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- Maintenance of reference material to calibrate

processes/instruments

- Provision of biological material for the development of new

technologies

- Genetic banks: access to representative samples in the world

- World heritage: testimony of material that does not exist

anymore

- Knowledge production to face the challenge of sustainable

development

Biological collections as a research infrastructure
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BIOLOGICAL RESOURCE CENTERS - BRC

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

They are an essential part of the 
infrastructure for life sciences and 

biotechnology. They are centers that 
provide services and repositories of the 
living cells, genomes of organism, and 

associated information, offering 
authenticated biological material to the 
scientific community and the industry 

BRCs must meet the high standards of
quality and expertise demanded by the 
international community of scientists

and industry for the delivery of 
biological information and materials. 
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May 2005 – Workshop 

BRCs and Conformity

Assessment for Biological

Material – 18 collections

In loco audits in the

collections candidates to 

the accreditation (ISO 

17025)

Selection of 8 

collections able to be 

accredited by 

INMETRO

July 2005  - Internal

Auditing Training on

ISO/17025:2001

4 collections were selected:
CLIOC - FIOCRUZ

CBMAI - UNICAMP
CENARGEN - EMBRAPA

Rio de Janeiro Cell Bank - BCRJ

Establishement of the

prototype of Brazilian BRC 

Network

Identification of 80 Brazilian culture collections – 26 answered a questioner

THE START OF THE BRAZILIAN BRC NETWORK
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Demonstrative Project for the Global Biological Resource Centre Network

Coordination: 

David Smith (CABI) – Director

Dagmar Fritze (DSMZ) - CEO

 CLIOC/Fiocruz

 CBMAI/Unicamp

 MCC/Embrapa

 CRIA

The project (2008-2011) was supported by the German Government following work
in the OECD to improve access to high quality biological resources and information
to support research and biotechnology as well as the global exchange of and access
to living biological material and the cooperative research and joint development
based on this material.
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 National Politics for Development of Biotechnology and the Establishment of the

Biotechnology Committee (Decree No 6.041 of Feb 2007)

 Agreement INPI-Inmetro for the construction of the Brazilian IDA - CBMB

 Programs of the Ministry of Science, Technology and Inovation to establish BRCs

 Implementation of the GBRCN (OECD Guidelines for BRCs)

 Brazilian Accreditation Model for Biological Resource Center Activities based on ISO

17025, ISO Guide 34 and OECD Guidelines (Inmetro, Tecpar, INPI, CRIA, Fiocruz,

CBMAI, BCRJ, Embrapa)

To structure biological resources centers that operate as collections that offer

services, which are in accordance with the national and international regulations and are

accredited as certified authorities

BRAZILIAN BRC NETWORK: Opportunities
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Adapted from: Zea Mayerhoff - INPI

1

1

BRAZILIAN CENTER FOR BIOLOGICAL MATERIAL 

CBMB – The Brazilian IDA

National Institute of Industrial Property

National Institute

of Metrology
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OECD BEST PRACTICE GUIDELINES FOR BIOLOGICAL RESOURCE 
CENTRES
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Inmetro Guidelines for the Accreditation of BRCs
based on the OECD Guidelines + ISO 17025 + ISO GUIDE 34

Inmetro: Brazilian Accreditation Body

2007 – participation of Inmetro in the
OECD assessment of the Guidelines
for BRCs

2010: Inmetro CT-BRC Task Force

2011: OECD Guidelines in Portuguese

2012: Auditors Training Program

2012: NIT-DICLA 061 Publication

Requirements on the accreditation of
testing laboratories and of reference
material producers from BRC
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Brazilian
BRC 

