poder econômico em escala regional e global, transforma o oxigênio vital tanto 



 
 

quanto a água em uma mistura de gases na atmosfera capaz de danificar este 

mecanismo humano que é nosso corpo, causando doenças muitas vezes crônica. 

O homem tem evoluído muito em suas pesquisas e tecnologia no que se 

refere a produção de alimentos, mas nada disto atende à demanda mundial se não 

tivermos um cuidado especial com o solo, pois este é essencial para a produção do 

sustento humano, é dele que retiramos aquilo que é mais nutritivo em nossa 

alimentação, aproveitar materiais orgânicos é a forma ideal para produção de 

alimentos com qualidade, não desprezando o que as pesquisas nos oferece, pois 

sabemos que a demanda é grande e depende muito da ciência para atender a 

demanda mundial, assim de maneira sustentável, estamos garantindo para o futuro, 

recursos indispensáveis a existência humana. 

O clima que de acordo com análise tem sido alterado a cada ano e é de 

fundamental importância para garantir a diversidade e características das regiões da 

Terra. A alteração de um clima pode significar a extinção de espécie endêmicas e de 

outras que na busca de um ambiente suficientemente adequado a manutenção 

mínima necessária para sua sobrevivência, acaba não resistindo.  

Não é difícil para um graduado em geografia e até mesmo um amante da 

leitura compreender que cada processo mencionado acima traz consigo muito além 

do que o apontado e o que nos resta diante deste quadro é buscar alternativas que 

vão amenizar os impactos tratados. 

O planeta pede socorro e deste depende a continuidade da vida na terra. 

Métodos de sanar estas situações existem, como o reflorestamento, o 

aproveitamento da luz solar, eólica, entre outras como força da maré, que podem ser 

utilizada em regiões que oferecem condições físicas para cada tipo de atividade, o 

tratamento de esgoto, produções sustentáveis de alimento com utilização de matéria 

orgânica em sua produção, investimento no meio rural com valorização da 

agricultura de subsistência, a cultura de um povo e as características de cada 

localidade e muitas outras formas de reparação que são específica a cada realidade. 

Esta consolidação de métodos alternativos necessários para desenvolver 

sustentavelmente o país deve ser regada de racionalidade ambiental e de ética. 

Assim será permitido uma vida saudável no presente e nas futuras gerações.  

 

Foi declarado na COP 21, dezembro de 2015, Organização Mundial de 

Saúde: 



 
 

“a proteção da saúde deve ser uma prioridade para o investimento, e que a 

mitigação das mudanças climáticas pode trazer benefícios imediatos para a 

saúde e para a economia. Os ganhos mais óbvios são a redução anual da 

mortalidade atribuível ao ambiente e à poluição do ar”. 

 

Dentre às medidas no que tange o transporte e energia fica proposto na COP 

21 um menor uso de automóvel privado dando prioridade ao transporte ativo 

(caminhada e ciclismo), geração de energia de fontes renováveis ou de outras fontes 

de baixo carbono ao invés de combustíveis fósseis.   

Observa-se neste aspecto que o destino do planeta já está apontado e que, 

mudar esta realidade, depende de cada um, não será o representante do povo ou 

profissionais como o biólogo, uma equipe ou apenas um grupo ambientalista, que 

irão deflagrar os atos que irão permitir a conservação de nosso planeta vivo, mas 

atitudes particulares e simples como por exemplo o ato de não lançar lixo no chão 

ou rio, assim nossos futuros governantes e empresários crescendo em meio a uma 

ética ambientalista pode refletir em suas atitudes. 

 

4. IMPACTOS SOFRIDOS PELO MEIO AMBIENTE 

 

Dentre algumas das modificações ocorridas no meio ambiente, a extinção de 

espécies é a mais preocupante, não só pelo fato de perdemos aos poucos as 

espécies de seres vivos, mas o planeta funciona em uma harmonia incrivelmente 

sistemática, o equilíbrio entre espécies que a lei da natureza permite. Neste 

equilíbrio sabemos que a falta de uma espécie pode proliferar a outra causando 

danos ao seu habitat e tudo que dele faz parte. Assim também podemos ter como 

exemplo a flora que por séculos foi utilizada na fabricação de medicamentos, nisto 

espécies que poderiam salvar vidas são extintas não dando possibilidades de utiliza-

los. 

Sobre o desmatamento podemos dizer que a vegetação tem uma função 

determinante no clima de uma região ou até em seu entorno, pois ao absorver parte 

da energia solar diminui sua incidência no solo e conserva maior umidade na 

atmosfera, como exemplo encontra-se uma formação vegetal no norte do Brasil 

onde devido sua proximidade a linha do Equador,  a incidência solar intensa, porém 

a Floresta Amazônica ali formada, devido a massa de ar úmido vindo do oceano, 



 
 

distribui esta umidade em outras regiões do país. Favorecendo a terra com 

precipitações determinantes no cultivo agrário. Em relato BORATTI, Op. Cit. 1993; 

 

O desenvolvimento das cidades, da distribuição da população em seu 

território físico, da distribuição das atividades econômicas que se 

desenvolvem no âmbito do município e das áreas a ele contíguas, tem de 

dar-se com base no planejamento de modo a prevenir os usos 

incompatíveis que geram distorções no crescimento urbano. Além do que é 

dever do poder público planejar o crescimento urbano de maneira não 

implicar desequilíbrio ambiental presente e futuro, tendo em vista o princípio 

da sustentabilidade. (BORATTI, Op. Cit. 1993, p. 620).  

