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1 INTRODUÇÃO  
A inovação vista neste trabalho é relacionada a esforços em desenvolvimento no Inmetro na formação de infra-
estrutura favorável ao aproveitamento do potencial brasileiro em inovação no segmento da biotecnologia. Trata de 
iniciativas na área da acreditação e sobre a parceria Inmetro/INPI na instalação do Centro Brasileiro de Material 
Biológico (CBMB). 

2 PERSPECTIVAS PARA A BIOTECNOLOGIA 
A participação da biotecnologia na economia brasileira e global tende a uma significativa evolução nos próximos 
anos.  A expectativa para 2030 é de que um terço da produção industrial mundial envolverá elementos de 
biotecnologia presentes em aplicações industriais e bicombustíveis (OCDE, 2007). Ainda no horizonte 2030, o uso 
da biotecnologia deve estar presente em 35% do total da produção da indústria química, 80% da farmacêutica e 50% 
da agrícola. (GBRCN, 2010). O Brasil é um território megadiverso, abriga de 15% a 20% de toda a diversidade 
biológica mundial, mas detém somente 1% do acervo biológico científico do mundo. (Kury, 2006).  

3 BIOTECNOLOGIA 
Organismos vivos, suas células ou suas partes replicáveis (por exemplo, genomas, plasmídeos, vírus, cDNAs) são os 
elementos básicos das ciências da vida e da biotecnologia. Eles são utilizados em grande quantidade como materiais 
de referência vivos para ensaios, identificação, produção de compostos, de combustíveis e de alimentos.  

O campo de aplicação de micro-organismos compreende aplicações industriais: processamento e produção de 
químicos, materiais, energia e/ou aplicações ambientais, soluções tecnológicas sustentáveis de proteção ambiental, 
fermentações clássicas; aplicações de organismos; aplicações médicas e farmacêuticas: ex: medicina regenerativa, 
terapias gênicas, novas drogas; alvos em doenças ou populações; e aplicações em agronegócios, incluindo o 
melhoramento genético de plantas; desenvolvimento de variedades transgênicas e domesticação de variedades 
selvagens; fixação biológica de nitrogênio e controle biológico.  

É a ferramenta para geração de conhecimento e conservação da biodiversidade. Micro-organismos são cultivados, 
mantidos e utilizados ao redor do mundo e motivam muitos programas de pesquisa, processos industriais e cursos de 
formação. Estes recursos biológicos precisam ser mantidos sem alteração para assegurar reprodutibilidade e 
sustentabilidade. 

4 CENTROS DE RECURSOS BIOLÓGICOS - CRB 
Coleções de materiais biológicos (coleções de cultura) variam de pequenos centros privados até grandes centros de 
serviços, e têm objetivos, políticas e acervos distintos. Estão frequentemente ligadas a atividades de uma 
organização mantenedora, por exemplo, ensino ou pesquisa das ciências da vida.  

Neste trabalho, Centros de Recursos Biológicos – CRB são coleções de cultura prestadoras de serviços e repositórias 
de células vivas, genomas de organismos e de informações relativas à hereditariedade e às funções dos sistemas 
biológicos que, reconhecidamente, cumprem requisitos de boas práticas estabelecidos pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Portanto, CRB contêm coleções de organismos cultiváveis (por exemplo, microrganismos, células de plantas, 
animais e humanas); partes replicáveis destes (por exemplo, genomas, plasmídeos, vírus, cDNAs), células e tecidos 
de organismos viáveis, mas ainda não cultiváveis, bem como bases de dados contendo informações moleculares, 
fisiológicas e estruturais relevantes para essas coleções e à bioinformática relacionada. Fornecem acesso aos 
recursos biológicos dos quais a P&D nas ciências da vida e os avanços da biotecnologia dependem. 