Network

BCRJ

CRIA
INFORMATION 
MANAGEMENT

INMETRO
BIOQUALIS

QUALITY MANAGEMENT

INPI
INDUTRIAL PROPERTY

CLIOC/Fiocruz

CBMAI/ 
UNICAMP

CENARGEN/ 
EMBRAPA
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INDUSTRY AND ENVIRONMENT

UNICAMP 

AGRIBUSINESS
EMBRAPA

HEALTH
FIOCRUZ

MICROORGANISMS 
FOR

BIOTECHNOLOGICAL 
APPLICATIONS AND  
S&T INNOVATION

THEMATIC NETWORKS 

BCRJ

CLIOC/Fiocruz

CBMAI/ 
UNICAMP

CENARGEN/ 
EMBRAPA

Brazilian
BRC

Network
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R$ 6 million

2014-2016: CONSTRUCTION PHASE
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WP1. Consolidation and inclusion of new actors within the

network

WP2. Business Plan and governance of the BRC-BR Network

WP3. Implementation of the Quality System aiming the

accreditation of BRCs associated to the network

WP4. International cooperation

WP5. Integration of the Information System of all centers within

the network

5 MAIN WORK PACKAGES
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 Establishment of a Brazilian BRC Network that is inclusive 
and integrated, acting transversally with all the 
stakeholders 

 Establishment of a governance model to the National 
Network

 Establishment of a Business Plan for the whole network

 Accreditation of the BRCs of the BRC-BR Network

 Integration of all data

 Establishment of a solid and long-term Government 
Program 

EXPECTED RESULTS
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TO PROTECT PART OF THE 
BRAZILIAN [MEGA] BIODIVERSITY

GENERATE VALUE FOR 

THE SOCIETY

The Brazilian BRC Network

Provide new opportunities

Promote the sustainable development (bioeconomy)

Contribute for biodiversity preservation

Contribute and give support for research and biotechnological 
development

Strength the National Industrial Complex  contributing for reducing the 
international dependency of Brazil

And, overall
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Fiocruz is a Brazilian federal organization from the Health Ministry

that coordinates a well structured network of epidemiological control

and public health, hosts different culture collections holding microbial

strains of archaea, bacteria, fungi and protozoa, representing part of

the Brazilian microbial diversity and expressing a variety of infectious

agents related to different tropical diseases.
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REGIONAIS FIOCRUZ

DENGUE RJ, PE

SCHISTOSOMIASIS PE

YELLOW FEVER RJ

HANTAVIROSIS RJ, PR

MALARIA RJ

ROTAVIROSIS RJ

NATIONAL FIOCRUZ

ANTHRAX RJ

*DENGUE RJ

CHAGAS DISEASE RJ, MG, PE

ENTEROBACTERIA RJ

SCHISTOSOMIASIS RJ, MG

FILARIASIS RJ, PE

INFLUENZA RJ

VIRAL HEPATITIS RJ, BA

HYDATIDOSIS RJ

LEISHMANIASIS
RJ, MG, PE, 

BA

LEPTOSPIROSIS RJ

SYSTEMIC MYCOSIS RJ

PLAGUE PE

POLIOMIELYTIS & OTHER ENTEROVIRUSES RJ

RICKETTSIOSIS RJ

TUBERCULOSIS RJ

EXANTEMATIC VIRAL DISEASES RJ

RJ

PR

MG

BA

PE

MS

DF

RO

CE

AIDS RJ

HANSENIASIS RJ

SARS RJ

AM
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Bacteria Collections

(Rio de Janeiro):

• Enterobacteria; Hospital-

borne Bacteria; Listeria; 

Campylobacter; Leptospira

• Bacillus and related genera

• Environmental and Health 

Bacteria

• Reference microorganisms: 

Bacteria domain

(Pernambuco):

• Yersinia perstis

(Amazonas)

• Bacteria from the Amazonian

Region

Fungi Collections

(Rio de Janeiro)

• Filamentous Fungi

• Trichocomaceae

• Fungal Collection from the 

Collection of Reference 

Microorganisms on Health 

Surveillance

• Pathogenic Fungi

(Amazonas)

• Fungi from the Amazonian

Region

Protozoal Collections

(Rio de Janeiro)

• Trypanosoma from

sylvatic, domestic

reservoirs

• Leishmania

• Protozoa

Microbial  collections from Fiocruz

(Rio de Janeiro)

