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RESUMO 
CHAGURI, L. C. A. G. Estudo de um sistema de analise de preferências 
climáticas para animais convencionais de laboratório por tecnologia de 
ventilação microambiental e avaliações biológicas. I. Avaliação da eficiência de 
um protótipo, para o estudo de parâmetros ambientais, resultados parciais 
verificados em ratos (Rattus norvegicus). [A climatic chamber employing 
Intracage Ventilation System to evaluated house condition of laboraroty animals and 
to biological assays in thermoregulation studies. Partial evaluation in rats (Rattus 
norvegicus)]. 2009. 110 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

 

Projetos desenvolvidos para instalações de animais de laboratório adotam limites 

estreitos de ventilação e de climatização de ambientes a fim de assegurar um 

ambiente definido na sala de animais, denominada de macroambiente. Entretanto o 

tratamento do ar de uma sala não atinge, de forma eficiente, a gaiola em que o 

animal se encontra alojado (microambiente). O desenvolvimento de sistemas de 

ventilação microambiental (VMA), que possibilita um fluxo unidirecional de ar forçado 

para o interior das gaiolas dos animais; associado à modernas tecnologias de 

termoeletricidade, termosensores e termocontroladores permitem um acurado 

controle de variáveis climáticas em sistemas microambientais para roedores. No 

entanto, nota-se carência de dados no que se refere ao binômio temperatura e 

velocidade do ar para estes sistemas. O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento 

de uma Câmera de Preferência Climática (CPC) do tipo labirinto que permitisse 

analise da escolha de ambientes (binômio temperatura e velocidade do ar) para 

roedores de laboratório. O sistema de Ventilação Microambiental (VMA), possibilitou 

a climatização da CPC, que foi dividida em quatro sub-câmaras, em temperaturas 

pré-determinadas de 22, 26, 30 e 34 oC, todas à uma velocidade de ar de 0,3m/s. A 

CPC foi mantida numa sala climatizada a 18 ± 2 C°, por um sistema convencional de 

compressão do freon® para conforto humano. A massa de ar destinada a cada uma 

das sub-câmaras era aquecida via resistência elétrica, controlada eletronicamente, 

para cada uma das temperaturas pré-determinadas. O comportamento exploratório 

dos ratos na CPC foi registrado pelo sistema de analise comportamental Ethovision 

Color-Pro 2.3® e analisado pelos parâmetros de tempo de permanência (Tp) (min.), 

freqüência de entrada (N) dos animais em cada sub-câmara climatizada e Distância 

percorrida (cm) dentro da CPC, em um período de 48 horas. Os testes físicos 

realizados com o equipamento mostraram que este foi capaz de manter as 



 

temperaturas pré-determinadas na faixa de ± 0,1 °C e velocidade de ar constante. 

Os resultados parciais da analise estatística do comportamento exploratório de ratos 

demonstraram que, no grupo controle, ou seja, onde as quatro sub-câmaras 

estavam climatizadas em 22 C°, o Tp dos animais em cada uma das sub-câmaras 

foi igual, evidenciando que as condições climáticas eram idênticas e portanto não 

houve preferência. No grupo experimental, ou seja, com as quatro câmaras 

climatizadas em 22, 26, 30 e 34 oC, aleatoriamente, o ratos demonstraram o maior 

Tp, ou seja, sua preferência pelas menores temperaturas, 22 e 26oC; à despeito da 

velocidade de ar  de 0,3 m/s, no interior das câmaras.A CPC mostrou-se eficiente 

para  estabelecer simulações do microambiente, em termos de preferência climática 

de roedores mantidos em laboratório. A CPC se mostra como um sistema eficiente 

também para estudos  sobre a termorregulação em ensaios biológicos com animais, 

como os estudos de neurotoxinas do veneno de aranha Phoneutria nigriventer .   

 

 

Palavras-chave: Ventilação Microambiental. Câmara Climática. Teste de Preferência. 

Temperatura. Ratos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
CHAGURI, L. C. A. G.  A climatic chamber employing Intracage Ventilation 
System to evaluated house condition of laboraroty animals and to biological 
assays in thermoregulation studies. Partial evaluation in rats (Rattus 
norvegicus). [Estudo de um sistema de analise de preferências climáticas para 
animais convencionais de laboratório por tecnologia de ventilação microambiental e 
avaliações biológicas. I. Avaliação da eficiência de um protótipo, para o estudo de 
parâmetros ambientais, resultados parciais verificados em ratos (Rattus norvegicus)]. 
2009.  110 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Projects concerned with laboratory animals facilities usually adopt narrow range of 

ventilation and climatization variables to assure the define ambient. Such projects are 

concerned to the animal room (macro-environmental ambient) and this technology 

have a limitated operation to reach the micro-environmental (animal cages) ambients. 

The development of the intracage ventilation systems (ICV), which operating by an 

air influx inside the cages, beside the new technology on thermoelectric modules, 

thermosensitive and thermocontrolers materials, allows an accurate control of the 

microclimatic variables for animal enclosure. For this purpose we developed an 

experimental prototype, a climatic preference chamber (CPC) that allows to 

laboratory animal (e.g. rats) choose their preferred ambient  under a different 

temperature conditionated chambers by the ICV thecnology, simulating the animal 

cage enclosure condition. That technology is characterized by delivery of air 

insufflation  of 0.3 m/s, and regulated with differents temperatures in each chamber 

(22, 26, 30 and 34oC). The exploratory behavior of the rat at multiplechoise 

preference test was registered by Ethovision Color-Pro 2.3® system. This system 

allowed to the  analysis of the climatic preference defined by the parameter time 

spent in different microclimates conditions. The analyses of the exploratory behavior 

demonstrated that rats spent much time in smaller temperature microclimates, as a 

22 and 26 oC, indicating a preference for cooler ambients, in spite of the ICV air 

speed of 0,3m/s. The aim of this work is simulate laboratory animal housing condition 

to study the microclimate preference and also in termoregulation studies with 

laboratory rodents assays, like neurotoxins of the  the spider Phoneutria nigriventer 

venom, that is an important tool to biochemical studies.   

 
Keyywords: Microenvironmental Ventilation. Climatic Chamber. Preference Test. 

Temperature.  Rats. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

Atualmente é de amplo reconhecimento o impacto da dinâmica do ambiente 

físico no estudo de respostas fisiológicas, particularmente nas áreas de fisiologia e 

farmacologia. Os animais de laboratório em sua maioria homeotérmicos necessitam 

manter sua temperatura corporal constante e mudanças climáticas no ambiente 

resultam em alterações compensatórias que afetam seu metabolismo e o 

comportamento influenciando resultados experimentais.  

As espécies homeotérmicas conseguem manter sua temperatura corporal dentro 

de limites relativamente estreitos, regulados por um sistema de equilíbrio entre o 

calor produzido e o calor dissipado. Os roedores, que são o objeto de estudo mais 

utilizado nas ciências biomédicas, são um grupo bastante diverso e que apresentam 

grande diversidade de respostas reguladoras de temperatura em relação ao 

ambiente, algumas, desenvolveram a hibernação como estratégia evolucionária, 

demonstram ritmos metabólicos circadianos e respostas comportamentais únicas da 

tentativa de adaptação ao seu ambiente. 

Em pesquisas biomédicas, vários são os estudos de como o ambiente e a 

temperatura corporal influenciam na modulação da toxicidade de substancias 

químicas, agindo diretamente no controle neuronal do sistema termoregulador 

(GORDON, 1993a). 

 

 

1.1 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO MICROAMBIENTAL (VMA) PARA ROEDORES 

DE LABORATÓRIO  

 

 

Em instalações destinadas à criação e manutenção de animais de laboratório, os 

projetos seguem normas gerais, como a preconizada pelo National Research 

Council (NCR, 1996), onde a condição ideal para a manutenção destes animais, 

geralmente para um metabolismo basal, é de umidade relativa em 50%, em um 

ambiente com luz controlada (12-12 luz/escuridão), alimento e água “ad libitum”, ar 

filtrado na faixa de 22 a 24 °C e pressão atmosférica igual ou próxima à do nível do 

mar. 
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Em biotérios, o sistema de ventilação e climatização de sala de animais é 

proveniente de uma adaptação do recomendado para conforto humano, denominado 

de ventilação geral diluidora (VGD), porém com renovação de 100% de ar externo 

(CLOUGH, 1976). Estes projetos visam a padronização de variáveis ambientais, 

adotando faixas estreitas de variação de temperatura e umidade, nos quais o fluxo 

de renovação de ar induz a uma vazão mínima de insuflação de 20 trocas de 

ar/hora, com a finalidade de manter os poluentes atmosféricos em um nível 

suportável (MURAKAM, 1971; ZHANG et al., 1992). Entretanto, o sistema VGD 

controla preferêncialmente o macroambiente (HUGHES; REYNOLDS, 1997), não 

atingindo de forma eficiente o microambiente, ou seja, o interior das gaiolas dos 

animais, onde se formam e acumulam poluentes como o CO2 e vapor de amônia, 

prejudiciais a saúde dos animais (BRODERSON et al.,1976; EVELEIGH, 1993) e 

mesmo do pessoal que trabalha em salas contendo animais (HUNSKAAR; FOSSE, 

1990) 

No sentido de contornar este problema foi desenvolvido um sistema 

originalmente denominado de Intracage ventilation (ICV) (LIPMANN et al., 1992; 

KROHN et al., 2003) no qual a renovação de ar é efetuada diretamente no interior 

das gaiolas e favorece a remoção de poluentes como o gás amônia e CO2, que são 

eliminados diretamente para o exterior (KELLER et al.,1983; WU et al.,1985; TU et 

al., 1997). Outra vantagem deste sistema é que este fluxo de ar contínuo ao 

favorecer a remoção de gases poluentes remove também o excesso de calor 

proveniente do metabolismo dos animais (dissipação de calor) e com isto possibilita 

que se proporcione conforto térmico pela simples remoção do calor pelo ar forçado.  

Neste ponto, vale lembrar, a definição de Paradigma Científico de Costa Neto 

(1999), onde o autor assinala a possibilidade de existência de dois modelos 

científicos funcionando concomitantemente, e é o que acontece atualmente entre o 

modelo clássico de controle atmosférico para biotérios, oriundo do sistema tipo VGD 

para conforto humano, e o sistema de ventilação com fluxo de ar diretamente para o 

interior das gaiolas, de utilização específica para biotério.  

No Brasil, este sistema foi denominado de Ventilação Microambiental (VMA), 

tendo sido objeto de estudo de vários pesquisadores (TEIXEIRA et al., 1999, 2000, 

2005; CARISSIMI et al., 2000, 2005; CHAGURI et al., 2001; MARTINEWSKI et al., 

2007) que demonstraram em estudos preliminares que camundongos e ratos 

mantidos dentro deste sistema permaneceram expostos a menores níveis de 
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amônia, apresentando aumento de produtividade, com menor taxa de mortalidade 

de filhotes recém-nascidos até o desmame e peso significativamente maior de ratos 

mantidos dentro do sistema VMA, durante o período do desmame até 90 dias de 

idade (TEIXEIRA et al., 1999, 2000; CHAGURI et al., 2001). Estes mesmos autores 

ainda reportam a obtenção de filhotes com menor incidência de lesões pulmonares 

(peribronquite crônica e pneumonia intersticial cronica) certificando a melhora do 

perfil sanitário dos animais.  Além disso, Carissimi et al. (1998) demonstraram que 

ratos mantidos em VMA, mesmo quando o intervalo de troca de camas era maior do 

que o preconizado para sistemas VGD (7 dias e 14 dias sem troca de cama) também 

apresentaram menor incidência de lesões pulmonares.  Barbosa et al. (1999) e 

Carissimi et al. (2000), demonstram que a ventilação direta no microambiente 

possibilita a redução da freqüência de higienização das gaiolas sem que ocorra o 

aumento das concentrações de poluentes e sem o comprometimento pulmonar nos 

animais. Estes estudos confirmam a viabilidade econômica do sistema, em especial 

no referente à simplificação e diminuição de custos de implantação (CARISSIMI et 

al., 2000) em projetos de edificação e engenharia de ventilação, aplicados a 

biotérios.  

Sistemas tipo VGD continuam a ser adotados para biotérios e isto se deve, em 

parte, ao alto custo de implantação de sistemas VMA que se faz a partir dos 

equipamentos disponíveis no mercado nacional, pelo menos até o momento 

presente. No sentido de equacionamento deste problema, Martinewski et al. (2007), 

propuseram a introdução de microventiladores de corrente continua, similares aos 

utilizados em fontes de microcomputadores, nas gaiolas com sistemas VMA 

destinadas a roedores de laboratório, criando o que autores denominaram de 

“Microisoladores Pressurizados e Intraventilados” (MFPIV – Micro fan pressurized 

and intraventilated cages), nas quais o microventilador era posicionado sobre o 

suporte de filtro da gaiola. Os testes físicos com o sistema MFPIV demonstraram 

que os microventiladores apresentaram um padrão adequado de escoamento do ar 

no interior dos microisoladores modificados, efetuando varredura abrangente bem 

como, força suficiente para a pressurização interna e adequada vazão da exaustão. 

Nos ensaios com camundongos SPF (Specific Pathogen Free) foram verificados 

redução dos níveis de amônia, manutenção de temperatura interna adequada, 

pressão e vazão de exaustão. Não foram verificadas diferenças significativas quanto 

ao desempenho reprodutivo de animais mantidos neste sistema quando comparado 
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à animais mantidos em sistema de microisoladores (MI) convencionais (desprovidos 

de microventiladores). Apesar deste fato os autores relatam que a histopatologia 

pulmonar comparativa entre os grupos revelou escores zero, ou seja, ausência de 

lesões pulmonares para o grupo MFPIV e escores que variavam de 1 a 3, em 

intensidade de lesões para o grupo MI. A avaliação de estados pré-lesionais 

representado pela analise da celularidade do lavado bronco alveolar revelou 

diferença estatisticamente significativa com concentração maior de hemoglobina, 

células totais e neutrófilos no grupo MI, quando comparado ao grupo MFPIV 

(MARTINEWSKI et al., 2007).  

