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O Aquário de São Paulo (ASP) foi inaugurado em 2006, no 
bairro do Ipiranga, sendo o primeiro Aquário Temático da 
América Latina. Nesse momento, o ASP apresentava apenas 
um setor, com área total de 3 mil m², onde foram construídos 
25 tanques/aquários que exibiam espécies de peixes, répteis 
e mamíferos. Pouco a pouco o Aquário de São Paulo foi 
ampliando o seu complexo, criando uma área destinada à 
educação ambiental do Mundo Marinho e posteriormente da 
Floresta Amazônica. 

Em 2015, houve uma grande ampliação que convida os 
visitantes a fazerem uma viagem ao mundo animal para 
conhecer animais de fora do país. Desde então, o Aquário de 
São Paulo conta com um total de 15 mil m² e 4 milhões de 
litros de água onde habitam milhares de animais de centenas 
de espécies. 

O AQUÁRIO DE SÃO PAULO 
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO 

O Aquário de São Paulo definiu como sua missão 
realizar a manutenção de animais silvestres e 
exóticos com elevados níveis de bem-estar, 
promovendo a conservação e uma educação 
ambiental que encoraje a reflexão sobre a 
importância da preservação ambiental. 
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO 
O Programa de Conservação do Aquário de São Paulo se 
divide em 05 frentes: 

 

• PARCERIAS DE APOIO À INSTITUIÇÕES DE CONSERVAÇÃO; 

• PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE MANEJO EX-SITU 
INTEGRADOS; 

• DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E PARCERIAS COM 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO/PESQUISA; 

• EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO; 

• PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE. 
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Parcerias de apoio à instituições  

de conservação 

Devido à crise ambiental que a Terra está encarando, com uma 

elevada taxa de extinção de espécies que podem levar a uma 

possível sexta extinção em massa, o Aquário de São Paulo entende 

que é essencial um trabalho ativo em ambiente natural para a 

conservação das espécies. Neste sentido, diversas parcerias foram 

firmadas nos últimos anos para apoiar trabalhos in-situ, atuando 

diretamente na conservação de espécies e seus habitats. 
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Parcerias de apoio à instituições de conservação 
PARCERIA COM O INSTITUTO TAMANDUÁ: 

Com a crescente degradação de ambientes naturais e a falta 

de estudos sobre Tamanduás, em especial a subpopulação de 

Tamanduaís do Nordeste brasileiro (nunca antes estudada), 

torna-se emergencial o levantamento de informações sobre a 

biologia e a ecologia desses animais. Dessa forma, o ASP 

investiu na geração de conhecimentos sobre a espécie, a qual 

– por sua vez – permitiu subsidiar a implementação de 

estratégias de conservação tanto da própria espécie quanto 

de seu habitat (manguezais) e outras  espécies que coabitam 

a região do Delta do Parnaíba. 
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Parcerias de apoio à instituições  

de conservação 
PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PEIXE-BOI (AMPA): 

O ASP possui também uma parceria com a Associação Amigos do 
Peixe-Boi (AMPA) na qual investe recursos financeiros em 
atividades de pesquisa, educação ambiental e conservação da 
espécie peixe-boi-amazônico. Dentre os programas apoiados, 
destaca-se o Programa de Reintrodução de Peixes-boi-amazônico 
(Trichechus inunguis), o qual visa resgatar filhotes órfãos da 
natureza, reabilitá-los e devolvê-los ao seu habitat natural. A 
principal atuação do ASP é o financiamento de análises 
sanguíneas de animais que serão reintroduzidos, bem como dos 
cintos de monitoramento para garantir o acompanhamento 
desses animais após a soltura na natureza. 
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Parcerias de apoio à instituições de conservação 
PARCERIA COM A SAVE BRASIL: 

Pensando na conservação de todos os biomas e ecossistemas 

brasileiros e por grande parte do nosso plantel corresponder a 

animais que vivem em ambientes de Mata Atlântica, o ASP firmou 

uma parceria com a  SAVE Brasil (Associação para a Conservação 

das Aves do Brasil) no sentido de incentivar um maior público a 

fazer parte do Programa Amigo da SAVE, programa este que 

permite a colaboração direta na conservação das aves brasileiras. 