5 ACREDITAÇÃO DE CENTROS DE RECURSOS BIOLÓGICOS - CRB 
Em 2001, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE divulgou o documento 
Biological Resource Centers: underpinning the future of life sciences and biotechnology

1, onde foi recomendado o 
estabelecimento de uma Rede Global de Centros de Recursos Biológicos (Rede Global de CRB), construída a partir 
das competências existentes, de forma a abrigar novas coleções e assegurar a participação de coleções localizadas 
em países não afiliados à OCDE. No âmbito do Programa de Biotecnologia da OCDE, buscou-se definir uma 
estratégia de implementação da Rede Global de CRB. Nessa etapa, a iniciativa da OCDE concentrou os esforços na 

                                                           
1  Biological Resource Centers: underpinning the future of life sciences and biotechnology. Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico(disponível em http://www.oecd.org/dataoecd/26/19/31685725.pdf)  



 

discussão e na definição de critérios de acreditação de acordo com as normas internacionalmente aceitas, os critérios 
para gestão da qualidade e os padrões de operação de Centros de Recursos Biológicos, incluindo abordagem em 
questões associadas à biossegurança e à harmonização de marcos legais. 

Em 2007, a OCDE publicou o Guia de Boas Práticas para CRB2. É um documento que alinha requisitos essenciais 
direcionados a todos CRB, incluindo biossegurança, e acrescenta particularidades para centros no domínio de micro-
organismos e material humano-derivado.  

O procedimento a ser adotado e aceito pela OCDE para reconhecimento dos CRB não está definido, mas o Guia de 
Boas Práticas indica mecanismo de terceira parte. O Brasil vem participando ativamente nos entendimentos da Rede 
Global de CRB para o estabelecimento dos critérios de acreditação, adotando a modalidade de laboratórios 
(Cavalcanti, 2010). 

6  CENTRO BRASILEIRO DE MATERIAL BIOLÓGICO - CBMB 
Patentes em biotecnologia contemplam processos de produção baseados em materiais biológicos, produtos 
resultantes desses processos e os próprios materiais biológicos. As leis de patente abrangem requisitos como a 
novidade, a aplicação industrial, a atividade inventiva e a suficiência descritiva. Invenções no campo da 
biotecnologia incluem organismos vivos, processo para a obtenção de organismos vivos, produtos novos obtidos a 
partir de microrganismos, novas utilizações para os produtos obtidos pelos microrganismos e processos 
fermentativos. 

Os aspectos mais discutidos quanto ao patenteamento de inovações em biotecnologia são a suficiência descritiva e a 
possibilidade de repetição do invento. O objeto do pedido de patente precisa ser descrito de forma clara o suficiente 
para possibilitar sua realização ou sua reprodução. Reconhecida a dificuldade em descrever de forma suficiente 
algumas invenções biotecnológicas que envolvem organismos vivos e para atender requisito de suficiência 
descritiva, foi admitida, em nível internacional, a possibilidade de suplementar a descrição do pedido de patente com 
um depósito da cepa do material biológico empregado ou do objeto da invenção, em instituições ou centros 
depositários designados/autorizados pelos órgãos responsáveis pela concessão de patentes.  

O reconhecimento internacional do depósito de microrganismos para fins patentários segue o Tratado de Budapeste 
e Regulamentos. O tratado de Budapeste está aberto a interpretações e cada autoridade de depósito internacional 
(IDA - International Depository Authority) pode estabelecer os seus próprios procedimentos (Fantinatti-Garboggini, 
2005).  

O Brasil não é signatário do Tratado de Budapeste, mas o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) - em 
parceria com o Inmetro - tem em execução a construção do Centro Brasileiro de Material Biológico – CBMB, em 
Xerém/RJ, para atender exigência legal de suficiência descritiva nas invenções em biotecnologia com o depósito do 
material biológico e estará capacitado para ser reconhecido como IDA.  

Por outro lado, é oportuno observar evoluções estimuladas por avanços tecnológicos que apresentam impacto no 
sistema de proteção da propriedade industrial, como a tecnologia do DNA, promovida pela engenharia genética e 
introdução de material hereditário artificialmente modificado. 

7 CONCLUSÃO 
As projeções de crescimento da biotecnologia na economia global e sua expansão tecnológica são promissoras, 
principalmente num país com as dimensões territoriais e biodiversidade do Brasil. O Inmetro investe em infra-
estrutura para dar sustento a inovações em biotecnologia. Foram destacados esforços integrados à Rede Global de 
CRB em favor da acreditação de coleções de cultura segundo Guia de Boas Práticas da OECD e na construção, em 
parceria com o INPI, do CBMB. 
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