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 RESUMO 
 
 
MARTINEWSKI, A. Controle termohigrométrico microambiental para roedores 
de laboratório através da tecnologia termoelétrica: montagem, avaliação de 
desempenho do equipamento e teste de climatização em ratos (Rattus norvegicus). 
[Microenvironmental thermohygrometric control for laboratory rodents by means of 
thermoelectric technology: assembly, performance evaluation of equipment and 
acclimation in rats (Rattus norvegicus)]. 2007. 118 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007. 
 

 

 

Um condicionador de ar para biotérios foi montado com módulos termoelétricos de 

efeito Peltier. Para troca térmica, foram testados: 1. dissipação externa a ar, com ∆t 

de 14°C, rendimento de 16,46%, consumo de 1212 W/h e, 2. dissipação externa 

água, com ∆t de 21°C, rendimento de 46,02%, consumo de 524 W/h. A simulação 

matemática de operação, com mistura de ar não condicionado, mostrou que o 

sistema pode servir, na dissipação a ar, a aproximadamente 91 microisoladores 

padrão rato e a aproximadamente 137, na dissipação a água. Quando comparado 

com um sistema de compressão de freon, o termoelétrico mostrou economia de 26% 

na implantação e 38% no consumo elétrico por BTU gerado. O sistema termoelétrico 

mostrou ainda, precisão de ± 0,1°C, nas temperaturas experimentais, o que é 

impossível num sistema de freon. Para os testes em animais foram empregados 

Ratos wistar, mantidos individualmente, em gaiolas metabólicas de arame, sem 

abrigo, em sistema microambiental, sob fluxo direto de ar a 0,6 m/s, nas 

temperaturas de 22°, 24°, 26°, 28° e 30°C (E I, E II, E III, E IV e E V). A ingestão de 

ração e o ganho de peso foram comparados ao final de 5 dias (ANOVA; Tukey-

Kramer). No total, 7 grupos de 15 animais cada foram comparados. Para a faixa de 

22°C foram utilizados 3 grupos, sendo um grupo experimental e dois grupos controle 

(CI e C II). Um deles foi mantido em condições ambientais semelhantes a biotérios 

convencionais sob ventilação geral diluidora (VGD) – C I. O outro grupo controle (C 

II) foi mantido no interior do equipamento de ventilação microambiental, porém, sem 

o direcionamento de ar, simulando a VGD. Os resultados obtidos demonstraram 

claramente que animais mantidos sob ventilação microambiental direta a 26°, 28° e 



 

30° (E III, E IV e E V) apresentaram o mesmo ganho de massa corpórea que 

animais do grupo C I (22 ± 2°C). Os grupos E I e E II apresentaram menor ganho de 

massa corpórea quando comparados a C I (p<0,001 em ambas comparações). O 

ganho de peso de todos os grupos experimentais apresentou diferença estatística, 

quando comparado ao C II, exceto o grupo E V que obteve índice de ganho de peso 

equivalente a C II. A ingestão de ração de todos os grupos se manteve praticamente 

constante. O grupo E V apresentou uma redução na ingestão de ração quando 

comparado aos grupos C I, E I e E II (p<0,01; p<0,01; p<0,001 respectivamente). O 

grupo E III ingeriu menos ração que os grupos C I (p<0,05) e E II (p<0,05). 

 

Palavras-chave: Animais de laboratório. Módulos termoelétricos. Temperatura. 
Microambiente.  



 

ABSTRACT 

 

 

MARTINEWSKI, A. Microenvironmental thermohygrometric control for 
laboratory rodents by means of thermoelectric technology: assembly, perfor-
mance evaluation of equipment and acclimation in rats (Rattus norvegicus). [Controle 
termohigrométrico microambiental para roedores de laboratório através da tecnologia 
termoelétrica: montagem, avaliação de desempenho do equipamento e teste de 
climatização em ratos (Rattus norvegicus)]. 2007. 118 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2007. 
 

 

 

An air-conditioner for animal facility was assembled with Peltier effect thermoelectric 

modules. For external exchanger, had been tested: 1. external air dissipation: ∆t = 

14°C; 16,46% of efficiency; 1212 W/h of power consumption and, 2. external water 

dissipation: ∆t = 21°C; 46,02% of efficiency; 524 W/h of power consumption. A 

mathematical simulation of operation, with not conditional air mixture, showed that 

the system can supply, with air dissipation, to ≅ 91 microisolator rat cages and to ≅ 

137, with water dissipation. When compared with a freon system, the thermoelectric 

system shows economy of 26% in implantation and 38% in the electric consumption 

by generated BTU. The thermoelectric system showed too, a precision of ± 0,1°C, at 

experimental temperatures, what is impossible in a freon system. For animal tests, 