Quanto aos custos, os autores relatam a ordem de R$ 5.000,00, para um total de 

50 caixas, custo este muito menor do que qualquer modelo de VMA comercial 

existente no mercado, na época da realização do experimento em questão. Estas 

análises levaram os autores a concluir que, o sistema MFPIV é compatível e 

comercialmente viável para instalações de grande porte, para a criação e 

manutenção de roedores de laboratório. 

Podemos considerar relevantes estes avanços em termos de redução de custos 

de sistemas VMA, obtidos por Martinewski et al. (2007). No entanto, um dos grandes 

problemas para a climatização de biotérios, seja por sistemas VGD ou VMA, 

permanece sendo as maquinas de condicionamento de ar. O sistema clássico 

utilizado ate o momento, envolve diversos tipos de máquinas, tais como, self-

contained ou chillers, de expansão direta ou indireta, todos, porém, operando com 

base no ciclo de compressão do freon®. Para o caso especifico de biotérios, um 

agravante e complicador é o fato de que tais instalações exigem renovação total de 

ar com, no mínimo 20 trocas de ar por hora (BESCH, 1985), em virtude do vapor de 

amônia formado pela decomposição da urina e fezes dos roedores. Este fato leva à 

necessidade de equipamentos de grande porte para biotérios.  Embora 

extremamente eficientes estes equipamentos apresentam alto custo de implantação 

e manutenção constante. Estas características fazem com que, muitas vezes, se 

consiga a implantação dos sistemas, porém, freqüentemente sua manutenção é 

negligenciada pela dificuldade de obtenção de recursos e equipes técnicas 

qualificadas para a execução de reparos. Este quadro tende a se agravar quando 

consideramos que a grande maioria dos biotérios pertence a uma esfera publica, 

quer federal, estadual ou municipal, nas quais a legislação torna praticamente 
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inviável a implantação de sistemas condicionadores com qualidade e sua 

manutenção preventiva adequada.  

No sentido de contornar este problema, Martinewski et al. (2007), propuseram a 

utilização de controle termo-higrometrico microambiental para roedores de 

laboratório operando através da tecnologia termoelétrica (Efeito Peltier), baseado 

nos resultados de um protótipo experimental. Os autores relatam que para o ciclo de 

refrigeração de ar, com rejeição do calor por dissipação à água e Δt de 21 °C, 

rendimento de 46,02% e consumo de 524 W/h. Os autores relatam também que em 

simulação matemática de operação, com mistura de ar não condicionado (técnica 

freqüente em condicionamento de ar), o sistema termoelétrico montado poderia 

suprir 137 microisoladores, padrão rato. Além disso, quando comparado com um 

sistema de compressão de freon®, o termoelétrico mostrou economia de 26% na 

implantação e 38% no consumo elétrico por BTU (British Thermal Unities) gerado. 

Os autores consideram lógica esta observação, uma vez que, no sistema 

termoelétrico, a simples movimentação de elétrons gera o diferencial de 

temperatura, ao passo que, num sistema de compressão de freon®, a energia 

elétrica deve ser transformada em energia mecânica para ser aplicada ao sistema. 

Os autores também relatam que através da utilização de sistemas computadorizados 

(disponíveis no mercado a baixo custo) de controladores eletrônicos, o sistema 

termoelétrico permitiu a precisão de ± 0,1 °C nas temperaturas experimentais, o que 

é impossível em sistemas de compressão do freon®, os quais operam na faixa de 

aproximadamente ± 2,0 °C. 

Quanto ao aspecto manutenção de um condicionador termoelétrico os autores 

ressaltam a quase inexistência de peças moveis, o que reduz significativamente a 

necessidade de manutenção constante. As únicas peças móveis existentes neste 

aparelho são os ventiladores, elementos de fácil substituição, e os contatores, 

projetados para 100 milhões de operações, o que em condições de operação para 

um biotério, permite que funcionem por muitos anos. Alem disso, os módulos 

termoelétricos comerciais têm sua vida útil garantida em 25 anos pelo fabricante. 

Estas características fazem com que a manutenção de sistemas termoelétricos para 

condicionamento de ar se reduza a substituição periódica de filtros e limpeza dos 

trocadores de calor, operações de realização muito simples, não necessitando de 
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técnicos especializados, podendo ser efetuada na maioria dos casos pelos próprios 

funcionários do biotério.  

 

 
1.2 A TERMORREGULAÇÃO EM ROEDORES 

 

 

Em estudos sobre a regulação da temperatura, as espécies podem ser divididas 

em dois grupos; primeiramente as denominadas taquimetabólicas, cujas espécies 

incluem pássaros e mamíferos e como características apresentam alta média 

metabólica basal comparada com as espécies bradimetabólicas, que incluem 

répteis, anfíbios, peixes e outras espécies. Os animais taquimetabólicos ou 

endotérmicos, mantêm o controle da temperatura corporal de forma dependente da 

geração de calor através dos processos metabólicos, e as espécies 

bradimetabólicas ou ectotérmicas, encontram sua regulação através de alterações 

comportamental na tentativa de controlar a transferência de calor entre seus corpos 

e o ambiente (CRAWSHAW, 1980). 
As espécies de roedores são todos taquimetabólicos, mas nem todos são 

endotérmicos ou homeotérmicos. Os ratos (Rattus norvegicus) e cobaias (Cavia 

porcellus) são exemplos de animais continuamente homeotérmicos, sendo 

incapazes de baixar sua temperatura corporal ao nível da temperatura ambiental em 

que se encontram, já outras espécies como o camundongo (Mus muculus) é 

homeotérmico, durante a maior parte de sua vida, mas que permanece em estado 

de torpor durante períodos como o de privação de alimentos, o hamster 

(Mesocricetus auratus), em algumas situações se apresenta como heterotérmico, 

hibernando durante circunstâncias ambientais apropriadas (AUERBACH, 2001).  

As espécies homeotérmicas conseguem regular sua temperatura corporal, dentro 

de limites relativamente estreitos, através de um sistema de equilíbrio entre o calor 

produzido e o calor dissipado (AUERBACH, 2001). 

Os fundamentos da regulação da temperatura em roedores estão definidos 

em uma equação matemática derivada da primeira lei da termodinâmica e na qual as 

variáveis relacionam a média metabólica, o trabalho realizado e as quatro vias de 

troca térmica utilizadas pelas espécies (CRAWSHAW, 1980).  
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S= M-W-E-C-K-R. 

S= Estoque de calor corporal, que quando aumentado convencionou–se expressa-lo 

como S(+) e quando diminuído de S (-). 

M= Metabolismo = media metabólica. 

W= Trabalho, convencionou-se como (+) quando expressa um trabalho mecânico 

que transferiu calor para o ambiente e (-) quando alguma fonte de energia mecânica 

transferiu calor para o corpo em questão. 

E= Transferência de calor via evaporativa. 

C= Convecção. 

K= Condução. 

R= Radiação. 

 

Diferenças bruscas na temperatura e umidade são os dois fatores 

climatológicos mais críticos, ocasionando um stress térmico no organismo que 

modula a resposta fisiológica através da ativação do sistema termorregulador que 

opera continuamente para manter a temperatura corporal relativamente constante 

em face destas flutuações externas e também as internas (metabolismo) (GORDON, 

1993). A exposição de um organismo à ambientes com temperaturas inadequadas 

seja de forma aguda ou de longa duração é prejudicial, embora um desvio de 2°C 

acima ou abaixo da temperatura normal seja bem tolerado, quando acima de 3°C o 

sistema termorregulador ativa os termoefetores autonômicos e comportamentais 

como uma resposta adaptativa para aumentar as chances de sobrevivência ao 

insulto ativando três sistemas chaves para dissipação do excesso de calor: 

cardiovascular, respiratório e sudomotor (AUERBACK, 2001). A combinação da 

vasodilatação periférica para aumentar o fluxo sangüíneo da pele e o aumento da 

temperatura da pele através do suor resulta em um mecanismo eficiente de 

dissipação do calor originado pelas altas temperaturas ambientais, ocorrendo um 

moderado aumento da freqüência respiratória que aumenta a perda de calor pela 

evaporação. Em animais, a via condutiva de transferência de calor não é a única 

resposta efetuada, uma vez que a pele de animais é recoberta por pêlos; outra via 

efetora é ativada (SUGIMOTO, 1999), a do aumento da salivação pelas glândulas 

submaxilares e parótidas (HAINSWORTH, 1967).  

Gordon (1993b) cita que ratos, quando colocados em gradientes de 

temperatura tende a preferir temperaturas abaixo da zona de neutralidade para a 
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maioria das espécies, comportamento totalmente diferente inclusive de roedores 

como o camundongo, hamster e a cobaia. Gordon (1993b) cita também a relação 

entre metabolismo e atividade do animal e que o rato talvez prefira baixas 

temperaturas como estratégia evolutiva para aumentar sua atividade motora. 

Portanto, a regulação térmica representa uma vantagem evolutiva 

considerável se considerarmos a capacidade adaptativa dos animais que possuem 

este sistema de regulação quando se compara com outras, aonde este sistema é 

limitado ou inexiste. 

O conceito de que o Sistema Nervoso Central (SNC) é uma interface 

funcional (área integrativa central) entre os termosensores e os efetores reguladores 

resultam no conceito de ponto estabelecido, ou da Teoria do Controle 

Termorregulador, que é um conceito universal sobre o controle mecânico da 

temperatura a valores fixos, aonde o sistema atuante ou o sinal de erro é gerado a 

partir da soma dos elementos reguladores da temperatura em um ponto estabelecido 

ou de referencia e um sinal de feedback (GORDON 1993a).  

As vias utilizadas para trocas térmicas constituem fatores de maior ou menor 

importância dependendo da espécie considerada e das condições climáticas. Para 

encontrar a homeostasia térmica durante períodos prolongados de exposição ao 

calor sem demandar severamente do balanço hídrico os roedores tem duas opções: 

aumentar a perda de calor através do mecanismo insulativo ou adaptações 

vasomotoras e/ou reduzir a média metabólica através de modificações bioquímicas. 

Embora existam algumas adaptações insulativas disponíveis, como a redução da 

qualidade insulativa do pêlo, comprimento de cauda, a estratégia predominante de 

roedores aclimatados ao calor parece centrar em adaptações para diminuir a média 

metabólica. Reduções na média metabólica em roedores aclimatados ao calor 

podem ser provenientes de duas fontes: supressão da atividade motora e 

adaptações bioquímicas na tentativa de abaixar a média metabólica basal. Durante a 

aclimatação ao calor, a capacidade oxidativa de órgãos grandes produtores de calor 

como fígado, rins e gordura marrom, esta reduzida. A diminuição da capacidade 

oxidativa esta associada com a redução da atividade de varias enzimas envolvidas 

no processo de fosforilação oxidativa. Estas adaptações bioquímicas produzem 

reduções marcantes na media metabólica do organismo e aumenta a temperatura 

critica para a hipertermia, que normalmente se encontra na faixa de 30 à 32°C para 

ratos (GORDON, 1993b). Um aumento da temperatura critica é uma adaptação para 
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a sobrevivência, como uma resposta reduzida à carga metabólica, facilitando então o 

trabalho dos efetores dissipadores de calor. Neste fenômeno, denominado de 

supressão química, as atividades do sistema nervoso simpático e o eixo hipotálamo-

pituitária-tireóide também estão suprimidas, refletindo os requerimentos de redução 

metabólica do animal para a homeostasia durante a exposição ao calor e esta 

aclimatação esta associada a uma resposta metabólica atenuada para a 

norepinefrina (NE), em roedores a excreção urinaria de NE esta moderadamente 

suprimida quando a temperatura ambiente esta aumentada de 22 para 28-30°C. 

Desta forma, o impacto da aclimatação ao calor sobre sua habilidade em metabolizar 

e excretar drogas e tóxicos químicos é bastante negativo (GORDON, 1993b). 

Vários sítios dentro do organismo são capazes de eliciar respostas 

termorreguladoras, como as vísceras abdominais, cordão espinhal, hipotálamo e 

córtex cerebral. A área central de maior sensibilidade térmica é a região denominada 

de área hipotalâmica/área pré-optica (POAH) aonde informações de frio ou calor 

eliciam respostas autonômicas e comportamentais de ganho ou perda de calor, 

respectivamente. As regiões POAH e do hipotálamo caudal em particular, são 

reconhecidas como importantes áreas integrativas, recebendo informações aferentes 

das regiões termosensitivas distribuídas pelo corpo e conectando-as com os 

termoefetores (Apêndice I). 

Modelo neuronal das áreas integrativas de múltiplos processos autonômicos, 

neurônios sensitivos e neurônios não sensitivos à temperatura respondem à fatores 

endógenos, como hipoglicemia, hipo-osmolaridade, hiper-osmolaridade e  

esteróides reprodutivos- interação entre hormônios da reprodução com neurônios 

sensitivos ao frio e calor explicam atividade reprodutiva suprimida em extremos de 

temperatura, uma característica dos neurônios da região POAH em espécies que 

hibernam (Apêndice I). 

O desenvolvimento funcional da glândula salivar também é um fator 

importante na aclimatação, a produção de saliva concomitantemente ao 

comportamento de “grooming” é essencialmente o único caminho no qual o roedor 

exposto ao calor pode ativamente aumentar a perda de água por evaporação. 

Durante os dois primeiros dias de aclimatação ao calor a densidade dos receptores 

muscarÍnicos na glândula salivar praticamente é dobrada, resultando em um 

aumento da sensibilidade a estimulação colinérgica, ocorre um aumento na função 

salivar que exibe dramático aumento na atividade mitótica, com subseqüente 
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hipertrofia. O progressivo aumento do período de aclimatação, acima de 5 dias, 

ocorre a atenuação da atividade mitótica da glândula mas a hipertrofia e mantida por 

varias semanas. 

