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Abstract
Sustainable development refers to the ability of producers and manufacturers to 
satisfy product needs of today while preserving the ability to meet those needs in 
the future. Specifically, it aims to reduce the rate at which natural resources are 
being  used,  reduce  the  amount  of  pollution  created,  and  provide  enough 
products, such as food, to satisfy the needs of the population. The concept of 
sustainable development recognizes the interdependent nature of the economy, 
environment, and society.  The result is that sustainable development initiatives 
are being carried out by all sectors of society, including consumers, government, 
and industry.  In Brazil,  the biotechnology is advancing much in some strategic 
areas and is launching the country on the international scene, mainly due to work 
with  genetic  and  alternative  fuels.  One  of  the  great  global  challenges  of  this 
century  is  to  accept  the  changes  through  the  insertion  of  new  technologies 
without any environmental degradation or compromising the maintenance of life 
on earth. So it is very important that biotechnology development is appropriate 
best practices of sustainability.
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Resumo
Desenvolvimento  sustentável  refere-se  à capacidade de produtores e fabricantes 
satisfazerem as necessidades de produtos atuais ao mesmo tempo em que preserva 
a  capacidade  de  atender  essas  necessidades  no  futuro.  Concretamente,  o  seu 
objetivo  é  reduzir  a  taxa  em que  os  recursos  naturais  são  utilizados,  reduzir  a 
quantidade de poluição criada, e proporcionar produtos suficientes, como alimentos, 
de  forma  a  satisfazer  as  necessidades  da  população.  O  conceito  de 
desenvolvimento sustentável reconhece a natureza interdependente da economia, 
ambiente e sociedade. O resultado é que algumas iniciativas do desenvolvimento 
sustentável  estão  sendo  levadas  a  cabo  por  todos  os  setores  da  sociedade, 
incluindo os consumidores, o governo e a indústria. No Brasil, a biotecnologia está 
avançando muito em algumas áreas estratégicas e vem lançando o país no cenário 
internacional, principalmente devido aos trabalhos com genética molecular. Um dos 
grandes desafios  mundiais  deste  século  é  aceitar  as  transformações através  da 
inserção  de  novas  tecnologias  sem  que  haja  degradação  ambiental  ou 
comprometimento da manutenção da vida na terra. Por isso, é muito importante que 
o  desenvolvimento  biotecnológico  esteja  adequado  as  boas  práticas  da 
sustentabilidade.
Palavras-chave:  Biotecnologia,  Desenvolvimento  Sustentável,  Indústria  Limpa  e 
Indústria Brasileira.
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Histórico do desenvolvimento sustentável
Conceitualmente  desenvolvimento  sustentável  seria  capaz  de  suprir  as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações.  É o desenvolvimento  que não esgota os 
recursos para o futuro. Concretamente, o seu objetivo é reduzir a taxa em que os 
recursos  naturais  são  utilizados,  reduzir  a  quantidade  de  poluição  criada, 
proporcionando  produtos  em  quantidade  suficiente  para  satisfazer  as 
necessidades básicas da população 1. 

O desenvolvimento sustentável chegou à frente de debate nos últimos anos, 
não entanto,  não é uma idéia  nova.  Ao longo da história,  diferentes culturas 
perceberam  a  necessidade  de  encontrar  um  equilíbrio  entre  meio  ambiente, 
sociedade e economia 2. 

Em 1962, o livro “Silent Spring” escrito por Rachel Carson fez as pessoas 
perceberem  como  o  desenvolvimento  e  ambiente  são  estreitamente  ligados. 
Rachel  Carson  descreve  que  o  ambiente  não  poderia  absorver  poluentes 
continuamente  e  permanecer  saudável.  Esse  trabalho  abriu  portas  para  um 
rápido desenvolvimento de idéias sobre o desenvolvimento sustentável 3, 4.

Na década de 1980, outra publicação influenciou o continuísmo da discussão, 
“Our  Common  Future”,  conhecido  também  como  relatório  Bruntland.  Este 
relatório apresentou uma nova abordagem sobre o conceito de desenvolvimento 
sustentável, popularizando-o 5. 

Em  1992,  no  Rio  de  Janeiro,  os  líderes  mundiais  se  reuniram  para  a 
Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente,  também conhecida 
como  a  Cimeira  da  Terra.  A  conferência  abordou  os  prementes  problemas 
ambientais de hoje e também destinada a preparar o mundo para os desafios do 
próximo  século.  A  conferência  também  institui  acordos  sobre  questões 
essenciais, tais como as alterações climáticas e o desflorestamento 6, 7.

Com base na conferência do Rio de Janeiro, em 1997 os líderes mundiais se 
reuniram novamente em Kioto, no Japão. Na ocasião, 160 países, chegaram a 
um acordo sobre um tratado global, conhecido como o Protocolo de Kioto, para 
limitar a produção de gases associados ao efeito estufa 8.

Biotecnologia para o desenvolvimento e crescimento sustentável
A biotecnologia pode ser definida como a aplicação de princípios científicos 

para o processamento de materiais, através de agentes biológicos, para prover 
bens e assegurar serviços 9.

A indústria de biotecnologia possui vasta aplicação, a qual seus princípios 
podem  ser  utilizados  em  diversos  segmentos,  tais  como  a  agricultura,  meio 
ambiente, saúde, alimentos, química, energia, eletrônica, entre outros 10, 11.

