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No mundo todo, a preocupação com a adoção de principios éticos nas atividades cientificas que 
envolvam animais vem crescendo proporcionalmente ao reconhecimento da importância da 
reavaliçâo de paradigmas anteriormente não questionados. Essas práticas devem garantir que os 
desconfortos causados pelos procedimentos necessários quando da utilização de animais de 
laboratório para as pesquisas devam ser minimizados ou eliminados. De acordo com a Lei Arouca 
(Lei 11.794, 08/outl08), para que uma instituição desenvolva atividade de ensino ou pesquisa com 
animais, é necessário que seja credenciada junto ao CONCEA (Conselho Nacional de Controle e 
Experimentação Animal), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. O 
CONCEA estabelece que as instituições em questão disponham de uma CEUA - Comissão de 
Ética no Uso de Animais - que seja composta por médicos veterinários, biólogos, docentes e 
pesquisadores em áreas especificas e de um representante de sociedade protetora dos animais 
legalmente estabelecida no pais. A CEUA tem entre as suas responsabilidades avaliar a 
justificativa da utilização de animais, zelar pela atuação ética primando o bem estar dos animais e 
garantir a adesão aos principios de substituição, redução e refinamento - 3 Rs. A CEUA Embrapa 
Meio Ambiente (C EUA-EMA) concluiu a submissão para a obtenção do Credenciamento 
Institucional para atividades com animais em Ensino ou Pesquisa (CIAEP) no MCTI. Ela encontra
se em funcionamento e tem se empenhado em auxiliar nos processos de formação e atualização 
profissional dos funcionários envolvidos em atividades com animais de laboratório e dos 
integrantes da CEUA, com o apoio da Chefia da Unidade. O compromisso principal da CEUA-EMA 
é garantir a integridade, bem estar e ética dos animais utilizados nas pesquisas realizadas e 
incentivar a adoção de métodos alternativos ao uso de animais, quando possivel. 
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