Gordon (2003) cita que os animais de laboratório são mantidos em ambientes 

com temperaturas abaixo da termoneutralidade, mas que o material utilizado como 

cama favorece seu conforto térmico, entretanto deve ser lembrado que no interior 

das gaiolas (microambiente), a ventilação inadequada propicia faixas de temperatura 

e umidade superiores em alguns graus e que varia em função do volume da gaiola e 

do número de animais alojados, além do aumento da concentração de poluentes 

ambientais como o CO2 e amônia. Os animais de laboratório, homeotérmicos, e 

assim regulados por um sistema de equilíbrio entre o calor produzido e o calor 

dissipado, têm desta forma sua homeostasia comprometida e passam a ativar 

reflexos termoregulatorios autonômicos e comportamentais na tentativa de manter 

seu conforto térmico e seu bem-estar.  

Na Teoria do Controle Termorregulador o ponto estabelecido é semelhante a 

um termostato para o controle mecânico da temperatura, um comparador fisiológico 

que ativa os elementos controladores (efetores reguladores), gerando respostas 

autonômicas ou comportamentais a fim de equilibrar a equação para um menor 

gasto de energia. 

Gordon (1993) cita que estudos comportamentais termorreguladores são 

necessários para delinear a ocorrência de alterações no ponto de referencia durante 

a aclimatação ao calor, e que a verdadeira elevação no ponto de referencia deveria 

estar associada com a preferência por temperaturas ambientais mais quentes, bem 

como um limite mais elevado para a ativação de respostas autonômicas de 

dissipação de calor. 

No modelo de Medidas de Comportamento Termorreguladoras, durante a 

normotermia, a temperatura corporal exibe oscilações acima e abaixo do ponto 

estabelecido de temperatura e o tônus termorregulador se apresenta normal. 

Durante a hipertermia regulada, qualquer agente que afete o SNC resulta em 

elevação do ponto estabelecido e o animal reage como se estivesse sentindo frio, e 

gera respostas efetoras de ganho e conservação de calor para aumentar a 

temperatura corporal ao nível do novo ponto estabelecido, sendo a febre um 

exemplo clássico (GORDON, 2003). Durante a hipertermia forçada, a temperatura 

corporal é forçada acima do ponto estabelecido, como ocorre em situações severas 
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de stress ao calor ou durante a administração de drogas que estimulam o 

metabolismo sem afetar o ponto de referencia de temperatura; neste caso os 

efetores que dissipam calor são ativados ou o animal dá preferência a ambientes 

mais frios (GORDON, 2003). 

No caso de hipotermia regulada, em situações em que os animais hibernam, 

o ponto estabelecido é reduzido abaixo da temperatura corporal e o animal age 

como se estivesse com calor e ativa respostas de dissipação de calor para diminuir a 

temperatura do corpo. É este mecanismo que ocorre quando se administra um 

antipirético a uma pessoa com febre. Durante a hipotermia forçada, a temperatura 

corporal é reduzida abaixo do ponto de referencia, como ocorre durante a imersão 

de um corpo em água gelada ou quando se administram drogas que inibem o 

metabolismo, mas não afeta o SNC. 

Medidas de respostas comportamentais termorreguladoras se tornaram um 

modelo útil no auxilio da elucidação da alteração do ponto de referencia de 

temperatura, principalmente em estudos da neurofarmacologia, utilizando aparelhos 

como câmaras climáticas com gradientes de temperatura (GORDON, 2003; MILLER; 

O’CALLAGHAM, 2003; SATINOFF, 2005) para estudos do efeito da temperatura 

ambiental sobre certas substancias tóxicas ou ao inverso, para a interpretação do 

comportamento de escolha de ambientes perante a indução de drogas sabidamente 

neurotóxicas ou de animais alterados por seleção genética (MASKREY et al., 2001; 

MOUSEL et al., 2001). Sugimoto et al. (1996) relatou as diferenças nas respostas 

termorreguladoras autonômicas e comportamentais ao estado febril induzido por 

administração intraperitoneal de lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano em ratos, nos 

períodos diurno e noturno e verificou que a resposta febril ao LPS não é afetada, 

mas que a temperatura de preferência em câmara climática o animal febril preferiu 

temperaturas mais altas durante o estado febril, e menores quando da queda na 

temperatura, o que parece estar relacionado ao fato de o comportamento 

termoregulatorio não ser totalmente ativo durante a fase clara para roedores.   

Gordon (1988) mediu simultaneamente a temperatura de preferência e o 

metabolismo de ratos expostos à um gradiente de concentração de 7 à 40 °C,  a um 

grupo foi permitido a livre escolha, porém o outro ficava confinado em determinadas 

faixas, e observou que os animais que escolhiam faixas de temperatura mais frias 

eram muito mais ativos do que os animais restritos à faixas de temperatura mais 

quentes, relacionando a escolha da temperatura ambiente à uma interação com o 
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metabolismo do animal, o qual seria facilitado, no rato, por temperaturas mais 

amenas. 

Segundo Satinoff (2005), o rato apesar de homeotérmico permite uma 

variação fisiológica da temperatura corporal durante o ciclo circadiano; aonde esta 

temperatura pode cai à 35 °C, durante o período de claro e pode atingir 41 °C, no 

período de escuro. Segundo a autora, o rato não faz qualquer tentativa de 

adaptação destas variações, por provavelmente facilitarem a diminuição da media 

metabólica para o repouso e o aumento da média metabólica para o período de 

atividades, como o de se alimentar. 

Um rato em idade infantil reage quase que como um animal ectotérmico, que 

não consegue produzir calor suficiente e sua homeostasia fica dependente da 

temperatura do ninho e a transição para uma termorregulação mais eficiente ocorre 

ao longo de seus 2 meses de idade, ganhando pêlos, mobilidade e massa corporal, 

mas que apesar disto, pela pequena superfície corporal em relação à sua massa 

corporal não suporta extremos de temperatura, ocasionando comportamento de fuga 

em busca de sua homeostasia, procurando um ambiente que propicie a 

termoneutralidade, aonde a perda e o ganho de calor se equilibram. 

Martinewski et al. (2007), demonstrou que ratos Wistar, mantidos dentro de 

microisoladores condicionados por módulos termoelétricos, desenvolveram maior 

massa muscular quando expostos às temperaturas de 26, 28 e 30 ºC, em sistema 

microambiental, sob fluxo direto de ar a 0,6 m/s; demonstrando a termoneutralidade 

destes ambientes experimentais.  

 

 

1.3 TOXINAS E SEUS EFEITOS SOBRE A TERMORREGULAÇÃO 

 

 

Em geral a temperatura ambiental alta acarreta maiores danos do que 

temperaturas baixas; para muitas substâncias farmacológicas tóxicas que causam 

hipertermia, a resposta adaptativa é a ativação de termoefetores autonômicos e 

comportamentais promovendo assim, a dissipação do excesso de calor na tentativa 

de reduzir a temperatura corporal. Isto ocorre em roedores de laboratório expostos 

agudamente a agentes tóxicos químicos (GORDON, 2003), que no caso específico 

de anfetaminas e de seus derivados, causam neurotoxicidade, provavelmente por 
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alterar a temperatura corporal, já que o grau de toxicidade destas substâncias está 

diretamente ligado à temperatura do ambiente (toxicidade agregada) (BOWYER et 

al.,1993;  MILLER; O’CALLAGHAN, 1994, 2002; O’CALLAGHAN; MILLER, 1994). 

   Vários são os estudos de como o ambiente e a temperatura corporal 

influenciam na modulação à toxicidade de substâncias com modo de ação que 

influenciam diretamente o controle neural da temperatura corporal (BAETJNER; 

SMITH, 1956; GORDON, 1993a,b).  

As toxinas de animais peçonhentos também compreendem componentes 

neurotóxicos que podem causar hipertermia ou hipotermia, e basicamente a 

exposição a agentes infecciosos e a ação de componentes tóxicos, denominados de 

pirógenos exógenos estimulam a produção de leucócitos e a fixação de macrófagos 

ativando endotoxinas, complexo antígeno-anticorpo, lipopolissacarideos e outros, 

que alcançam a estrutura POAH pela via órgão vasculoso da lamina terminalis 

(OVLT), que permite a passagem para o SNC de moléculas relacionadas ao sistema 

imune que intermedeiam a estimulação de respostas febris. 

Nas analises bioquímicas do material decorrente do envenenamento foram 

constatadas aumentos significativos nos níveis de enzimas como aminotransferase, 

amilase, creatinina quinase e lactato desidrogenase, além de hiperglicemia, aumento 

do nível de ácidos graxos livres e em casos graves aumento das citocinas. O veneno 

bruto induz resposta inflamatória  mediada por tromboxana 2, leucotrieno, histamina 

e isoleucina 1. Considera-se até o momento que a toxina escorpiônica não 

ultrapassa a barreira hematoencefalica, que esta efeito é de ocorrência somente em 

crianças e mamíferos imaturos (CRUTTENDEN, 2003).  

Outra toxina importante na área biomédica é a toxina escorpiônica (TsTx) que 

apresenta efeitos neurotóxicos em ratos pelo aumento da liberação de  

neurotransmissores das terminações nervosas, levando o animal a apresentar 

comportamento convulsivo (mioclonia) (CARVALHO et al., 1998), observável em 

testes de arena, e que provavelmente suas respostas frente à toxina poderiam 

alterar a termorregulação ou ser alterados pela interferência da temperatura 

ambiente, uma vez que ao administrar Dantrolene, um produto utilizado em clínica 

para tratamento sintomático de hipertermia maligna, foi observado um efeito protetor 

neuronal e um aumento no tempo de latência das convulsões (NENCIONI; LEBRUN; 

DORCE, 2004). Casos de hipertermia devido à envenenamento por escorpião já 

haviam sido descrito em por Marinkelle e Stahnke(1965) em 50% dos casos por ele 
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observado. Osman et al. (1973) estudou a resposta hipertérmica a injeção 

intraventricular do veneno de escorpião em coelhos sobre o papel dos monoaminas 

cerebrais.    

A ação das neurotoxinas se dá através de ligações com sítios específicos nas 

membranas dos canais iônicos, afetando canais de sódio, de potássio, de cloreto e 

de cálcio, alterando seu funcionamento e determinando uma liberação anormal de 

neurotransmissores que são responsabilizados pela maioria dos sinais e sintomas 

observados no envenenamento quando em relação às suas ações centrais e 

periféricas, sendo que o estimulo simultâneo de nervos autonômicos simpáticos e 

parassimpaticos causam ações sistêmicas antagônicas, como taquicardia e 

bradicardia, hipotensão e hipertensão, hipertermia e hipotermia. Segundo Nencioni 

(1996), a sudorese é um sintoma importante, variando de leve a muito intenso, sob a 

forma de sudorese fria, generalizada e abundante, pode ocorrer acompanhada de 

alterações na temperatura corpórea, provocando geralmente hipotermia, causando 

sensação de frio, o que poderia ser verificado em animais através do uso de 

câmaras climáticas para a avaliação do modelo de medidas comportamentais 

termorreguladoras. 

O quadro sistêmico do envenenamento pela aranha armadeira (Phoneutria 

nigriventer) é descrito predominantemente em crianças, observando-se, entre outros 

sintomas como vômitos, sudorese generalizada em acidentes de intensidade 

moderada à grave (ANTUNES; MÁLAQUE, 2003). Em levantamento realizado entre 

1989 e 1998, alterações sistêmicas com presença de sudorese ocorreram em 7,5% 

dos casos com prevalência em jovens acima de 15 anos. Em conjunto o veneno 

produz alterações hemodinâmicas de origem central e periférica. O componente 

central parece ser mediado pela ativação de centros cardiovasculares, causando 

aumento descarga simpática na periferia, ao passo que o componente periferico 

parece ser resultante de ativação direta de adrenoceptores vasculares e/ou 

liberação de catecolaminas de terminações nervosas simpáticas. 

  A sudorese é um mecanismo de resfriamento do corpo através da 

perda evaporativa de calor. Quando a área do hipotálamo anterior é aquecida, 

verifica-se imediatamente por todo o corpo uma sudorese profusa na pele e uma 

vasodilatação dos vasos sangüíneos cutâneos. Os impulsos provenientes desta área 

são transmitidos pelas vias autonômicas para a medula e, daí pela via simpática 

para a pele de todo o corpo. Uma outra maneira de se ativar a sudorese é através 
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da epinefrina ou da norepinefrina que circula no sangue.  A secreção é 

desencadeada através de fibras nervosas simpáticas colinérgicas, sendo a 

quantidade de secreção liberada determinada pela intensidade do estímulo que 

chega as glândulas sudoríparas.  

 Pelo exposto acima, compreende-se que aliar a tecnologia de ventilação de 

ambientes para biotérios, seja via ventilação VMA ou refrigeração termoelétrica, ao 

desenvolvimento de aparelhos que propiciem métodos eficientes para o estudo dos 

padrões de atividade de roedores associados às estratégias de termorregulação, 

seja para propiciar bem-estar às diversas espécies de animais de laboratório 

mantidos cativos; seja como modelo para estudos desenvolvidos em ciências 

biomédicas, uma vez que segundo Satinoff (2005) a medida da temperatura de um 

corpo não é uma medida simples e pode variar muito de um corpo ao outro. Não se 

sabe exatamente o que é uma temperatura regulada, em ratos, poderia ser uma 

temperatura corporal ou da pele ou alguma coisa entre um gradiente da temperatura 

interna e a da pele, mas que os métodos utilizados para sua medida compreendem 

procedimentos de imobilização química ou física do animal, causando um stress com 

conseqüente aumento de temperatura, com isso vários métodos comportamentais 

que permitam ao animal a livre escolha de seu estado de homeostasia tem sido 

desenvolvidos para estudar a regulação da temperatura em ratos (SATINOFF, 

2005).  