Recentes  e  contínuos  avanços  nas  ciências  da  vida  estão  trazendo  uma 
realidade  de  que  este  será  o  século  da  biotecnologia.  Algumas  tecnologias 
geradas por essa poderosa indústria irão trazer alguns benefícios que desafiarão 
as políticas governamentais, informações públicas, educação e comportamento 
social, afetando profundamente as nossas vidas, assim como as tecnologias de 
informação já o fizeram 12.  

Uma  das  grandes  características  deste  século  está  relacionada  ao 
comportamento  de  governantes  e  sociedade  em relação  ao  desenvolvimento 
sustentável, onde já é entendido que este não deve ser apenas um simples dizer 
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de palavras, e que apesar de todo o avanço biotecnológico nós não podemos 
nos esquecer da sustentabilidade.  Por  este motivo,  um dos grandes desafios 
deste  novo século  é permitir  o  avanço consciente  e tentar  estabelecer  numa 
sociedade  voltada  para  o  capitalismo um consumo racional  de  produtos  que 
possam  provocar  danos  ambientais  e  aumentar  o  consumo  dos  produtos 
ecologicamente  corretos.  Nesse  sentido,  o  desenvolvimento  sustentável  visa 
reduzir  o  desperdício  e  a  poluição  ambiental,  bem  como  a  diminuição  dos 
recursos  energéticos.  A  fim  de  ser  sustentável  a  biotecnologia  deve  ser 
economicamente  viável  e  socialmente  responsável  para  além  de  ser 
ambientalmente amigável, apresentar um custo benefício, antes que possa ser 
aceito pela indústria 13, 14.

Apesar  de  todos  os  avanços  da  ciência  ainda  existem alguns  setores  da 
indústria  que  preferem  os  métodos  tradicionais  que  via  de  regra  são  mais 
dispendiosos e nocivos ao ambiente 15.

As aplicações derivadas da biotecnologia são geralmente mais respeitadoras 
do ambiente do que métodos industriais existentes. Eles também podem reduzir 
os custos de produção, promovendo assim a eficiência e melhora da qualidade 
do produto. Em geral, essas metas podem ser atingidas através dos seguintes 
métodos:  Substituição  de  recursos  não  renováveis  por  recursos  renováveis; 
Trocando  produtos  químicos  duros  por  organismos  biológicos;  e  desenvolver 
tecnologias mais eficientes e eficazes 16, 17.

O  conceito  de  uma  indústria  sustentável  leva  aos  princípios  gerais  do 
desenvolvimento sustentável. A fim de ser sustentável a indústria deve cumprir 
três  requisitos  fundamentais,  ser  economicamente  viável,  ser  ambientalmente 
compatível e socialmente responsável 17.

Biotecnologia no Brasil
Segundo Eugen a biotecnologia nacional teve início com trabalhos realizados 

na década de 1930, no melhoramento genético de café, milho e outras espécies 
18.

Na  última  década  pesquisadores  brasileiros  têm  desenvolvido  um  grande 
volume de trabalhos utilizando a  tecnologia  de  DNA, pesquisas  genômicas e 
proteômicas 18.

Segundo o relatório do The Economist Inteligence Unit  (Reino Unido),  a o 
mercado  biotecnológico  nacional  tem  se  desenvolvido  principalmente  nas 
indústrias  da  saúde,  agropecuária,  de  equipamentos  e  componentes,  essas 
atividades juntas a outras de menor expressão são atualmente responsáveis por 
2.8% do PIB 19, 20.

Dentro  destes  seguimentos  a  biotecnologia  pode  aparecer  em  diversas 
aplicações,  como  por  exemplo,  o  uso  de  biopesticidas,  desenvolvimento  de 
organismos  geneticamente  modificados  (OGM),  desenvolvimento  de  novas 
vacinas,  kits  de  diagnósticos,  novos  medicamentos,  produção  de  proteínas 
terapêuticas, novas matrizes energéticas, materiais e componentes eletrônicos 
biodegradáveis 21.

Conclusão
Através  da  biotecnologia,  pode-se  aumentar  o  número  de  processos 

industriais que utilizam recursos renováveis.  Recursos não renováveis como o 
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petróleo, poderiam ser substituídos por matérias-primas de origem vegetal para a 
produção de combustíveis líquidos mais limpos.

No  setor  agrário,  a  biotecnologia  pode  ser  aplicada  através  do  uso  de 
biopesticidas  para  preservar  e  proteger  as  florestas,  bem  como  através  da 
produção  e  utilização  de  OGMs,  que  apesar  de  ser  muito  discutível  pela 
sociedade,  oferece  uma  série  de  vantagens  como  o  desenvolvimento  de 
características  desejáveis,  melhoria  na  qualidade  do  produto,  resistência  a 
pragas e doenças. 

Para uma segurança alimentar global  da população mundial,  que está em 
constante  crescimento,  é  naturalmente  importante  aumentar  a  produção  de 
alimentos.  Portanto,  a  aplicação  biotecnológica  seria  fundamental  para  o 
aumento  da  qualidade  de  produtos  gerados,  bem como  da  produtividade  de 
alguns plantios.

A  biotecnologia  possui  infinitas  relações  com  a  indústria  e  a  sociedade, 
podendo ser  utilizada em diversos segmentos  e  trazer  muitos  benefícios.  No 
entanto,  sabemos que as mudanças não são rápidas e que muitos princípios 
científicos  não  são  facilmente  aceitos  pela  população.  Por  esse  motivo  é 
importante  entender  o  que  realmente  pode  ser  considerado  um  avanço 
biotecnológico capaz de beneficiar a sociedade em relação ao ambiente daquele 
que somente trará benefícios econômicos.
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