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Política Institucional de Pesquisa 

 

 A Política de Pesquisa do Aquário de São Paulo tem por objetivo definir os padrões a serem 

aplicados pelos colaboradores, gestores, pesquisadores associados, estudantes e outros parceiros do 

Aquário de São Paulo no que concerne o planejamento, a organização, a execução e a avaliação das 

atividades, projetos e programas desenvolvidos pela Instituição (individualmente ou em associação com 

outra instituição) no que diz respeito ao Setor de Pesquisa do Aquário de São Paulo. Considerando que a 

missão principal desta Instituição é a manutenção de animais com elevados níveis de bem-estar, 

promovendo a conservação e educação ambiental que encoraje a reflexão sobre a importância da 

preservação ambiental, foram definidas as seguintes normas e diretrizes: 

 

Normas: 

1. Toda pesquisa deve estar de acordo com a missão e a visão do Aquário de São Paulo; 

2. Toda pesquisa deve cumprir integral e irrestritamente a legislação e as normas governamentais 

aplicáveis ao estudo; 

3. Toda pesquisa deve respeitar o Código de Ética da Associação Latinoamericana de Parques 

Zoológicos e Acuarios (ALPZA), o qual é seguido pela presente Instituição; 

4. Qualquer pesquisa com animais deverá passar por avaliação de CEUA; 

5. Após a apreciação de qualquer pesquisa, anteriormente à autorização de início da mesma, é 

necessário o envio de documentações pertinentes como dados dos pesquisadores envolvidos e 

termos de conduta de divulgação dos dados coletados; 

6. Durante o período de pesquisa, a equipe técnica realizará o acompanhamento comportamental e 

médico veterinário dos indivíduos pesquisados e, caso qualquer alteração seja observada nos 

animais, o projeto poderá ser reavaliado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

instituição, podendo ser interrompido e/ou alterado a qualquer momento; 

7. O não cumprimento de qualquer norma ou diretriz desta Política, permite o cancelamento 

imediato da pesquisa. 
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Diretrizes: 

1. Qualidade: os projetos e trabalhos finais apresentados devem atender a elevados padrões de 

qualidade no que diz respeito ao levantamento de conteúdo, à coleta de dados, à análise de dados e 

à redação do mesmo; 

2. Consideração de Logística Institucional: é importante se atentar à logística necessária para a 

pesquisa, levando em conta a realidade do cronograma da equipe técnica, de forma a garantir que 

o trabalho terá viabilidade de execução; 

3. Conduta Ética: é esperado que os pesquisadores envolvidos na pesquisa atendam aos princípios da 

boa fé e procedam com uma conduta ética em todas as suas atividades; 

4. Transparência: todos os pesquisadores envolvidos direta e indiretamente devem apresentar uma 

postura de transparência, confidencialidade e imparcialidade nos dados e informações coletados; 

5. Valorizar a Divulgação Científica: é esperado que os trabalhos aqui realizados sejam publicados 

na forma de resumo de congresso, publicação científica e também comunicação para as população 

local (ressaltando a essencialidade de atender ao termo de conduta de publicação/divulgação); 

6. Relevância e Justificativa: será levado em conta a relevância e a justificativa dos projetos para a 

autorização de execução dos mesmos, sendo priorizados trabalhos que tenham importância para as 

áreas de manejo animal, bem-estar animal e conservação. 

 

Linhas de Pesquisa: 

1. Bem-estar animal em todos os seus domínios e vertentes; 

2. Melhorias em técnicas de manejo animal; 

3. Coleta de material biológico para definição de protocolos de Medicina Veterinária e padrões 

biológicos; 

4. Análise de trabalhos de conservação e educação ambiental. 