Estes métodos são de importante aplicabilidade quando do estudo de 

venenos de artrópodes, como o da aranha armadeira, que possuem toxinas que 

funcionam como uma arma química capaz de imobilizar a presa. Muitas delas são 

neurotoxinas, que tem se mostrado útil para o estudo das propriedades fisiológicas 

funcionais, e conseqüentemente estes compostos funcionam como ferramentas em 

neurobiologia, incluindo estudos da resposta comportamental, dentre as quais o 

teste de preferência é dos mais utilizados (BLOOM, 1992). 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

  
Construção de um aparelho que permita a obtenção de diferentes condições 

climáticas concomitantes em quatro câmaras diferentes, através de tecnologia de 

ventilação Microambiental (VMA). Inicio dos testes com ratos de laboratório. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

a) Verificar, através de “Testes de Preferência”, qual seria a freqüência de 

acomodação, freqüência de entradas e Distância percorrida por ratos 

mantidos dentro de câmaras climatizadas através de tecnologia de Ventilação 

Microambiental, apresentando gradientes de temperatura (22, 26, 30 e 34 

ºC)e velocidade de ar constante (0,3 m/s). Analisar os ambientes escolhidos 

no “Teste de Preferência” e verificar qual(is) a(s) faixa(s) de maior freqüência 

de acomodação escolhida pelos animais e determinar quais os limites de 

temperatura em que ainda houve freqüência significativa. 
 
b)  Avaliar a possível interferência da administração de toxinas de artrópodes 

peçonhentos (Phoneutria nigriventer) sobre a termorregulação de ratos e 

discutir a possível aplicação do “Modelo de Preferência” da CPC como 

ferramenta para o estudo de drogas e toxinas que atuam alterando a 

termorregulação. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

 

3.1  ANALISE DA FAIXA OU GRUPOS DE AMBIENTES PREFERIDOS POR 
RATOS ATRAVÉS DE TESTES DE PREFERÊNCIA DE AMBIENTES 
DENTRO DE CÂMARAS CLIMATIZADAS POR TECNOLOGIA DE 
VENTILAÇÃO MICROAMBIENTAL (VMA) 

 

 

O comportamento exploratório de ratos, em câmaras climatizadas por 

tecnologia de ventilação VMA, foi analisado através de “Teste de Preferência” para 

analisar as condições climáticas de ambientes preferidos, determinado através de 

medidas quantitativas de comportamento obtidas por registro automatizado do 

software Ethovision Color-Pro 2.3® 

 

 

3.1.1  Animais 

 

 

Foram utilizados ratos (Rattus norvegicus) heterogênicos Wistar-Han, 

machos, adultos, de estado sanitário convencional controlado, com peso entre 360 a 

420 gramas, provenientes do Biotério do Depto de Patologia da FMVZ/USP, onde 

ficavam alojados em grupos de 6 ratos/gaiola de polipropileno (49 x 34 x 16 mm) 

com cama de maravalha de Pinnus sp.autoclavada. Foram alimentados com ração 

comercial (Nuvilab CR1- Nuvital®) autoclavada e água filtrada ad libitum. Os animais 

dos grupos controle e experimental, foram mantidos em biotério que apresentava 

temperatura de 22 ± 2 ºC, umidade relativa do ar de 60 ± 10%, e 15 a 20 trocas de 

100% de ar /hora. As salas apresentavam sistema de ventilação geral diluidora 

(VGD), com insuflação de ar pelo teto e exaustão por dutos instalados nas paredes. 

À cada observação experimental, um animal por vez era conduzido à CPC, 

localizada em sala adjacente ao biotério e climatizada à 18 ± 1 oC. Todos os grupos 

foram mantidos com ambiente iluminado em fotoperiodo de 12 /l2 horas 

luz/escuridão controlada por temporizador L & D®. 
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3.1.2  Grupos  

 

 

Para o grupo controle, foram utilizados 11 animais para o grupo controle e 

para o grupo  experimental foram utilizados 12 animais, sendo colocado em teste um 

animal por vez.  

Este experimento atendeu aos Princípios Éticos de Experimentação Animal 

do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal  (COBEA, 1991)  e pelo Guide for 

the Care and Use of Laboratory Animals (NRC-2003) Institute for Laboratory Animal 

Research   (ILAR) http://books.nap.edu/openbook.php. 

Este trabalho foi submetido à Comissão de Bioetica da Faculdade de 

Medicina Veterinaria e Zootecnia da Universidade de São Paulo e aprovado sob 

protocolo no.800/2006 

 

 

3.1.3 Câmara experimental climatizada através de tecnologia de VMA, para Testes 

de Preferência Climática 

 

 

Foi construído um protótipo, o qual denominou-se de Câmara de Preferência 

Climática (CPC), a qual foi composta por quatro sub-câmaras de teste, com 

dimensões de 40 x 34 x 20 cm, interligadas a um corredor central ( 49,5 x 10 x 20 

cm) (Figura 1).  
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Figura 1 – Desenho esquemático da Câmara de Preferência Climática (CPC); 
divisão em sub-câmaras de 1 a 4, zonas de acesso, exaustão, central e 
ventilação. O corredor está indicado como sub-Câmara de acesso à CPC 

 

 

As sub-câmaras e o corredor deste equipamento foram confeccionados em 

madeira compensada revestida por fórmica. A parte superior das sub-câmaras e do 

corredor da CPC possuíam tampas confeccionada em acrílico transparente de 5 mm 

de espessura, para permitir além do acesso ao seu interior, também observação e o 

video-registro dos eventos (Figura 2). 
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Figura 2 – Câmara de Preferência Climática (CPC); confeccionada em madeira 
compensada revestida por fórmica. Fase inicial da montagem 

 

 

Cada uma das sub-câmaras de teste possuía em sua parte frontal uma área 

de insuflação de ar de 200 cm2 (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Preparo das zonas de insuflação da CPC. A – furação inicial circular; B - 
construção da elipse; C – elipse concluída 

 

 

Esta área de insuflação foi protegida por uma tela de aço inoxidável com 

malha de 2 mm para evitar a fuga dos animais (Figura 4). 
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Figura 4 – Aplicação de tela de aço inoxidável na zona de insuflação. A: tela de aço 
inoxidável; B detalhe da malha de 2 mm; C: detalhe da marcação e corte; 
D: posicionamento da tela 

 

 

Na parte posterior de cada uma das sub-câmaras foram construídas, duas 

áreas de exaustão de 200 cm2, com a finalidade de capturar o ar de insuflação  e 

conduzi-lo para fora do equipamento. Estas áreas foram separadas por um vestíbulo 

que permitia a comunicação das sub-câmaras com o corredor, pela abertura de 

portas, também confeccionadas em acrílico (Figura 5B).  
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Figura 5 – Preparo da zona de exaustão.da CPC. A: Furação inicial da área interna; 
B: furação concluída; C e D: furação inicial da área inferior; E e F: 
aberturas de exaustão da área inferior de câmara concluídas 

 

 

O ar exaurido de cada uma das sub-câmaras foi capturado em uma caixa coletora 

comum à todas as áreas de exaustão. A finalidade desta caixa coletora foi de servir como 

peça intermediaria entre as áreas de exaustão e o duto de expurgo (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Preparo da caixa coletora para a passagem do ar proveniente das zonas 

de exaustão.das subcâmaras, interligando-as ao duto de exaustão e 
expurgo. A:- Inicio da furação da caixa coletora; B- orifício da exaustão; C- 
Instalação do colarinho para adaptação do duto de exaustão; D- Zona de 
exaustão antes da instalação da caixa coletora; E- Caixa coletora instalada 

 

44



 

A B 

C D 

Após a caixa coletora foi instalado um duto de exaustão ou expurgo que 

conduzia a massa de ar utilizada para o exterior do laboratório. No final deste duto, 

na região externa ao laboratório foi instalado um motor centrífugo Asten®, potência 

0,3HP; cuja finalidade era de auxiliar na exaustão do ar (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Duto de exaustão ou expurgo. A- Saída da caixa coletora; B- Fixação do 
duto na parede do laboratorio; C- Saída para o exterior através da 
caixilharia; D- Motor auxiliar da exaustão 

 

 

O interior da câmara foi escurecido com tinta preta spray Colorgin® (Figura 

8) para favorecer a captura da imagem do rato branco por contraste, através do 

sistema Ethovision Color-Pro2.3®, como será posteriormente comentado. 

45



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Interior das sub-câmaras de teste escurecido com tinta spray preta 

 

 

Cada uma das quatro câmaras eram independentes, do ponto de vista de 

climatização, possibilitando serem criadas condições climáticas diferentes, ao 

mesmo tempo, em relação à temperatura e velocidade do ar.  

O corredor central não foi climatizado, mantendo as condições da sala que 

abrigou o experimento. Os animais foram introduzidos na CPC pela abertura da 

tampa de acrílico deste corredor central, ao início de cada seção experimental.  

 

 

3.1.4 Climatização da sala de instalação da CPC 

 

 

 A sala do laboratório que albergou o protótipo da CPC foi dotado de um 

sistema de climatização composto por dois equipamentos condicionadores tipo 

janela, marca Consul®, 12.000 BTU’s/hora cada (Figura 9), que mantinham a 

temperatura ambiente em 18 ± 1oC, após cerca de 3 h de funcionamento, partindo 

da temperatura ambiente inicial, em geral entre 24 e 26oC.  
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Figura 9 - Um dos equipamentos condicionadores tipo janela, marca Consul®, 
12.000 BTU’s/hora 

 

 

3.1.5 Climatização da Câmara de Preferência Climática 

 

 

O ar insuflado para as sub-câmaras de teste, proveniente do laboratório 

onde o protótipo foi instalado. Cada uma das sub-câmaras foi dotada de um conjunto 

de motor/ventilador de insuflação, Papst®, 24 v, CC, tensão e vazão variáveis, 

centrífugo (Figura 8A). Estes conjuntos foram instalados abaixo as câmaras de teste 

(Figura 10B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 -  A:Conjuntos motores/ventiladores de insuflação, Papst®, 24 v, CC, 
tensão e vazão variáveis, centrífugos; B: Dois conjuntos já instalados 
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Na saída de cada um dos ventiladores foi instalada uma resistência elétrica 

de aquecimento adaptada de secadores de cabelo, marca Taiff®, tensão 110v 

(Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Resistência elétrica instalada na saída dos ventiladores de insuflação 

 

 

A massa de ar, provinda dos ventiladores de insuflação, tinha sua 

temperatura controlada pela resistência elétrica instalada na saída de cada um 

destes ventiladores como será posteriormente comentado. Sua temperatura, 

portanto, era diferente da temperatura do laboratório. Por esse motivo esta massa de 

ar era conduzida até as sub-câmaras experimentais via duto flexíveis isolados com 

manta de lã de vidro recoberta interna e externamente com folha de alumínio. Nas 

extremidades do duto flexível foram instalados flanges de fixação. Estas flanges 

fixavam os dutos flexíveis nos ventiladores em uma das extremidades e nas caixas 

de passagem de ar de insuflação, confeccionadas em isopor e revestidas por 

plástico adesivo, as quais eram acopladas na área de insuflação das câmaras 

experimentais anteriormente à tela de aço inox, já descrita (Figura 12). 
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Figura 12 -  Dutos flexíveis isolados para condução do ar dos ventiladores até as sub-
câmaras experimentais. A- Peça inteira; B- Folha externa de alumínio 
rebatida mostrando a manta de lã de vidro; C- Duto flexível acoplado ao 
colarinho de fixação; D- Instalação do colarinho de fixação no motor de 
insuflação; E- Duto flexível já instalado no ventilador; F- Caixa de 
passagem na área de insuflação das sub-câmaras; notar o acoplamento 
dos dutos flexíveis 

 

 

A tensão destinada às resistências foi ajustada por controladores COEL® de 

regulagem manual (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Controladores COEL® de regulagem manual. A- Parte dianteira com 
botoeira de controles; B- Parte traseira, notar os terminais de entradas 
e saídas de sinais; C- Controladores já montados no painel, mostrando 
as temperaturas de trabalho já ajustadas 
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Estes controladores recebiam sinal de comando através de sondas do tipo 

PT 100 instaladas nas caixas de passagem da área de insuflação das sub-câmaras. 

A figura 14 mostra uma sonda PT100 antes de sua introdução na caixa de 

passagem de ar. A sonda foi introduzida no centro geométrico da caixa de 

passagem exteriorizando apenas o cabo de condução do sinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Sonda de temperatura do tipo PT100, antes da introdução na caixa de passagem 

 

Dessa forma, quando da recepção do sinal de temperatura proveniente do ar 

de insuflação para cada uma das sub-câmaras, os controladores COEL® 

comparavam este dado com o disposto em sua programação e através de 

contactores Telemecanique LC1D258 ® (Figura 15) as contatoras disponibilizavam 

ou interrompiam o fluxo de energia elétrica para as resistências de aquecimento 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Contatoras Telemecanique® 
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A massa de ar era, então insuflada para as sub-câmeras, através dos dutos 

flexíveis isolados (Figura 12 ), que distribuía a massa de ar  para cada uma das sub-

câmara nas temperaturas pré-determinadas de 22, 26, 30 e 34oC, com variação de 

± 0,1oC. A velocidade do ar insuflado foi de 0,03 m/s, conforme tecnologia VMA, 

desenvolvida em projetos anteriores (TEIXEIRA et al., 1999, 2000, 2005; CARISSIMI 

et al., 2000, 2005; CHAGURI et al., 2001; MARTINEWSKI et al., 2007). As 

temperaturas de trabalho foram distribuídas de forma alternada nas sub-câmaras: 

C1 – 22 e 34 ºC, C2- 22, 26 e 34 ºC; C3 – 26 e 30 ºC e C4- 26, 30 e 34ºC (Tabela 1). 