Wistar rats had been kept individually, in metabolic wire cages, without shelter, in 

microenvironmental system, under direct air flow at 0,6 m/s, under temperatures of 

22°, 24°, 26°, 28° and 30° C (E I, E II, E III, E IV and E V). The food ingestion and the 

weight gain had been compared in the end of 5 days (ANOVA; Tukey-Kramer). In the 

total, 7 groups, 15 animals each, had been compared. For the 22°C temperature, had 

been used 3 groups, one experimental and two controls (C I e C II). One of them was 

kept in similar ambient of conventional laboratory animal rooms conditions (general 

diluitory ventilation, GDV) – C I. The other control group (C II) was kept in the interior 

of the equipment of microenvironmental ventilation, however, without the direct air 

flow, simulating the GDV. The gotten results demonstrate clearly that animal kept 

under direct microenvironmental ventilation at 26°, 28° and 30°C (E III, E IV and E V) 

have the same gain of corporal mass that C I group (22 ± 2°C). The E I and E II had 



 

less corporal mass gain when compared to C I (p<0,001 for the two comparisons). 

The weight gain for all the experimental groups, when compared to C II, presents 

statistical differences, except E V group, that was equal to C II. The food ingestion of 

all the groups was constant. The E V group presented a reduction in the food 

ingestion when compared with the groups C I , E I and E II (p<0,01; p<0,01; p<0,001 

respectively). The E III group ingested less ration than C I (p<0,05) and E II (p<0,05) 

groups. 

 

Key words: Laboratory animals. Thermoelectric modules. Temperature. 
Microenvironment. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
 

O controle atmosférico em ambientes confinados, independente do 

beneficiário final, pode ser dividido em três etapas genéricas: i) controle de 

particulados; ii) tratamento termohigrométrico e iii) distribuição. Na dependência das 

exigências do projeto e das necessidades do usuário, maior ou menor grau de 

complexidade poderá ser adotado para cada etapa ou, até mesmo, ocorrer exclusão 

de determinadas etapas. 

Com relação a roedores de laboratório, diversos experimentos foram 

realizados no LAMBDA (Laboratório de Ambiência de Biotérios e Desenvolvimentos 

Alternativos) do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, no que se refere à etapa “distribuição”, 

visando o aperfeiçoamento e testes de sistemas de controle atmosférico 

microambiental.  

O presente trabalho é uma continuidade desta linha de pesquisa, 

procurando introduzir e avaliar novas técnicas no tocante a etapa de tratamento 

termohigrométrico a partir da análise, aperfeiçoamento e emprego dos 

conhecimentos obtidos nas gerações anteriores de protótipos de ventilação 

microambiental. 

O primeiro protótipo construído teve apenas a finalidade do estudo do 

efeito da movimentação da massa de ar sobre parâmetros reprodutivos e 

pulmonares de camundongos convencionais de laboratório. Teve, portanto, apenas 

o objetivo de servir como uma primeira abordagem sobre o mecanismo de 

convecção forçada aplicada a um animal. Não houve a preocupação de 

desenvolvimento de um eventual produto aplicativo para biotérios; sua concepção de 

desenho dificilmente poderia ser empregada na prática porque induziria alterações 

na rotina operacional e de consumo, as quais não seriam compatíveis com uma 

desejável relação custo/benefício. Os resultados obtidos, porém, justificaram a 

continuidade destes estudos, pois mostraram claramente a possibilidade de aumento 

de produção associada à melhoria do estado sanitário de camundongos de 

laboratório. 

Desta continuidade, resultou um segundo projeto que não passou para a 

fase de protótipo, pois seu desenho induzia a algumas características que se 
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desejava eliminar do primeiro, em particular a indução de modificações nas caixas 

padrão para biotérios, sendo, desta forma, considerado inviável. 

Objetivando desenvolver algo que efetivamente pudesse ser utilizado na 

rotina diária de criação ou manutenção de animais de laboratório, a terceira geração 

de protótipos foi concebida de forma a eliminar quaisquer alterações em desenho de 

materiais de uso corrente e padronizado em biotérios, tais como caixas e 

bebedouros. Os diversos experimentos realizados, nesta terceira geração, 

continuaram convergindo, claramente, para possibilidades cada vez maiores de 

implementação do já conhecido binômio produtividade/qualidade do animal. Os 

obstáculos relacionados à efetiva implantação na rotina foram de ordem prática, 

principalmente no tocante à dificuldade de balanceamento das vazões de insuflação 

e exaustão. Os fatores: custo de implantação e necessidade de manutenção 

também, poderiam ser encarados como proibitivos para a maioria das aplicações. 

A quarta geração de protótipo teve tônica baseada no que foi definido 

como uma “evolução simplificativa”, com ênfase especial para a otimização da 

relação custo/qualidade do animal. 