Esta ação envolve tanto benefícios para os associados, como a 

divulgação do programa para um maior público. 
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Parcerias de apoio à instituições  

de conservação 
PARCERIA COM O PROJETO MANTAS DO BRASIL: 

Como um Aquário, temos grande preocupação com a preservação 
dos ambientes aquáticos. Infelizmente, a pressão de pesca, 
poluição e das mudanças climáticas tem afetado fortemente estes 
ambientes. Dessa forma, o ASP possui uma parceria com o 
Projeto Mantas do Brasil a fim de divulgar este importante 
projeto de conservação, bem como realizar ações conjuntas de 
educação ambiental para a conservação das raias Mantas e dos 
oceanos através de diversas atividades educativas como teatro, 
exposição fotográfica, palestras e filmes que enfoquem o 
consumo de cação e a poluição nos oceanos. 
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Parcerias de apoio à instituições de conservação 
PARCERIA COM O PROJETO CAVALOS-MARINHOS/RJ: 

Ainda na linha de preservação do ambiente marinho, o ASP 

possui uma parceria com o Projeto Cavalos-Marinhos/RJ que 

objetiva reunir esforços para a conservação dos cavalos-

marinhos Hippocampus reidi, Hippocampus erectus e 

Hippocampus patagonicus através de ações conjuntas de 

educação ambiental, divulgação científica e pesquisa 

científica. O projeto envolve também o intercâmbio de 

informações técnicas sobre manejo e reprodução da espécie 

e a colaboração com o Banco Genético gerenciado pelo 

Projeto. 
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Parcerias de apoio à instituições  

de conservação 
PARCERIA COM O PROJETO MEROS DO BRASIL: 

Além desses apoios, o ASP possui uma parceria com o Projeto 

Meros do Brasil que objetiva realizar ações de conservação do 

peixe Mero, um animal criticamente ameaçado de extinção, e de 

seu habitat, os oceanos. O projeto envolve ações de educação 

para a conservação através de atividades educativas assim como a 

divulgação do Projeto, pesquisa e intercâmbios de dados técnicos 

de manejo da espécie e, principalmente, a colaboração na 

formação do primeiro plantel reprodutivo da espécie. 
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Parcerias de apoio à instituições de conservação 

PARCERIA COM O PROJETO ARIRANHAS: 

O ASP estabeleceu uma parceria com o Projeto Ariranhas no 

âmbito de facilitar análises clínicas de amostras coletadas 

pelo Projeto com animais em ambiente natural, a fim de 

permitir um melhor conhecimento do estado de saúde da 

população de ariranhas que estudam, bem como desenvolver 

ciência em prol da conservação da espécie. Além disso, esta 

parceria também possibilita um intercâmbio de informações e 

materiais educativos visando ampliar o alcance de educação 

para a conservação de ariranhas. 
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Parcerias de apoio à instituições  

de conservação 
PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO R3 ANIMAL: 

Devido à grande extensão dos impactos antrópicos, além da 

parceria anteriormente citada, o ASP também fechou uma 

parceria com a Associação R3 Animal, uma ONG que atua na 

reabilitação de animais selvagens, na pesquisa e na sensibilização 

da sociedade. Esta parceria envolve o intercâmbio técnico-

científico especialmente em relação ao manejo e bem-estar de 

animais, bem como a divulgação de ações de resgate e 

reabilitação de animais selvagens a fim de promover o trabalho 

realizado pela ONG. 
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Parcerias de apoio à instituições  

de conservação 
PARCERIA COM O INSTITUTO MAR: 

Além desses apoios, o ASP possui uma parceria com o Instituto 

Mar a fim de juntar esforços pela conservação, envolvendo tanto 

a divulgação de ações educativas mútuas, quanto realizando 

ações conjuntas de educação ambiental para a conservação dos 

oceanos. 
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Parcerias de apoio à instituições de conservação 
OUTRAS PARCERIAS: 

O ASP atua especialmente com estes projetos de conservação, 
porém diversas colaborações pontuais ocorrem periodicamente 
devido a circunstâncias ambientais ou eventos específicos de 
projetos amigos do ASP. Alguns exemplos dessas colaborações são: 