 

Tabela-1 -  Diagrama correspondentes às temperaturas de trabalho das diferentes 
sub-câmaras ; C1,C2,C3 e C4 – correspondentes às zonas 
Z1,Z2,Z3,e,Z4, climatizadas aleatoriamente em 22, 26, 30 e 34 ºC ao 
longo dos 12 períodos experimentais tabela 1   
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3.1.6  Ajuste das velocidades do ar  

 

 

 Os motores de insuflação Papst® das subcâmaras experimentais, 

eram do tipo tensão e vazão variáveis, o que significa que, variando a tensão, a 

vazão varia em proporção direta. Desta forma, cada um destes quatro motores foram 

ligados a um variador de tensão manual (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Aparelhos variadores de tensão dos motores de insuflação Papst® 

 

 

 O ajuste da vazão de cada uma das sub-câmaras foi efetuado através 

da velocidade do ar, de acordo com a fórmula: 

Q = V x S 

onde:  

Q – vazão  
V – velocidade 
S – área 
 

Visto que a área de insuflação era conhecida, procedeu-se ao ajuste da 

vazão pela mensuração da velocidade do ar através de anemômetro tipo ventoinha 

marca Lutron®, modelo AM- 4201 (Figura 17). Para a mensuração da velocidade, o 

sensor do anemômetro foi adaptado em um suporte instalado na face da janela de 

insuflação logo após a tela de aço inoxidável, na parte interior das sub-câmaras. 

Após a instalação, a tampa de acrílico foi fechada permanecendo o sensor dentro 

das sub-câmaras, e o anemômetro posicionado na parte externa. A tensão foi 
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variada manualmente até que se obtivesse leitura de velocidade do ar compatível 

com 0,3 m/s, no centro geométrico da sub-Câmara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – A- Anemômetro Lutron® com o sensor em um suporte adaptado; B- 
Anemômetro e sensor posicionados para a leitura  

 

 

3.1.7  Cama  

 

 

Foi utilizada maravalha de Pinnus sp, autoclavada, proveniente do Biotério e 

processada através de escurecimento com tinta Henna®(Surya HENNA do Brasil) e 

depois autoclavada novamente para secagem deste material (Figura 18). Foram 

colocados 20 mm de altura de cama nas quatro sub-câmaras de teste, exceto no 

corredor do protótipo, para os animais de todos os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Esquerda: maravalha de Pinnus sp, autoclavada natural ;direita: a mesma 
maravalha autoclavada processada através de escurecimento com tinta 
Henna®(Surya HENNA do Brasil)  
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3.1.8 Bebedouros e Comedouros  

 

 

Foram empregados bebedouros convencionais para criação de ratos em 

biotérios, acoplados na parede externa de cada um dos setores de câmaras 

experimentais, de forma que somente o bico do bebedouro ficou aparente, 

diminuindo assim a superfície interna de contato com o ar e evitando possíveis 

refluxos (Figura 19). A rolha dos bebedouros selecionada foi a do tipo borracha 

ácida que evita vazamentos para o interior da câmara alterando o teor de umidade 

do microambiente. O setor central da câmara climatizada para o teste de escolha 

não dispôs de qualquer aparato. Quantidade de ração suficiente para 48 horas (100 

g de ração peletizada) foi colocada disponível ao longo das paredes de cada sub-

Câmara, em cima da maravalha, sem a utilização de comedouros; apenas se evitou 

o espaço abaixo do bico do bebedouro. Os bebedouros tinham capacidade para 

500ml de água filtrada, obtida do biotério de origem dos animais.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – A- Bebedouro posicionado na parte externa da sub-Câmara; B- Visão 
parcial das sub-câmaras com os bebedouros instalados na CPC 

 
 

3.1.9  Fotoperíodo  
 

 

 Os animais dos grupos controle e experimental, submetidos à CPC, 

foram mantidos em fotoperíodos claro/escuro, alternados a cada 12 horas. Para o 

período claro foram instaladas 4 lâmpadas Keruma®, 127 V, 11 W, 6500 K à uma 

altura de aproximadamente 1 metro acima de cada sub-Câmara (Figura 20). 
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A B C

Para a captação do movimento do rato pelo software, durante o fotoperiodo 

escuro, foram instalados quatro filtros de vidro na cor vermelha, sobre estas 

lâmpadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – A- Lâmpada Keruma®, 127 V, 11 W, 6500 K, B – Filtros de vidro, C- 
Filtros de vidro sobre as lâmpadas para a captação do movimento do rato 
durante o fotoperiodo escuro 

 

 

3.2  ANALISE DA ESCOLHA DE AMBIENTES EM CPC PARA RATOS ATRAVÉS DE 

REGISTRO VIDEOGRAFICO EM SISTEMA ETHOVISION COLOR-PRO 2.3® 

 

 

O método de rastreamento automático de eventos comportamentais, por 

meio de analise digital através do software, “Ethovision Color-Pro 2.3®” (Noldus 

Information Technology, Wageningen, The Netherlands) foi utilizado para determinar 

o ambiente preferido de ratos mantidos em câmaras climatizadas sob sistema de 

ventilação microambiental (VMA), conforme descrito acima.  

 

 

3.2.1 Registro vídeo gráfico do “Teste de Escolha  

 

 

A configuração da CPC em arena, dividida em sub-câmaras virtuais (Figura 

1), foi realizada para se obter o reconhecimento do objeto em coordenadas X e Y, 

pelo sistema software, “Ethovision Color-Pro 2.3®”. Os dados capturados à cada 3 

segundos foram somados e agrupados em períodos de 3 em 3 horas, até a 

totalização de 48 horas, abrangendo dois fotoperiodos claro/escuro do animal. 
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3.2.2 Análise do registro automatizado  

 

 

 O comportamento exploratório dos animais na CPC foi analisado pelo 

sistema Ethovision Color-Pro 2.3®, sem a interferencia do pesquisador.  As imagens 

foram capturadas por câmera de vídeo digital, marca Sony®, modelo TRV 351, 

instalada sobre o protótipo experimental, instalada à 1,80m acima da CPC (Figura 

21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – câmera de vídeo digital, marca Sony®, modelo TRV 351, instalada sobre 
o protótipo experimental 

 

 

As imagens capturadas pela Câmara de vídeo eram enviadas a um computador 

(placa de captura Picolo Frame Graber ®) e analisadas pelo software Ethovision 

aranha-armadeira Phoneutria nigriventer: 

 

Na configuração da arena deste software, a CPC foi virtualmente definida 

em zonas: Z1, Z2, Z3 e Z4; referentes à cada uma das quatro sub-câmaras. O 

corredor foi definido como zona de acesso e representa o numero de cruzamentos 

entre as câmaras (Figura 1). No protocolo de configuração virtual da arena, a 
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imagem do animal (branco) foi capturada pela diferença com o substrato (maravalha 

escurecida) utilizando “menu” seleção de contraste e brilho de imagens. Para o 

obtenção dos dados selecionou-se o “menu” calcular para cada corrida, os 

resultados foram apresentados em planilha de dados capturados à cada 3 

segundos, somados e agrupados de 3 em 3 horas, até a totalização de 48 horas.  

 

 

3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

 

Os animais foram retirados do biotério de origem e levados à sala do 

laboratório, onde estava instalada a CPC, duas horas antes do inicio das sessões de 

registro comportamental. Os aparelhos eram então ligados na seguinte ordem: 

1) Duas horas antes do inicio do experimento ligar o interruptor dos 

aparelhos de ar condicionado de parede. 

2)  Após 2 horas do inicio da climatização da sala do laboratório, monitorar a 

temperatura da sala em termômetro de máxima e mínima, até atingir temperaturas 

de 18 oC ± 1oC. 

3) Acionar a Porta controladora COEL®, observar a estabilização das 

temperaturas pré-estabelecidas manualmente  de 22 oC com variação de ± 0,1oC, 

para todas as câmaras quando do inicio da sessão de obtenção de dados para o 

grupo controle; ou de  22, 26, 30 e 34oC, com variação de ± 0,1oC, para cada 

Câmara, aleatoriamente, quando do  inicio da obtenção de dados para o grupo 

experimental.  

4) Após a estabilização das temperaturas pré-determinadas, acionar os 

controles da Ventilação microambiental. 

5) Conferir e ligar o temporizador, para regulagem dos fotoperiodos de 

claro/escuro.  

c) Ligar a câmera de filmagem posicionada 1,80m acima da CPC.  

d) Abrir o software Ethovision e manejar este software adequando as 

condições da imagem: definição em escala de subtração, tamanho mínimo para 

detecção da imagem de 25 pixels, definição da imagem nos parâmetros de brilho e 

contraste, definição do período de coleta de cada corrida (48 horas). Assim que 

termina um período volta ao menu do software e solicita o calculo de cada corrida 

57



 

em planilhas, transferências das planilhas calculadas no Ethovision para planilhas 

Excel. 

As sessões tiveram duração de 48 horas, percorrendo desta forma, 2  

fotoperiodos de claro e 2 fotoperiodos de escuro do ritmo circadiano dos ratos. As 

sessões tiveram inicio sempre às 18 horas, com o período de escuro iniciando às 

19:00 horas. 

Foram registrados, durante estes dois períodos, os seguintes parâmetros:  

Tp - Tempo de permanência (em segundos) em cada uma das sub-câmaras 

da CPC, e na zona de acesso (corredor). 

 F- Freqüência de entradas (n) em cada uma das sub-câmaras da CPC, e na 

zona de acesso (corredor). 

Dp-  Distância percorrida (cm) em cada uma das sub-câmaras da CPC, e na 

zona de acesso (corredor). 

 A analise comparativa foi realizada entre o grupo controle, mantido em 

CPC, onde as quatro sub-câmaras foram climatizadas à 22 oC, e o grupo controle 

onde as sub-câmaras estavam climatizadas aleatoriamente à temperaturas de 22, 

26, 30 e 32 oC. Em todos os ambientes, controle ou experimental, as temperaturas 

variavam em apenas ± 0,1oC, possibilitada pela tecnologia de sensores e 

controladores. A velocidade do ar insuflado foi de 0,3 m/s, para todos os ambientes, 

conforme tecnologia VMA. Ao final de cada sessão, eram retirados os insumos e; as 

câmaras e o corredor, limpos com álcool à 5%. 

 

 

3.4 ANALISE DA INTERFERÊNCIA DA TOXINA BRUTA DA ARANHA 

PHONEUTRIA NIGRIVENTER SOBRE A TERMORREGULAÇÃO DE RATOS 

(Rattus norvegicus) 

 

 

Avaliar a  interferência da administração de doses sub-letais de toxinas brutas 

de artrópodes peçonhentos (Phoneutria nigriventer) sobre a temperatura corporal de 

ratos jovens.  
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3.4.1 Obtenção da toxina bruta de aranha-armadeira Phoneutria nigriventer  

 

 

A toxina bruta de aranha-armadeira Phoneutria nigriventer foi cedida pela 

Seção de Venenos, da Divisão de Desenvolvimento Cientifico do Instituto Butantan, 

em pool de venenos e na forma liofilizada. 

 

 

3.4.2 Fracionamento da toxina total de aranha-armadeira Phoneutria nigriventer 

 

 

O fracionamento do veneno total de Phoneutria nigriventer em gel filtração 

utilizou-se a resina Sephadex G50M (Sigma) acondicionada em uma coluna de vidro 

de 74 cm de altura e 2 cm de diâmetro, foram aplicados 100mg do veneno bruto  de 

Phoneutria nigriventer, diluídos em 2 ml da solução de eluição. O fluxo de corrida foi 

mantido um fluxo de 10 ml por hora, utilizando ácido acético 2% como solução de 

eluição. Foram coletadas frações de 3 ml cada e os “pools” separados foram 

coletados através de um coletor automático, modelo 2110 fraction collector Bio-Rad. 

Após a coleta, foi realizada a leitura dos tubos em espectofotômetro, Pharmacia 

Biotech, Ultrospec 2000, UV/Visible Spectrophotometer, com comprimento de onda 

de 280nm. 

 

 

3.4.3 Purificação dos “pools” do veneno da aranha-armadeira Phoneutria nigriventer 

 

 

Para purificação dos “pools” obtido da cromatografia de filtração em Gel 

(SEphadex G-50) do veneno de Phoneutria nigriventer (tabela 2), foi utilizado o 

método de Cromatografia Líquida de Alta Performance -  HPLC( Merck – Hitachi) 

com uma coluna LiChroCART 250-4 RP-18 (5um),detector Septech Variable Wave 

Lenght monitor, comprimento de onda de 214nm e range de 0,32, também foi 

utilizado um registrador Pharmacia Biotech REC 101, com range 20mV e sendo 

registrado em mm/min. 
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As soluções utilizadas foram, Solução A contendo 1000mL de água Milli-Q 

com 1mL de TFA (Merck), solução B contendo 450mL de Acetonitrila (J.T.Baker) e 

50mL da Solução A, essas soluções foram deaeradas por 10 minutos e colocadas 

no HPLC.  

 

 

Tabela 2- Tabela dos valores de tempo, percentagem (%) do solvente B e fluxo, 
utilizado na purificação do Pool II, do veneno da aranha-armadeira 
Phoneutria nigriventer, após cromatografia de filtração em gel 

 

 

Tempo %B Fluxo 

0 5 1.000 

30’ 50 1.000 

31’ 50 1.000 

36’ 100 1.000 

38’ 100 1.000 

43’ 5 1.000 

46’ 5 1.000 

 

 

3.4.4 Caracterização biológica da ação da aranha-armadeira Phoneutria nigriventer  

 

 

  O efeito biologicamente ativo do veneno bruto e do pool II sobre a 

termorregulação, foi analisado através de ensaio da temperatura retal de ratos 

jovens.  