Como filosofia de trabalho adotou-se, para esta quarta geração, sempre 

que possível, o que na prática diária do projeto e da oficina se denomina “solução de 

prateleira”, qual seja, evitar-se ao máximo o desenvolvimento de peças, optando-se 

por materiais já existentes no mercado para outras aplicações técnicas, de baixo 

custo, de fácil aquisição e, principalmente, de certeza de produção continuada por 

muitos anos, em função de aplicabilidade como componente ou peça de reposição 

para eletroeletrônicos ou outros equipamentos em instalações de uso doméstico ou 

industrial. 

Os aspectos de funcionalidade, robustez, aplicabilidade e pouca 

necessidade de manutenção também foram considerados, bem como a 

possibilidade de indução do menor número de alterações possíveis na rotina de um 

biotério. Os resultados obtidos na quarta geração, com a introdução de 

microventiladores de corrente contínua no processo de ventilação microambiental 

para roedores de laboratório, foram de extrema importância pois os animais 

apresentaram nível zero de lesões pulmonares, mesmo mantidos em um ambiente 
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com a presença de particulados em suspensão. Estes pequenos ventiladores são 

largamente utilizados na indústria da informática. Foram obtidos dados referentes à 

capacidade de vazão e pressão dos microventiladores sob, basicamente, duas 

condições de aplicação: a) como elementos acessórios de controle de vazão para a 

terceira geração de protótipos e b) como elementos centrais de distribuição de ar 

para a quarta geração. 

Foi nesse universo de resultados positivos, porém, ainda um tanto carente 

de aperfeiçoamentos técnicos, que se iniciaram os trabalhos referentes à etapa de 

tratamento termohigrométrico (TTH) a qual este trabalho se dedica integralmente. 

O efeito do binômio temperatura e movimentação do ar sobre o conforto 

do ser humano é conhecido há muito tempo, final do séc. XVIII, em função do uso 

prático da tecnologia do condicionamento de ar. A facilidade de execução de 

experimentos sobre conforto em seres humanos produziu diagramas muito 

confiáveis. Com relação aos animais, existe vasta literatura demonstrando a 

influência climática em animais de produção, em especial gado leiteiro, de corte, 

frangos e suínos. Quanto a animais de laboratório, a pouca literatura existente relata 

resultados a partir de dados obtidos com ventilação e não com condicionamento de 

ar. Para biotérios, o padrão clássico de condicionamento de ar envolve o ciclo de 

compressão do gás freon, processo eficiente, porém de alto custo de instalação e de 

manutenção. O processo clássico de controle atmosférico para biotérios envolve 

vazão de 100% de ar externo o que eleva ainda mais o custo em virtude do porte do 

equipamento. 

As novas técnicas de controle atmosférico para biotérios, a partir de 

sistemas microambientais, as quais se valem do mecanismo de convecção forçada 

(presença de uma corrente de ar constante sobre o animal), permitem o projeto de 
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sistemas envolvendo vazões muito menores que as do processo clássico, bem como 

temperaturas de conforto mais elevadas que as descritas na literatura. 

O presente trabalho consiste em um novo sistema de condicionamento de 

ar para biotérios, usando a tecnologia de controle atmosférico microambiental. Este 

novo sistema baseia-se no Efeito Peltier onde diferenças de temperaturas são 

conseguidas através da passagem de uma corrente elétrica por um módulo 

semicondutor que é menos eficiente que o ciclo de compressão do gás freon, porém 

sem as desvantagens deste, tais como: grande número de peças móveis; 

necessidade de mão de obra especializada; exigência de manutenção mecânica 

preventiva e projetos complexos. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Os resultados do presente trabalho permitem concluir que: 

 

1. A tecnologia termoelétrica é viável para controle térmico de biotérios, 

quando em conjunto com a tecnologia VMA; 

2. O arrefecimento a água dos módulos termoelétricos tendem a 

aumentar seu rendimento, sendo o sugerido para futuros 

condicionadores comerciais por TT para biotérios; 

3. Ratos mantidos a 30°C sob velocidade de ar de 0,6 m/s mostraram a 

mesma conversão ração ingerida/massa corpórea que os animais do 

grupo controle, mantidos a 22°C e velocidade de ar padrão VGD para 

biotérios (≅ 0 m/s); 

4. Embora ainda necessitando de maiores detalhamentos experimentais, 

os resultados obtidos até o presente momento, em especial quanto ao 

binômio temperatura/velocidade de ar em tecnologia VMA, apontam 

uma faixa de temperatura ideal para animais, diferente da preconizada 

atualmente para sistemas de VGD; 

5. As tecnologias termoelétrica e VMA poderão, em breve, ser adotadas 

como padrão para controle atmosférico de biotérios. 
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