Archaea Collection
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Collection webpage

 visibility

 on-line access to the services: strain

identification, deposit, distribution

and capacitation

 Strain catalogue
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METODOLOGIA APLICADA

Metodologia vivencial que procura agregar à organização o conhecimento

necessário para que possa dar continuidade aos trabalhos, mesmo depois da

saída dos consultores. Para atender aos objetivos do CRB-Saúde, a elaboração

de um plano de negócios contemplando 04 etapas é proposta:

 1a Etapa: Caracterização e Posicionamento

 2a Etapa: Plano estratégico de Marketing

 3a Etapa: Plano Financeiro

 4a Etapa: Revisão e encerramento

Plano de Negócio 
Centro de Recursos Biológicos em Saúde

Fundação Oswaldo Cruz (CRB-Saúde)
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Brazilian
BRC 

Network

Industry and environment
UNICAMP

agribusiness
EMBRAPA

health
FIOCRUZ

MICROORGANISMS

Mission of the Fiocruz Health-BRC: To promote and give support to

biotechnological innovation in health, preserving and making sustainable

use of the microbial diversity, through a platform of culture collections

that perform research and offer certified products and services to the

health system, scientific community and the health industrial complex

Brazilian
BRC

Network

CLIOC/Fiocruz

CBMAI/ 
UNICAMP

CENARGEN/ 
EMBRAPA

BCRJ
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

MEDIDA PROVISÓRIA N
o
 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001. 

 

Regulamenta o inciso II do § 1
o
 e o § 4

o
 do art. 225 da Constituição, 

os arts. 1
o
, 8

o
, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da 

Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao 
patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento 
tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à 
tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e 

utilização, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 

Provisória, com força de lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 1
o
  Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os direitos e as obrigações relativos: 

        I - ao acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na plataforma continental e na zona 

econômica exclusiva para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção; 

        II - ao acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, relevante à conservação da diversidade 

biológica, à integridade do patrimônio genético do País e à utilização de seus componentes; 

        III - à repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da exploração de componente do patrimônio genético e do 

conhecimento tradicional associado; e  

        IV - ao acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para a conservação e a utilização da diversidade biológica. 

        § 1
o
  O acesso a componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou 

bioprospecção far-se-á na forma desta Medida Provisória, sem prejuízo dos direitos de propriedade material ou imaterial que 

incidam sobre o componente do patrimônio genético acessado ou sobre o local de sua ocorrência. 

        § 2
o
  O acesso a componente do patrimônio genético existente na plataforma continental observará o disposto na Lei n

o
 

8.617, de 4 de janeiro de 1993. 

        Art. 2
o
  O acesso ao patrimônio genético existente no País somente será feito mediante autorização da União e terá o seu 

uso, comercialização e aproveitamento para quaisquer fins submetidos à fiscalização, restrições e repartição de benefícios nos 

termos e nas condições estabelecidos nesta Medida Provisória e no seu regulamento. 

        Art. 3
o
  Esta Medida Provisória não se aplica ao patrimônio genético humano. 

        Art. 4
o
  É preservado o intercâmbio e a difusão de componente do patrimônio genético e do conhecimento tradicional 

associado praticado entre si por comunidades indígenas e comunidades locais para seu próprio benefício e baseados em prática 

costumeira. 

        Art. 5
o
  É vedado o acesso ao patrimônio genético para práticas nocivas ao meio ambiente e à saúde humana e para o 

desenvolvimento de armas biológicas e químicas. 