 

 

3.4.4.1 Número de animais utilizados  

 

 

• Foram utilizados ratos machos com peso de 140 a 180 g., provenientes do 

Biotério Central do Instituto Butantan, e transferidos para o Biotério de 
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Experimentação do Laboratório de Bioquimica e Biofisica da Divisão de 

Desenvolvimento Cientifico, onde foram mantidos em iguais condições do 

descrito na fase 1, item 4.1.1 

 

 

3.4.4.2 Tomada de temperatura retal de ratos administrados com da toxina 
bruta de aranha Phoneutria nigriventer  
 

 

Os animais foram anestesiados com uma mistura de Cloridrato de Ketamina 

(40mg/Kg) e Diazepam (5 mg/Kg). No animal anestesiado foi inserido um sensor de 

temperatura (termoresistencia PT100- haste de 3x20mm, rabicho de 500mm de 

teflon, cravado, marca Contemp®) em uma profundidade de 3,5 cm no reto do 

animal,  e após a normalização da temperatura basal do animal foi injetadas doses 

sub-letais (500 a 700µg/Kg), via intraperitoneal, da toxina bruta de  aranha-

armadeira. As tomadas de temperatura foram registradas à cada 0,5 minuto com 

duração de 3 a 3,5 horas de ensaio. As temperaturas foram indicadas digitalmente 

por indicador microprocessado e registradas em software de monitoramento de 

processos (modelo IPM94, marca Contemp®). 

 

 

3.5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Os experimentos relativos ao Tempo de Permanencia de ratos no “Teste de 

Preferência em Câmara Climática” foram analisados comparando-se as médianas 

obtidas dos grupos controle e experimentais. O teste “ANOVA” de Kruskal Wallis (p< 

0,05) foi escolhido para a análise dos animais nos diferentes microambientes das 

sub-câmaras climatizadas.  

Para os parâmetros Frequência de Entradas – N, e Distância percorrida – 

Dp, nas sub-câmaras da CPC foi escolhido o teste “ANOVA”, “t” de Student (p< 

0,05). 

Nas análises das determinações bioquímicas foi realizado Teste “t” não 

pareado (p< 0,05). 
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4 RESULTADOS  
 
 
4.1 EFICIENCIA DA CLIMATIZAÇÃO DA CÂMARA DE PREFERÊNCIA CLIMATICA  

 
 
Foi possível atingir as temperaturas pré-determinadas pelos controladores 

COEL®, em associação com as sondas sensoras PT100® e os acionadores 

Telemecanic LC1D258®. A eficiência da recepção e o controle do sinal permitiu uma 

precisão de ± 0,1oC para as diferentes temperaturas pré-estabelecidas para cada 

sub-Câmara, conforme planejado, durante todos os períodos experimentais. 

 

 

4.2 SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM ETHOVISION COLOR-PRO 2.3® 

 

 

O sistema de aquisição de imagem, Ethovision Color-Pro 2.3®, permitiu um 

detalhamento dos eventos dentro da CPC, pela sub-divisao virtual de cada sub-

Câmara em zonas de ventilação, referente a zona em que o ar era insuflado; zona 

central, inter-zona entre a insuflação e a exaustão; zona de exaustão, área da saída 

do ar;  e zona de acesso, que correspondeu a área de localização das portas, entre 

o corredor e a sub-Câmara de teste. 

 
 

4.3  ANALISE COMPORTAMENTAL DE RATOS NA CÂMARA DE PREFERÊNCIA 
CLIMATICA 

 
 

A facilidade de exploração do ambiente pelo animal que teve livre acesso aos 

compartimentos ficou evidenciada pelos parâmetros N (Figura 4A) e Tp, em minutos 

(Figura 5A), do animal dentro das sub-câmaras. 
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4.3.1  Tempo de permanência (seg.) de ratos (Rattus norvegicus) nas sub-câmaras 
da Câmara de Preferência Climatica (CPC - Z1, Z2, Z3 e Z4). 

 
 

 O tempo de permanência, em minutos, em cada sub-Câmara da CPC 

constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4), foi tomado como medida do 

comportamento exploratório de ratos, para avaliação da escolha de ambientes 

climatizados, por tecnologia VMA, durante dois fotoperiodos claro/escuro do animal. 
 

 

4.3.1.1  Tempo de permanência de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-
câmara da Câmara de Preferência Climatica, climatizadas na 
temperatura de 22ºC, com variação de ± 0,1 ºC grupo controle em 
fotoperiodo de claro 

 

 

A analise estatística do grupo controle demonstra que não houve diferença 

significativa no parâmetro tempo de permanência do animal entre as quatro sub-

câmaras da CPC que estavam climatizadas na temperatura de 22ºC, com variação 

de ± 0,1 ºC (Tabela 3 e Figura 22); e também não ocorreu diferença significativa 

entre o corredor da CPC e as câmaras climatizadas, durante o fotoperiodo de claro 

(Tabela 3). Os dados expressos na tabela representam a média do tempo de 

permanência (seg.) de cada corrida, em dois fotoperiodos de claro (12 horas cada). 
 

Tabela 3 - Tempo de permanência (seg.) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo controle, em Câmara 
de Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) 
climatizadas em temperatura de 22ºC ± 0,1 ºC. Resultados expressos em mediana + erro 
padrão da média do tempo de permanência de dois fotoperiodos de claro (12 horas cada). 
n=8 

 
Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2, Z3 e Z4) / 22ºC ± 0,1 ºC Corridas (n) 

(total=86.400seg.) CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 
1 62341 17724 1721 3813 799 
2 2097 61894 20357 1339 1685 
3 14891 10332 29711 33200 565 
4 1996 2166 1502 49514 31172 
5 60959 224 3546 14994 4725 
6 32870 3144 4411 39989 1735 
7 46452 279 33656 2356 1276 
8 63364 10277 2326 1962 2965 
      
Mediana 39661 6710 3978 9403 1710 
Erro padrão da 
media 

9387 7278 4201 6938 3688 

*p < 0,05, Teste “ANOVA” de Kruskal-Wallis. 
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*p < 0,05, Teste “ANOVA” de Kruskal-Wallis 
 
Figura 22 - Tempo de permanência (seg.) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo controle, em Câmara 

de Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) climatizadas 
em temperatura de 22ºC ± 0,1 ºC. Resultados expressos em mediana+ erro padrão da 
média, do tempo de permanência (seg.) de dois fotoperiodos de claro (12 horas cada) 

 
 

 

4.3.1.2 Tempo de permanência de ratos (Rattus norvegicus) em cada sub-
câmara da CPC, climatizadas na temperatura de 22ºC, com variação de 
± 0,1 ºC grupo controle em fotoperiodo de escuro 

 
 

Durante o fotoperíodo de escuro, os ratos do grupo controle, quando as 

quatro sub-câmaras da CPC estavam climatizadas na temperatura de 22ºC com 

variação de ± 0,1 ºC, possibilitando ambientes idênticos; não apresentaram tempo 

de permanência significativamente diferente entre as sub-câmaras (Tabela 4 e 

Figura 23); e nem as câmaras climatizadas e o corredor da CPC (tabela 23). Os 

dados expressos na tabela representam a média do tempo de permanência (seg.) 

de cada corrida, em dois fotoperiodos de escuro (12 horas cada). 
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Tabela 4 -Tempo de permanência (seg.) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo controle, em Câmara 
de Preferência Climatica, constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) climatizadas em 
temperatura de 22ºC ± 0,1 ºC.Resultados expressos em mediana + erro padrão da média do 
tempo de permanência de dois fotoperiodos de escuro (12 horas cada). n= 9 

Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) / 22ºC ± 0,1 ºC Corridas (n) 

(total=86.400seg.) CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 

1 7452 57043 8872 7693 5338 

2 5237 58373 15163 3822 2773 

3 99 25136 11463 45509 134 

4 7127 28122 20934 32555 382 

5 11211 269 35772 43230 293 

6 13889 1929 31594 24159 10209 

7 8148 7295 6626 54474 4113 

8 49273 2072 40625 1529 2358 

9 65634 5241 7975 2166 9371 

Mediana 8148 7295 15163 24159 2773 

Erro padrão da media 7560 7773 4334 6061 1264 

*p < 0,05, Teste “ANOVA” de Kruskal-Wallis. 

 

 
*p < 0,05, Teste “ANOVA” de Kruskal-Wallis. 
 
Figura 23- Tempo de permanência (seg.) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo controle, em 

Câmara de Preferência Climatica (CPC), constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e 
Z4) climatizadas em temperatura de 22ºC ± 0,1 ºC. Resultados expressos em mediana 
+ erro padrão da média do tempo de permanência de dois fotoperiodos de escuro (12 
horas cada) 
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4.3.1.3  Tempo de permanência de ratos, do grupo experimental, em cada sub-
câmara da CPC (Z1, Z2, Z3 e Z4), climatizadas  nas temperaturas de 22 
ºC, 26 ºC, 30 ºC e 34 ºC ± 0,1 ºC, em fotoperiodo de claro 

 
 

Os ratos do grupo experimental, analisados em seu tempo de permanencia na 

CPC, dividida em quatro sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4); que estavam climatizadas 

aleatoriamente nas temperaturas de 22ºC, 26 ºC, 30 ºC e 34 ºC, com variação de ± 

0,1 ºC apresentaram tempo de permanência significativamente maior na sub-

Câmara climatizada em 22 ± 0,1 ºC, durante o fotoperiodo de claro (Tabela 5 e 

Figura 24). Quando da comparação do corredor com as sub-câmaras climatizadas 

observou-se que este também apresentou Tp significativamente maior do que a sub-

Câmara à 34 ºC (Tabela 24). Os dados expressos na tabela representam a média do 

tempo de permanência (seg.) de cada corrida, em dois fotoperiodos de escuro (12 

horas cada). 

 
Tabela 5 - Tempo de permanência (seg.) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo experimental, em 

Câmara de Preferência Climatica (CPC), constituída de 4 sub-câmaras climatizadas (Z1, 
Z2, Z3 e Z4) nas temperaturas de 22 ºC, 26 ºC, 30 ºC e 34 ºC ± 0,1 ºC. Resultados em 
mediana + erro padrão da média, de dois fotoperiodos de claro (12 horas cada). n= 10 

 
Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) - 

22 ºC, 26 ºC, 30 ºC e 34 ºC ± 0,1 ºC 
Corridas (n) 

(total=86.400seg.) 

CORREDOR 22  26 30 34 

1 11505 74883 0 0 0 

2 3868 23477 3138 42612 2776 

3 45958 24530 14231 1531 22 

4 38026 1090 40064 3113 3 

5 28356 42101 23333 265 210 

6 2 308 0 85957 308 

7 68816 13213 303 1061 1803 

8 54785 27368 1892 1306 838 

9 2637 79236 1861 6 0 

10 50660 28092 6 2419 3515 

Mediana 7846* 8593* 4281 9014 2231 

Erro padrão da media 33191 25949 1876 1218 259 

*p < 0,05, Teste “ANOVA” de Kruskal-Wallis. 
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*p < 0,05, Teste “ANOVA” de Kruskal-Wallis. 
 
Figura 24 - Tempo de permanência (seg.) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo experimental, em 

Câmara de Preferência Climatica (CPC), constituída de 4 sub-câmaras climatizadas (Z1, 
Z2, Z3 e Z4) nas temperaturas de 22 ºC, 26 ºC, 30 ºC e 34 ºC ± 0,1 ºC. Resultados 
expressos em mediana + erro padrão da media do tempo de permanência de dois 
fotoperiodos de claro (12 horas cada) 

 
 
 
4.3.1.4  Tempo de permanência de ratos, do grupo experimental, em cada sub-

câmara da CPC – Z1, Z2, Z3 e Z4, climatizadas nas temperaturas de 22 
ºC, 26 ºC, 30 ºC e 34 ºC ± 0,1 ºC, e ventilados à 0,3 m/s; através de 
tecnologia de Ventilação Microambiental (VMA), em fotoperiodo de 
escuro 

 
 

Durante o fotoperíodo de escuro, os animais do grupo experimental, expostos 

às sub-câmaras climatizadas  em 22 ºC, 26ºC, 30ºC e 34ºC ± 0,1 ºC, apresentaram 

tempo de permanência significativamente maior na sub-Câmara climatizada a 22 ºC 

quando comparada com as sub-câmaras climatizadas em 30ºC e 34ºC e resultando 

em tempo de permanência semelhante ao da sub-Câmara climatizada em 26ºC 

(Tabela 6 e Figura 25). Não houve diferença significativa entre o corredor e as sub-

câmaras (Tabela 25). Os dados representam a média do tempo de permanência 

(seg.) de cada corrida, em 2 fotoperiodos de escuro (12 horas cada). 

* 
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Tabela 6 - Tempo de permanência (seg.) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo experimental, em 
Câmara de Preferência Climatica (CPC), constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) 
climatizadas nas temperaturas de 22ºC, 26ºC, 30ºC e 34ºC ± 0,1 ºC. Resultados  em 
mediana + erro padrão da média  de dois fotoperiodos de escuro (12 horas cada). n= 11 

 
Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) /  

22 ºC, 26 ºC, 30 ºC e 34 ºC ± 0,1 ºC 
Corridas (n) 

(total=86.400seg.) 

CORREDOR 22  26 30 34 

1 5090 80310 1042 0 0 

2 29104 31210 4596 0 21490 

3 8854 51886 14579 10222 859 

4 1699 3161 410 81013 117 

5 1063 240 85310 0 0 

6 510 3287 1092 21 81490 

7 4040 78033 0 882 516 

8 46854 23146 3051 10680 2913 

9 21052 53493 12453 5654 2317 

10 1604 84256 2983 0 540 

11 33765 47869 0 1040 2891 

Mediana 
5090* 47869* 2983 

882 
859 

Erro padrão da media 4868 9562 7540 7214 7382 

*p < 0,05, Teste “ANOVA” de Kruskal-Wallis. 
 

 
*p < 0,05, Teste “ANOVA” de Kruskal-Wallis. 

 
Figura 25 -  Tempo de permanência (seg.) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo experimental, em 

Câmara de Preferência Climatica (CPC), constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e 
Z4) climatizadas nas temperaturas de 22ºC, 26ºC, 30ºC e 34ºC ± 0,1 ºC. Resultados 
expressos em mediana + erro padrão da média do tempo de permanência de dois 
fotoperiodos de escuro (12 horas cada)  

* 
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4.3.2 Frequência de Entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus) nas sub-câmaras 

da Câmara de Preferência Climatica (CPC - Z1, Z2, Z3 e Z4) 

 
 O parâmetro, Frequência de Entradas de ratos (Rattus norvegicus), em 

Câmara de Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1,Z2,Z3 e 

Z4), climatizadas, foi utilizado como medida do parâmetro de locomoção durante 

dois fotoperiodos claro/escuro do animal. 

