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A Comissão de Ética no Uso Animal - CEUA da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, constituída em 2013 de acordo com a Portaria Nº 3 de 03 de janeiro de 2013. 
é composta por dez membros internos e dois consultores ad hoc da Universidade de 
Brasília. Desde a sua criação a Comissão já realizou as atividades como: criação da página 
da CEUA na intranet da Unidade além da participação da coordenadora em diferentes 
eventos científicos quais sejam: curso de atualização em experimentação animal: bem-estar 
e ética, eutanásia, descarte e métodos alternativos, oferecido pela Embrapa Meio Ambiente, 
Jaguariúna-SP, Congresso da Sociedade Brasileira de Animais de Laboratório, em Porto 
Alegre-RS, III Congresso Brasileiro de Recursoss Genéticos, Santos-SP, onde coordenou a 
Mesa Redonda “Ética na Experimentação Animal”, da qual participaram como palestrantes, 
três membros do CONCEA.  No XIX Encontro Nacional de Metodologias e Gestão de 
Laboratórios-MET, oferecido pela Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza-CE, a 
CEUA/Cenargen moderou uma mesa redonda. Além disso, a coordenadora publicou um 
resumo sobre a importância das CEUAs no X Simpósio Internacional de Recursos 
Genéticos para a América Latina e Caribe- SIRGEALC, realizado pela Embrapa em Bento 
Gonçalves-RS. Ainda em 2015 a coordenadora participou, em Brasília-DF, do II Simpósio 
CONCEA- Integração entre as CEUAs e CONCEA: legislação e conhecimento, um membro 
titular da Comissão participou de treinamento para responsável técnico- RT realizado pelo 
Conselho Regional de Medicina Veterinária-DF,estagiários e técnicos que atuam no Campo 
Experimental Fazenda Sucupira foram treinados nos Cursos de Noções de Segurança e 
Qualidade em Laboratório, oferecido pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. 
Ainda em 2015 foi revisado o Regimento Interno- RI e realizada a eleição para a substituição 
de 1/3 dos membros resultando em uma nova composição a partir de agosto de 2016. Até o 
momento a CEUA analisou 28 propostas de projetos que utilizavam experimentos com 
animais o que resultou em autorizar o uso de 98 animais em 2013, 475 animais em 2014, e 
666 animais em 2015, incluindo as espécies, bovina, ovina, eqüina, suína, além de peixes, 
capivaras e anfíbios. Para o acompanhamento dos projetos desenvolvidos no Cenargen 
foram realizadas visitas anuais de fiscalização no Campo Experimental Fazenda Sucupira e 
na Sala de Experimentação e Alojamento Animal. Visando dar maior visibilidade à CEUA 
/Cenargen foram realizadas ações de divulgação como, matérias em jornal interno 
Newsweek, seminários internos e uma videoconferência transmitida para 23 Unidades da 
Embrapa. Com isso a Comissão tem somado esforços para a implementação das Normas 
advindas da Lei Arouca nas atividades de pesquisa com uso de animais no Cenargen, a fim 
de assegurar o uso adequado de animais na pesquisa agropecuária atendendo os preceitos 
da Legislação Vigente. 
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