 

Entre outros impactos que o trabalho humano tem provocado um desequilíbrio 

do meio ambiente, o derramamento de resíduos nos rios, causam além do 

assoreamento, a inundação de área no entorno de seu canal em substituição ao seu 

curso normal, causando a morte de espécies que dependem da qualidade da água 

para sua sobrevivência, prejudicando também pessoas ribeirinhas que vê nestes rios 

seu único meio de sustento. 

Nota-se que não existe uma receita capaz de resolver de modo global as 

situações peculiares que surgem no decorrer do sistema econômico que vivemos 

hoje, são observações e análises pontuais que podem gerir e estabilizar estes 

fenômenos, as vezes naturais, em sua maioria humanizados, em que no processo 

de transformação impõem condições de risco a vida do ser humano e de toda  

espécie de vida que dela se mantêm, como por exemplo aqueles que as custas de 

desastres ambientais, como o vivido em novembro 2015 e início de 2019. 

Para Lester Brown, “Plan B 3.0: mobilizing to save civilization”; 2008,  

 

“As corporações precisam reconhecer que seu futuro é 

inseparável do futuro da civilização e que elas também são 

responsáveis pela manutenção da vida na Terra. Devem, 

portanto, contribuir com a construção de uma economia 

global sustentável. Sem isso, vamos enfrentar um colapso.  

Nenhuma companhia terá lucro avançando na escalada rumo 

à destruição. Precisamos rever rapidamente a economia 

global e particularmente a matriz energética por meio de 

políticas econômicas que reestruturem taxas e pressionem o 

mercado a contar a verdade ambiental” 



 
 

 

O desastre ocorrido em 2015, foi um alerta em resposta a falta de 

responsabilidade de um grupo de pessoas que ao colocar em funcionamento 

empresas para benefícios de alguns, explora a natureza utilizando toda tecnologia, 

sem a preocupação com o meio ambiente, este fato deixou além de um rastro de 

destruição que rasgou o interior de minas, devastando também a vida que nele 

existia entre as quais de seres humanos, não foi suficiente para conter a ambição 

humana já que neste início de ano 2019, vivemos mais uma tragédia anunciada pela 

primeira, dois rompimento de barragem que veio arrastando pessoas num mar de 

lama e destruição. Deste não se encontra muitas informações, já que não se sabe 

ainda, quantas foram as vítimas. Ainda assim é reconhecido que existem várias 

outras barragens nas mesmas condições, prestes a romper-se e continuam em 

funcionamento para atender a necessidade de um grupo de pessoas, pondo em 

risco o meio ambiente e a vida de outras. 

São várias as consequências das transformações, elas podem ocorrer nos 

mais diversos lugares do nosso meio ambiente e de várias formas, tais como: 

redução da biodiversidade; desaparecimento de culturas; diminuição de oxigênio; 

chuvas ácidas; efeito estufa; a destruição da camada de ozônio; desmatamentos; 

poluição; erosão; entre outras. A destruição do meio ambiente é em si o resultado de 

uma expressão de conflito social, em torno de uma busca egoísta e mesquinha do 

homem e que põem em risco a vida de todos. 

A falta de humanidade de muitos, leva a atitudes egoístas em atividades 

econômicas de forma impensável, capazes de destruir os pilares da própria vida e 

de seus descendentes na terra. Mais que dinheiro o homem precisa de água, ar 

puro, calor e solo fértil para permanecer “sobre” a superfície terrestre. 

 

5. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA 

 

Tendo por base uma qualidade de vida a necessidade de proteger o meio 

ambiente tem sido pauta de discursões que na conferência de Estocolmo em 1972 

parte para uma preocupação global e tendo como proposta para amenizar ou tentar 

solucionar a crise no meio ambiente em uma sociedade de risco. Consagrada a ideia 

de sustentabilidade na ECO-92, marco do abandono da visão antropocêntrica. Henri 

ACSELRAD (2004), levanta do relatório de BRUNDTLAND (ONU, 1987) o 



 
 

estandarte, “desenvolvimento sustentável é aquele que se propõe a satisfazer as 

necessidades presentes sem comprometer a satisfação das necessidades das 

gerações futuras”. 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

De certo o desenvolvimento deste trabalho, não irá abalar a base econômica 

mundial ou nacional, mas propõem uma reflexão e um alerta a sociedade que de 

espectador diante de tantas atrocidades que envolve o meio ambiente, passa de um 

simples figurante a mais uma vítima, adquirindo doenças de inúmeras espécies, ou 

mesmo vítima fatal resultante destas transformações na natureza, deve se ater que 

a maior atitude de transformação que um mero cidadão pode tomar em relação a 

esta destruição é orientar aqueles que podem ser no futuro, responsáveis pela 

gestão deste país, ensinando que a natureza não é um bem privado, e sim da 

humanidade, tratando com ética sem atitudes egoístas, visando o direito de todos 

como rege nossa Constituição Federal(1988). 
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