 
 

4.3.2.1 Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada 
sub-câmara da Câmara de Preferência Climática (CPC), climatizadas 
na temperatura de 22ºC 

 

 

Os resultados relativos ao parametro Frequência de Entradas de ratos (Rattus 

norvegicus), em Câmara de Preferência Climatica (CPC), demonstraram que durante 

o fotoperiodo claro, não houve diferença significativa entre as câmaras, e mesmo na 

comparação entre o corredor e as câmaras (Tabela 7 e Figura 26). Os dados 

expressos na tabela representam a média do numero de entradas em cada sub-

Câmara e no corredor, de cada corrida, em dois fotoperiodos de claro (12 horas 

cada). 
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Tabela 7 - Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-câmara da 

Câmara de Preferência Climática (CPC), climatizadas na temperatura de 22ºC, com variação 
de ± 0,1 ºC e ventilados à 0,3 m/s, grupo controle em fotoperiodo de claro:  Dados em media 
+ Desvio padrão da media. n=10 

 
Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) / 22 ºC ± 0,1 ºC CORRIDAS 
CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 

1 119 2 21 9 0 
2 77 75 20 136 99 
3 0 30 4 12 21 
4 8 11 4 4 11 
5 2 4 0 8 62 
6 42 0 34 4 4 
7 0 2 15 4 31 
8 203 0 0 0 0 
9 58 161 238 0 0 
10 27 8 5 158 99 
MÉDIA 54 29 34 34 33 
DESVPAD 65 52 72 36 36 
*p < 0,05, Teste “t” de Student. 

 
*p < 0,05, Teste “t” de Student. 
 
Figura 26 - Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-câmara da 

Câmara de Preferência Climática (CPC), climatizadas na temperatura de 22ºC ± 0,1 ºC, 
grupo controle em fotoperiodo de claro: Dados em media + Desvio padrão da media. 
n=10 
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4.3.2.2 Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus)..em cada 
sub-câmara da Câmara de Preferência Climatica, grupo controle em 
fotoperiodo de escuro 

 

 

Para o fotoperiodo de escuro, o parametro Frequência de Entradas de ratos 

(Rattus norvegicus), do grupo controle em CPC, constituída de 4 sub-câmaras 

(Z1,Z2,Z3 e Z4), climatizadas na temperatura de 22ºC ± 0,1 ºC.Não houve diferença 

significativa entre as câmaras e mesmo na comparação entre o corredor e as 

câmaras (Tabela 8  e Figura 27). Os dados representam a média do numero de 

entradas em cada sub-Câmara e no corredor, de cada corrida, em dois fotoperiodos 

de escuro (12 horas cada). 
 
 
Tabela 8- Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-câmara da Câmara 

de Preferência Climática (CPC), climatizadas na temperatura de 22ºC, com variação de ± 
0,1 ºC. Grupo controle em fotoperiodo de escuro: Dados em media + Desvio padrão da 
media. n=10 

 
Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) / 22 ºC ± 0,1 ºC CORRIDAS 
CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 

1 20 83 24 5 0 
2 81 55 59 9 74 
3 2 5 4 11 31 
4 0 0 139 4 0 
5 12 0 6 8 6 
6 374 15 134 6 0 
7 43 0 132 113 161 
8 35 144 0 0 0 
9 76 24 148 0 0 
10 160 29 81 146 18 
MÉDIA 80 36 73 30 29 
DESVPAD 114 47 62 33 32 
*p < 0,05, Teste “t” de Student. 
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*p < 0,05, Teste “t” de Student. 
 
Figura 27- Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-câmara da 

Câmara de Preferência Climática (CPC), climatizadas na temperatura de 22ºC, com 
variação de ± 0,1 ºC Grupo controle em fotoperiodo de escuro: Dados em media + Desvio 
padrão da media. n=10 

 
  
 
 
 
4.3.2.3 Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-

câmara da Câmara de Preferência Climatica, grupo experimental em 
fotoperiodo de claro 

 

 

No grupo experimental os ratos foram expostos à Câmara de Preferência 

Climatica,(CPC), que estava climatizada às temperaturas de 22, 26, 30 e 34ºC, 

aleatoriamente em cada uma de suas sub-câmaras (Z1,Z2,Z3 e Z4. Os resultados 

demonstram que não houve diferença significativa entre as câmaras , e mesmo na 

comparação entre o corredor e as câmaras (Tabela 9 e Figura 28). Os dados 

representam a média do numero de entradas em cada sub-Câmara e no corredor, 

de cada corrida, em dois fotoperiodos de claro (12 horas cada). 
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Tabela 9 - Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-câmara da Câmara de 
Preferência Climática (CPC), climatizadas na temperatura de 22, 26, 30 e 34 ºC, com variação de ± 
0,1 ºC, grupo experimental em fotoperiodo de claro: Dados em media + Desvio padrão da media. 
n=12 

 
Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) / 22 ºC ± 0,1 ºC CORRIDAS 
CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 

1 5 15 1 0 6 
2 28 22 29 26 6 
3 86 26 68 2 4 
4 0 0 8 0 0 
5 0 0 0 212 204 
6 119 1 12 22 14 
7 3 98 0 245 277 
8 23 2 14 4 4 
9 138 76 34 13 18 
10 66 14 30 11 18 
11 3 1 17 5 0 
12 192 46 50 30 65 
MÉDIA 51,3 24,3 20,3 43,8 47,8 
DESVPAD 63,8 31,2 21,1 82,8 88 
*p < 0,05, Teste “t” de Student. 
 

 
*p < 0,05, Teste “t” de Student. 
 

Figura 28- Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-câmara da Câmara de 
Preferência Climática (CPC), climatizadas na temperatura de 22, 26, 30 e 34 ºC, com variação de ± 0,1 
ºC e ventilados à 0,3 m/s; através de tecnologia de Ventilação Microambiental (VMA), grupo 
experimental em fotoperiodo de claro: Dados em media + Desvio padrão da media. n=10 

4.3.2.4  Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada 
sub-câmara da Câmara de Preferência Climatica, grupo experimental 
em fotoperiodo de escuro 
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Durante o periodo de escuro, o grupo experimental não demonstrou qualquer 

diferença entre o numero de entrada dos ratos quando foram expostos à (CPC), que 

estava climatizada à 22, 26, 30 e 34 ºC, aleatoriamente em cada uma de suas sub-

câmaras (Z1,Z2,Z3 e Z4). Os resultados demonstram que também que não houve 

diferença significativa entre as câmaras e o corredor (Tabela 10 e Figura 29). Os 

dados representam a média do numero de entradas em cada sub-Câmara e no 

corredor, de cada corrida, em 2 fotoperiodos de claro (12 horas cada). 

 

 
Tabela 10 - Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-câmara da 

Câmara de Preferência Climática (CPC), climatizadas na temperatura de 22, 26, 30 e 34 ºC, 
com variação de ± 0,1 ºC e ventilados à 0,3 m/s; através de tecnologia de Ventilação 
Microambiental (VMA), grupo experimental em fotoperiodo de escuro: Dados em media + 
Desvio padrão da media. n=12 

 

Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) /  

22, 26,30 e 34 ºC ± 0,1 ºC 

CORRIDAS 

CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 
1 1 15 1 0 6 
2 3 22 29 26 6 
3 88 26 68 2 4 
4 7 0 0 212 204 
5 29 1 12 22 14 
6 6 0 8 0 0 
7 3 98 0 146 77 
8 31 2 14 4 4 
9 263 76 34 13 18 
10 223 14 30 11 18 
11 36 1 17 5 0 
12 80 46 50 30 65 
MÉDIA 63 23 19 40 32 
DESVPAD 93 33 20 43 37 
*p < 0,05, Teste “t” de Student. 
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*p < 0,05, Teste “t” de Student. 
 
Figura 29 - Frequência de entradas ( n°.) de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-câmara da 

Câmara de Preferência Climática (CPC), climatizadas na temperatura de 22, 26, 30 e 34 ºC, 
com variação de ± 0,1 ºC e ventilados à 0,3 m/s; através de tecnologia de Ventilação 
Microambiental (VMA), grupo experimental em fotoperiodo de escuro: Dados em media + 
Desvio padrão da media. n=10 

 
 

 
4.3.3  Distância percorrida (cm) de ratos de ratos (Rattus norvegicus) nas sub-

câmaras da Câmara de Preferência Climatica (CPC - Z1, Z2, Z3 e Z4), 

climatizadas por tecnologia de Ventilação Microambiental (VMA) 

 
 
O parâmetro Distância percorrida, medida em centimentros, pelo software, 

Ethovision Color-Pro 2.3®”, nas sub-câmaras da Câmara de Preferência Climatica 

(CPC - Z1, Z2, Z3 e Z4),  foi utilizada como avaliação da atividade de ratos perante 

os ambientes climatizados por tecnologia de VM, durante 2 fotoperiodos claro/escuro 

do animal. 
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4.3.3.1 Distância percorrida (cm) de ratos (Rattus norvegicus)..em cada sub-
câmara da Câmara de Preferência Climatica, grupo controle em 
fotoperiodo de claro 

 
 

O parâmetro Distância percorrida, medida em centimentros, pelo software, 

Ethovision, dos animais do grupo controle expostos à CPC, composta por quatro 

sub-câmaras todas climatizadas em 22ºC, com variação de apenas ± 0,1 ºC, 

ventiladas a 0,3 m/s, utilizando-se de tecnologia VMA, não apresentou diferenças 

significativas entre os ambientes climatizados. Na comparação dos ambientes 

climatizados com o corredor de acesso da CPC, observou-se que a Distância 

percorrida dos animais do grupo experimemtal durante o fotoperiodo de claro foi 

semelhante. Os dados expressos na tabela 11 representam a média da Distância 

percorrida em cada sub-Câmara e no corredor, de cada corrida, em dois 

fotoperiodos de claro (12 horas cada). 

 
Tabela 11- Distância percorrida (cm) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo controle em Câmara de 

Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) climatizadas 
nas temperaturas de 22ºC ± 0,1 ºC, e ventilados à 0,3 m/s; através de tecnologia de 
Ventilação Microambiental (VMA). Resultados expressos em media do tempo de 
permanência de dois fotoperiodos de claro (12 horas cada). N= 9 

 

Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) / 22 ºC ± 0,1 ºC CORRIDAS 
CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 

1 2,61 0,58 1,5 1,85 1,88 
2 0 0,28 0,31 9,67 1,94 
3 1,32 0,1 1,01 1,64 7,06 
4 0,57 0 0 0,37 0,28 
5 0,76 1,16 2,65 1,59 1,27 
6 0,77 1,54 1,64 0,69 3,47 
7 1,07 11,65 1,24 2,3 1,67 
8 0,76 1,55 1,39 1,13 1,22 
9 0,57 0,93 1,85 0,24 0,94 
MÉDIA 0,93 1,9 1,3 2,1 2,1 
DESVPAD 0,72 3,6 0.8 2,8 2,0 
*p < 0,05, One way ANOVA 
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*p < 0,05, One way ANOVA 
 
Figura 30 - Distância percorrida (cm) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo controle em Câmara de 

Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) climatizadas 
nas temperaturas de 22ºC ± 0,1 ºC, e ventilados à 0,3 m/s; através de tecnologia de 
Ventilação Microambiental (VMA). Resultados expressos em media do tempo de 
permanência de dois fotoperiodos de claro (12 horas cada) 

 
 
 
4.3.3.2  Distância percorrida (cm) de ratos (Rattus norvegicus) em cada sub-

câmara da Câmara de Preferência Climatica, grupo controle em 
fotoperiodo de escuro 

 

 

Quando o parametro Distância percorrida foi medido pelo software Ethovision, 

em grupo controle, com as 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) climatizadas em 

temperatura de 22ºC, a analise estatística dos resultados demonstrou que não 

houve diferença entre os ambientes climatizados e mesmo entre as sub-câmaras e o 

corredor, não climatizado, durante o fotoperíodo de escuro (Tabela 12 e Figura 31)  . 

Os dados expressos na tabela representam a média da Distância percorrida em 

cada sub-Câmara e no corredor, de cada corrida, em dois fotoperiodos de claro (12 

horas cada).  
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Tabela 12 - Distância percorrida (cm) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo controle em Câmara de 
Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) climatizadas 
nas temperaturas de 22ºC ± 0,1 ºC, e ventilados à 0,3 m/s; através de tecnologia de 
Ventilação Microambiental (VMA). Resultados expressos em media do tempo de 
permanência de 2 fotoperiodos de escuro (12 horas cada). N= 9 

 

Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) / 22 ºC ± 0,1 ºC CORRIDAS 
CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 

1 0,99 3,03 2,01 1,81 0,99 
2 1,27 8,78 1,35 0,75 1,27 
3 0,6 1,03 1,09 2,5 1,6 
4 0,47 0,46 0 2,7 2,47 
5 1,17 1,15 15,99 4,24 1,17 
6 0,5 5,98 12,15 5,99 5,0 
7 0,38 10,35 0,29 0 0,38 
8 0,86 0,57 1,91 0,38 0,86 
9 0,85 1,39 1 0,97 1,85 
MÉDIA 0,78 3,6 3,9 2,1 1,7 
DESVPAD 0,31 3,7 5,8 1,9 1,3 
*p < 0,05, One way ANOVA 

 

 
 
Figura 31 - Distância percorrida (cm) de ratos (Rattus norvegicus) do grupo controle em Câmara de 

Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) climatizadas 
nas temperaturas de 22ºC ± 0,1 ºC, e ventilados à 0,3 m/s; através de tecnologia de 
Ventilação Microambiental (VMA). Resultados expressos em media do tempo de 
permanência de dois fotoperiodos de escuro (12 horas cada). N= 9 
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4.3.3.3 Distância percorrida (cm) de ratos (Rattus norvegicus)..em cada sub-
câmara da Câmara de Preferência Climatica, grupo experimental em 
fotoperiodo de claro 

 

Quando as 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) todas climatizadas em 

temperaturas de 22ºC, 26ºC, 30ºC e 34ºC ± 0,1 ºC, possibilitando ambientes 

experimentais, através de tecnologia de VMA, os animais expostos a esta condição 

demonstraram que a Distância percorrida pelos animais foi estatísticamente 

semelhante, independentemente das temperaturas providas pelo sistema de 

ventilação; e também não demonstrou diferença entre os ambientes climatizados e o 

corredor de acesso, durante o fotoperíodo de claro (Tabela 13 e Figura 32). Os 

dados da tabela representam a média da Distância percorrida em cada sub-Câmara 

e no corredor, de cada corrida, em dois fotoperiodos de claro (12 horas cada).  