        Art. 6
o
  A qualquer tempo, existindo evidência científica consistente de perigo de dano grave e irreversível à diversidade 

biológica, decorrente de atividades praticadas na forma desta Medida Provisória, o Poder Público, por intermédio do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético, previsto no art. 10, com base em critérios e parecer técnico, determinará medidas destinadas a 

Convention on Biological Diversity was ratified by the Brazilian 
Government in 1992, and it entered into force in 1998

PROVISIONAL ACT Nº 2.186-16, FROM 23 OF AUGUST 2001

The Provisional Measure is based on the CBD, particularly on articles 1, 8j,

10c, 15 and 16-3 and 4, which address the access to genetic resources, the

protection and the access to the associated traditional knowledge, the

distribution of the benefits deriving from its utilization and the access to

technology and technology transfer for its conservation and use. This norm

also created the national competent authority, the Genetic Heritage

Management Council (CGEN) within Ministry of Environment, whose

activities began in April 2002.
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The Genetic Heritage Management Council (CGEN) is composed of:

 9 ministries

 10 federal organizations

Ministry of Environment

CGEN Composition

Genetic Heritage Management Council (CGEN)MMA

MAPA

MCT

MinC

MD

MJ

MS

MRE

MDIC

CNPq

Embrapa

FCPalmares

FUNAI

Fiocruz

IBAMA

Jd Botânico

IEC

INPA

INPI
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Ministry of Environment

CGEN Composition

Genetic Heritage Management Council (CGEN)

CGEN is responsible for the development of rules for access and benefit-sharing

(ABS) in Brazilian territory

CGEN authorizes scientific research, bioprospecting, technological development.

From 2003 CGEN tried to address, as far as possible, the demands of sectors of

society, publishing acts that clarify concepts that are fundamental for its enforcement

As a way to improve national regulation related to ABS, the Brazilian government is

developing a new regulation to be sent to the National Congress, which will facilitate

research and development of industrial products from biodiversity

This new regulation will provide resources for scientific research, the biodiversity

conservation, as well as foreseeing technical or financial aid to the communities

holding knowledge related to these genetic resources

MMA

MAPA

MCT

MinC

MD

MJ

MS

MRE

MDIC

CNPq

Embrapa

FCPalmares

FUNAI

Fiocruz

IBAMA

Jd Botânico

IEC

INPA

INPI



www.fiocruz.br  

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

MEDIDA PROVISÓRIA N
o
 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001. 

 

Regulamenta o inciso II do § 1
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 e o § 4
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 do art. 225 da Constituição, 
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o
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o
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Trusted
Depository
Collection

PROVISIONAL ACT Nº 2.186-16, FROM 23 OF AUGUST 2001 

Access and Transport
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Resolution nº 40 (CGEN) 27/02/13 
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Technical Orientation nº 9 (CGEN) 17/09/13: 
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Access to genetic information available in public database 

 Is this access to genetic resource (patrimônio genético)???

 To whom we will share the benefits from this access??? 

 How to deposit the genetic resource sample in a Trusted Depository Collection???
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Coleções Fiel Depositárias da Fiocruz Acrônimo Curador Credenciamento

1 Coleção de Culturas do Gênero Bacillus e Gêneros Correlatos CCGB Leon Rabinovitch abril de 2005

2 Coleção de Culturas de Fungos Filamentosos CCFF Maria Inez Sarquis abril de 2005

3 Coleção Micológica de Trichocomaceae CMT
Mario Jorge de Araujo
Gatti abril de 2005

4 Coleção de Leishmania CLIOC Elisa Cupolillo abril de 2005

5 Coleção de Micro-organismos de Referência em Vigilância Sanitária CMRVS Ivano de Filippis outubro de 2008

6 Coleção de Cultura de Bactérias de Interesse em Saúde CCBH Marise Dutra Asensi março de 2010

7 Coleção de Trypanosoma de Mamíferos, Domésticos e Vetores COLTRYP Ana Jansen março de 2011

8 Coleção de Bactérias da Amazônia CBAM Ormezinda Fernandes setembro de 2012

9 Coleção de Fungos da Amazônia CFAM Michele Silva de Jesus setembro de 2012

10 Coleção de Leptospira CLEP Ilana Balassiano dezembro de 2012

11 Coleção de Bactérias do Ambiente e Saúde CBAS Ana Carolina Vicente outubro de 2013



www.fiocruz.br  

Thank you!

Manuela da Silva

manueladasilva@fiocruz.br

mailto:pirmez@fiocruz.br