• Resgate de Botos no Rio Formoso (TO) organizado pelo INPA 
(Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia); 

• Programa de Repovoamento da Garoupa: “Garoupas ao Mar” 
organizado pela ATEVI (Associação Ambientalista Terraviva); 

• Divulgação de conteúdo do CMA/ICMBio (Centro de Mamíferos 
Aquários) para conservação dos mamíferos aquáticos; 

• Auxílio na logística e atendimento de animais encontrados nas 
queimadas do Pantanal em apoio à equipe do PAEAS (Ponto de 
Atendimento Emergencial aos Animais do Pantanal) e do IBAMA. 
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PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE  

MANEJO EX-SITU INTEGRADOS 
Outra estratégia de conservação utilizada no ASP é a 
participação em Programas de Manejo Ex-Situ Integrados. 
Dentre os animais que são mantidos sob nossos cuidados, 
alguns deles estão ameaçados de extinção e fazem parte de 
programas locais ou internacionais de manejo. Alguns 
exemplos são: 

 

• Ursos Polares (Studbook WAZA); 

• Ariranhas (Studbook EAZA); 

• Tubarão Mangona (Studbook AZAB); 

• Tubarão Lixa (Studbook AZAB). 
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DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO/PESQUISA 

Para fortalecer o trabalho de Conservação, o ASP também 
investe em pesquisas e ciência com os animais sob nossos 
cuidados. Dentre as estratégias nesta linha, realizamos: 

• Tradução e impressão de uma tiragem de uma das 
principais bibliografias de Urso Polar para o idioma russo, 
como incentivo aos Zoológicos e às Universidades locais à 
pesquisa destes animais em ambiente natural; 

• Desenvolvimento de pesquisa científica nas linhas de 
trabalho dos biólogos e veterinários da instituição, como 
comportamento, bem-estar, reprodução e patologia; 

• Colaboração na escrita de manuais de manejo e 
reabilitação de animais silvestres. 
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Além do desenvolvimento de pesquisa interna, o ASP realiza 
parcerias com diversas instituições de ensino/pesquisa como 
forma de incentivar estudantes de graduação e pós-
graduação a pesquisarem animais sob cuidados humanos 
para desenvolver melhores noções de bem-estar e 
contribuírem para a conservação da fauna. Dentre as 
principais faculdades parceiras, estão: 

• Universidade de São Paulo (USP); 

• Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP); 

• Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); 

• Universidade Cidade de São Paulo (UNICID); 

• Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). 

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E PARCERIAS  

COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO/PESQUISA 
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EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 

Outra importante estratégia da Conservação é a educação 
para a conservação. Essa estratégia possui bastante destaque 
no Aquário de São Paulo e atua em diversas frentes: 

• Monitorias guiadas por educadores ambientais; 

• Ações educativas para público espontâneo; 

• Ações educativas externas; 

• Educação ambiental via redes sociais; 

• Criação de material informativo; 

• Visitas técnicas para estudantes da área; 

• Compartilhamento de conteúdo em eventos técnicos 
nacionais e internacionais; 

• Estágios curriculares. 
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MONITORIAS GUIADAS POR EDUCADORES AMBIENTAIS: 

A fim de atender à missão de educação para a conservação do 
ASP, a equipe de educadores ambientais realiza visitas 
monitoradas com todos os grupos agendados. São atendidos 
grupos diversos que incluem estudantes de diferentes faixas 
etárias, grupos de pessoas com deficiência, grupos 
corporativos, grupos de casa de repouso, entre outros. Para 
cada grupo é adaptada a linguagem e o foco da visita, porém 
sempre garantindo que a mensagem principal da visitação 
seja a importância de conservar a natureza e como nossas 
atitudes diárias podem contribuir com essa conservação. 

EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 
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EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 

AÇÕES EDUCATIVAS PARA PÚBLICO ESPONTÂNEO: 

O público que visita o ASP sem agendamento também tem 
diversas oportunidades de receber o conteúdo de educação 
para a conservação, como por exemplo: 

• Placas e painéis informativos; 

• Teatros; 

• Oficinas de materiais recicláveis; 

• Atividades interativas. 

