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Sustentabilidade
Afinal, o que é?
Nunca antes se ouviu falar tanto nessa palavra quanto nos dias
atuais. Mas, afinal de contas, o que é sustentabilidade?
O conceito de sustentabilidade representa promover a
exploração de áreas ou o uso de recursos planetários (naturais
ou não) de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio
entre o meio ambiente e as comunidades humanas e toda a
biosfera que dele dependem para existir.

A seriedade e o acompanhamento das autoridades e entidades
ambientais, resguardadas por instrumentos fiscalizatórios e
punitivos eficientes, darão ao conceito de sustentabilidade uma
forma e um poder de agregar idéias, formadoras de opiniões
ainda muito maior do que já existe nos dias atuais.

Pode parecer um conceito difícil de ser implementado e, em
muitos casos, economicamente inviável. No entanto, não é
bem assim. Mesmo nas atividades humanas altamente
impactantes no meio ambiente, a aplicação de práticas
sustentáveis, revelou-se economicamente viável, trazendo
inclusive um fôlego financeiro extra.
Assim, as idéias de projetos empresariais que atendam aos
parâmetros de sustentabilidade, começaram a multiplicar-se e
a espalhar-se por vários lugares do planeta, antes
degradados. Assim como, uma melhora significativa na
qualidade de vida de comunidades antes prejudicadas por
efeitos degradantes e predatórios.
Com a exploração e a extração de recursos, feitas de forma
consciente, há uma garantia de recuperação das áreas,
fazendo com que a sustentabilidade seja uma prática existente
e aplicada com muito mais eficiência aos grandes
empreendimentos.
Preencher as necessidades humanas de recursos naturais e
garantir a continuidade da biodiversidade local, além de
manter, ou melhorar, a qualidade de vida das comunidades
inclusas na área de extração desses recursos é um desafio
permanente que deve ser vencido dia a dia.

De uma forma simples, podemos afirmar que garantir a
sustentabilidade de um projeto ou de uma região determinada; é
dar garantias de que mesmo explorada essa área continuará a
prover recursos e bem estar econômico e social para as
comunidades que nela vivem por muitas e muitas gerações.
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