O objetivo dessas atividades é mostrar o respeito pela 
diversidade (em todas as suas instâncias) e a importância de 
diálogos e trocas de experiências com os visitantes para criar 
uma empatia no público pela causa ambiental que gere 
mudanças de comportamentos positivas ao meio ambiente. 
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EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 
AÇÕES EDUCATIVAS EXTERNAS: 

A educação ambiental do ASP não se limita ao nosso espaço 
físico, por isso, a equipe de educadores realiza também ações 
nos arredores da instituição, incentivando mudanças de 
postura nos frequentadores do bairro em que se integra. 
Diversas ações já foram realizadas que incluem: 

• Teatros; 

• Entrega de sacos de lixo de TNT para carros e 
frequentadores do Parque da Independência; 

• Exposição de material biológico para bate-papo sobre a 
conservação; 

• Coleta de lixo para limpeza do bairro e conscientização dos 
moradores. 
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EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 
AÇÕES EDUCATIVAS VIA REDES SOCIAIS: 

Devido ao mundo extremamente digital em que vivemos, as 
redes sociais tornam-se importantes aliadas no trabalho de 
educação para a conservação. O ASP utiliza suas redes sociais 
para compartilhar conteúdos de educação para conservação, 
divulgar trabalhos de parceiros da conservação, incentivar o 
público a se engajar na causa ambiental, seja com mudanças 
nas atitudes diárias, seja apoiando instituições sérias de 
conservação. Este trabalho é realizado por meio de nossas 
redes: 

• Facebook (@aquariodesp) 

• Instagram (@aquariosp) 

• Youtube (@aquariodesaopaulo) 

• Twitter (@aquariosp) 
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EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 

CRIAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO: 

Aproveitando a experiência dos profissionais do ASP, tanto da 
área técnica quanto da área educativa, diversos materiais são 
desenvolvidos no sentido de permitir que os visitantes, 
inclusive de grupos que receberam monitoria, tenham um 
material para poder aprofundar ainda mais seu interesse nos 
animais. Dentre os materiais que desenvolvemos, estão 
atividades e livros focados na tematização da visitação 
(Florestas, Amazônia, Mundo Marinho e Ártico), bem como 
atividades focadas nos animais embaixadores do ASP (como 
colaboração na Cartilha de Educação Ambiental do Instituto 
Tamanduá, passatempos sobre o Peixe Boi, passatempos 
sobre os Ursos Polares, etc. 
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EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO EM EVENTOS 
TÉCNICOS: 

Os profissionais do ASP anualmente participam de eventos 
como Congressos Nacionais e Internacionais de Zoológicos e 
Aquários, bem como Encontros de Educadores Ambientais, 
Congressos de Reprodução Animal, Congresso de 
Comportamento Animal, entre outros. Além deste trabalho, 
os biólogos e veterinários do ASP também realizam 
frequentemente palestras em Universidades e eventos, como 
forma de compartilhar o conteúdo adquirido com a sua 
experiência de trabalho. 
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PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE 
E, por fim, o ASP também tem uma preocupação quanto à 
sustentabilidade de suas ações e, por isso, possui uma Política 
de Sustentabilidade que atua em 03 principais linhas de 
trabalho: 

• Diminuir o uso de água a partir do reaproveitamento de água 
da chuva, bem como reutilização da água de trocas parciais dos 
tanques do ASP; 

• Diminuir a quantidade de lixo que vai para o aterro através de 
estratégias de reciclagem, compostagem de lixos da cozinha de 
hortifrúti e destinação correta de lixo eletrônico e pilhas; 

• Diminuição dos impactos nas mudanças climáticas com ações 
para diminuir a nossa pegada ambiental (exs: compensação da 
emissão de gases do efeito estufa das atividades diárias e do 
transporte de visitantes e colaboradores ao ASP a partir do 
plantio de mudas nativas em área de reflorestamento; 
campanhas sobre Stand-By para equipamentos internos, etc.). 
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#JUNTOSPELACONSERVAÇÃO 