 
Tabela 13 - Distância percorrida (cm) por ratos (Rattus norvegicus) do grupo experimental em 

Câmara de Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) 
climatizadas nas temperaturas de 22ºC, 26ºC, 30ºC e 34ºC ± 0,1 ºC. Resultados expressos 
em media do tempo de permanência de dois fotoperiodos de claro (12 horas cada). N= 10 

 

Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) /  

22,26,30 e 34 ºC ± 0,1 ºC 

CORRIDAS 

CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 
1 0,23 0,51 26,06 0 4,08 
2 2,96 0,52 3,68 26,74 40 
3 1,54 1,6 1,43 0,02 0,94 
4 11,24 0 101,24 0,22 0,77 
5 5 3,24 0 1,32 149,74 
6 0,71 0,8 0,51 0,79 0,47 
7 1,38 1,85 1,53 2,07 1,91 
8 0,78 2,84 1,58 34,37 2,13 
9 0,78 33,1 0,63 77,77 0 
10 0,62 2,34 1,54 2,11 2,56 
MÉDIA 2,5 4,6 13,8 14,5 20,2 
DESVPAD 3,3 10,0 31,6 35,4 47,0 
*p < 0,05, One way ANOVA 
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*p < 0,05, One way ANOVA 
 
Figura 32 - Distância percorrida (cm) de entradas de ratos (Rattus norvegicus) do grupo experimental 

em Câmara de Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) 
climatizadas nas temperaturas de 22ºC, 26ºC, 30ºC e 34ºC ± 0,1 ºC, e ventilados à 0,3 m/s; 
através de tecnologia de Ventilação Microambiental (VMA). Resultados expressos em 
media do tempo de permanência de dois fotoperiodos de claro (12 horas cada)  

 
 
 
4.3.3.4   Distância percorrida (cm). de ratos (Rattus norvegicus).em cada sub-

câmara da Câmara de Preferência Climatica, grupo experimental em 
fotoperiodo de escuro 

 

 

O parâmetro Distância percorrida foi analisado durante o ritmo periódico de 

escuro em animais submetidos à ambientes compostos por sub-câmaras 

climatizadas em diferentes temperaturas (22ºC, 26ºC, 30ºC e 34ºC ± 0,1 ºC) na 

CPC; os resultados indicam que não houve diferenças estatisticamente significativas 

entre os ambientes experimentais e mesmo entre o corredor e as sub-câmaras 

(Tabela 14 e Figura 33). Os dados expressos na tabela representam a média da 

Distância percorrida em cada sub-Câmara e no corredor, de cada corrida, em dois 

fotoperiodos de claro (12 horas cada).  
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Tabela 14 - Distância percorrida (cm) de entradas de ratos (Rattus norvegicus) do grupo experimental 

em Câmara de Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras (Z1, Z2, Z3 e Z4) 
climatizadas nas temperaturas de 22ºC, 26ºC, 30ºC e 34ºC ± 0,1 ºC, e ventilados à 0,3 m/s; 
através de tecnologia de Ventilação Microambiental (VMA). Resultados em media do tempo 
de permanência de dois fotoperiodos de escuro (12 horas cada). N= 9 

 

Câmara de Preferência Climatica (Z1, Z2,Z3 e Z4) /  

22,26,30 e 34 ºC ± 0,1 ºC 

CORRIDAS 

CORREDOR Z1 Z2 Z3 Z4 
1 0,68 0 1,65 2,85 0,06 
2 2,18 0,89 2,06 0 0 
3 0,16 0 0 1,47 0 
4 0 0 2,71 0 0 
5 18,79 8,26 10,45 7,05 0 
6 0,89 1,13 1,32 1,12 0,91 
7 1,73 1,31 1,67 1,54 1,83 
8 1,36 1,56 1,38 1,9 2,11 
9 1,19 1,01 0,93 1,36 1,44 
MÉDIA 2,99 1,57 2,46 1,92 0,7 
DESVPAD 5,9 2,58 3,08 2,1 0,8 
*p < 0,05, One way ANOVA 
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*p < 0,05, One way ANOVA 
 
Figura 33  -  Distância percorrida (cm) de entradas de ratos (Rattus norvegicus) do grupo 

experimental em Câmara de Preferência Climatica (CPC) constituída de 4 sub-câmaras 
(Z1, Z2, Z3 e Z4) climatizadas nas temperaturas de 22ºC, 26ºC, 30ºC e 34ºC ± 0,1 ºC, e 
ventilados à 0,3 m/s; através de tecnologia de Ventilação Microambiental (VMA). 
Resultados expressos em media do tempo de permanência de dois fotoperiodos de 
escuro (12 horas cada) 

 
 
 
4.4 ANALISE DA INTERFERÊNCIA DA TOXINA BRUTA DA ARANHA ARMADEIRA 

“PHONEUTRIA NIGRIVENTER” SOBRE A TERMORREGULAÇÃO DE RATOS 

JOVENS 

 

 

A tomada de temperatura retal de ratos jovens (Rattus norvegicus) 
anestesiados com associação de Ketamina (40mg/Kg)/ Diazepam (5 mg/Kg) e 

posteriormente administrados com dose sub-letal da toxina bruta de aranha 

“Phoneutria nigriventer”, foi registrada, durante três horas de ensaio, em software de 
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monitoramento de processos (modelo IPM94, marca Contemp®), para posterior 

comparação com grupo controle. 

 

 

4.4.1  Fracionamento da toxina total da aranha armadeira “Phoneutria nigriventer” 

por cromatografia de filtração em gel (Sephadex G-50) e cromatografia líquida 

de alto desempenho (HPLC) 

 
  

A analise cromatográfica por cromatografia de filtração em gel (Sephadex G-

50) do veneno bruto revelou 5 frações conforme já descrito anteriormente na 

literatura. Os pools que revelaram atividade foram separados posteriormente por 

HPLC.  

  Após a separação dos “pools”, estes foram testados, liofilizados e purificados 

em Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC), sendo inicialmente 

separado o “pool III”. (Figura 34) 

 

 
Figura 34- Representação gráfica das frações obtidas através de Cromatografia de filtração em Gel 

Sephadex G-50M do veneno  veneno bruto de “Phoneutria nigriventer”, 100 mg do veneno 
foram aplicados na coluna conforme descrito em Material e Métodos 
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4.4.2 Purificação dos “pools” toxina total de aranha-armadeira Phoneutria 

nigriventer 

 

 

A  purificação dos “pools” obtidos da cromatografia de filtração em Gel (Sephadex G-

50) do veneno de “Phoneutria nigriventer”, utilizando o método de Cromatografia 

Líquida de Alta Performance - HPLC( Merck – Hitachi) com uma coluna LiChroCART 

250-4 RP-18 (5um), resultou em um fracionamento onde se obteve 10 picos 

coletados manualmente. (Figura 35) 

: 

 
 
     TEMPO (min) 
“pool” III – Phoneutria nigriventer. 
 
Figura 35  – Representação gráfica da purificação dos “pools” obtidos da cromatografia Liquida de 

Alto Desempenho(HPLC.)  do pool III do veneno de “Phoneutria nigriventer,” conforme 
descrito em Material e Métodos 

 

 

4.4.3 Tomada de temperatura retal de ratos (Rattus norvegicus) administrados com 
da toxina bruta de aranha “Phoneutria nigriventer”, durante a primeira hora de 
ensaio, em ratos 

 
 
4.4.3.1 Tomada de temperatura retal de ratos, durante a primeira hora de ensaio 

 
 

Os resultados da tomada de temperatura retal de ratos anestesiados com 

associação de Ketamina (40mg/Kg)/ Diazepam (5 mg/Kg) e posteriormente 

0                         10                          20                         30                           
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administrados com dose sub-letal (500ug/kg) de toxina bruta de aranha-armadeira  

“Phoneutria nigriventer”, analisados pelo teste estatístico demonstraram que houve 

diferença bastante significativa quando na comparação com a tomada de 

temperatura de ratos apenas anestesiados (Tabela 16 e Figura 36).    

 

 
Tabela 15  –Tomada de temperatura retal de ratos (Rattus norvegicus),durante a primeira hora após a 

administração intraperitoneal de dose sub-letal de toxina bruta de aranha “Phoneutria 
nigriventer”. Os valores expressos representam a diferença de valores em °C, da queda 
da temperatura ao longo da primeira hora com a temperatura basal 

 
Tempo (min) Controle Phoneutria 
0 (0) 0 0
5 (1) -0,17 -0,41
10 (2) -0,17 -0,53
15 (3) -0,037 -0,45
20 (4) -0,17 -0,4
25 (5) -0,22 -0,32
30 (6) -0,17 -0,22
35 (7) -0,17 -0,17
40 (8) -0,11 -0,12
45 (9) -0,15 -0,27
50 (10) -0,05 -0,3
55 (11) -0,01 -0,25
60 (12)   
Media - 011 -0,28
Desvio padrão  - 0,07 -0,14
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Pontos  médios  da  queda de temperatura  0C , 
primeira  hora 

‐0,6

‐0,5

‐0,4

‐0,3

‐0,2

‐0,1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C ontrole

P honeutria

 
 
*p < 0,05, Teste “t” não pareado  
 
Figura 36 - Temperatura retal de ratos anestesiados (Ketamina, 40mg/Kg/ Diazepam, 5 mg/Kg) 

administrados com veneno bruto de aranha-armadeira “Phoneutria nigriventer”, 
tomada da primeira hora de ensaio. Cada ponto representa a medição média de  12 
medições  

 

 

4.4.3.2 Tomada de temperatura retal de ratos, durante a segunda hora de 
ensaio 

 

 

A tomada de temperatura retal, durante a segunda hora de ensaio, aonde 

ratos anestesiados foram posteriormente administrados com dose sub-letal 

(500ug/kg) de toxina bruta de aranha-armadeira “Phoneutria nigriventer”, 

demonstrou que houve diferença significativa em comparação com a tomada de 

temperatura de ratos apenas anestesiados (Tabela 16 e Figura 37).  
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Tabela 16 – Tomada de temperatura retal de ratos (Rattus norvegicus),durante a segunda hora após a  
administração intraperitoneal de dose sub-letal de toxina bruta de aranha “Phoneutria 
nigriventer”. Os valores expressos representam a diferença de valores em °C, da queda 
da temperatura ao longo da primeira hora com a temperatura basal 

 

 
Tempo (min) Controle Phoneutra 
60 (0) 0 0
65 (1) -0,27 -0,36
70 (2) -0,27 -0,56
75 (3) -0,27 -0,53
80 (4) -0,22 -0,3
85 (5) -0,18 -0,26
90 (6) -0,2 -0,17
95 (7) -0,2 -0,15
100 (8) -0,07 -0,12
105 (9) -0,05 -0,23
110 (10) -0,03 -0,25
115 (11) 0,45 -0,28
120 (12) 0 0
Media -0,11 -0.26
Desvio padrão  - 0,20 -0,16

 
 
 
 
 
 

Pontos  médios  da queda de temperatura  (0C ), 
s eg unda hora  

‐0,8

‐0,6

‐0,4

‐0,2

0

0,2

0,4

0,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C ontrole

P honeutria

 
*p < 0,05, Teste “t” não pareado  
 
Figura 37– Temperatura retal de ratos anestesiados (Ketamina, 40mg/Kg/ Diazepam, 5 mg/Kg) 

administrados com veneno bruto de aranha-armadeira “Phoneutria nigriventer”, tomada 
da primeira segunda hora de ensaio .Cada ponto representa a medição média de  12 
medições  
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4.4.3.3 Tomada de temperatura retal de ratos, durante a terceira hora de 
ensaio 

 
 
A terceira hora de tomada de temperatura retal em ratos anestesiados e 

posteriormente administrados com dose sub-letal (500ug/kg) de toxina bruta de 

aranha-armadeira “Phoneutria nigriventer”, demonstram que houve diferença 

extremamente significativa na comparação com a tomada de temperatura de ratos 

anestesiados do grupo controle (Tabela 17 e Figura 38).   

  

 
Tabela 17 – Tomada de temperatura retal de ratos (Rattus norvegicus),durante a terceira hora após a  

administração intraperitoneal de dose sub-letal de toxina bruta de aranha “Phoneutria 
nigriventer”. Os valores expressos representam a diferença de valores em °C, da queda 
da temperatura ao longo da primeira hora com a temperatura basal 

 
 

Tempo (min) Controle Phoneutra 
120 (0) 0 0
125 (1) 0,11 -0,11
130 (2) 0,06 -0,11
135 (3) 0,13 -0,1
140 (4) 0,05 -0,03
145 (5) 0,02 -0,15
150 (6) 0,03 -0,15
155 (7) 0,07 -0,1
160 (8) 0,07 -0,11
165 (9) 0,07 -0,12
170 (10) 0,08 -0,17
175 (11) 0,11 -0,16
Media +0,06 - 0,11
Desvio padrão  +0,03 - 0,05
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Pontos  médias  da queda de temperatura  (0C );

 primeira  hora ‐  Pool II

‐0,6

‐0,5

‐0,4

‐0,3

‐0,2

‐0,1
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Phoneutria
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*p < 0,05, Teste “t” não pareado-  
 
Figura 38 – Temperatura retal de ratos anestesiados (Ketamina, 40mg/Kg/ Diazepam, 5 

mg/Kg) administrados com veneno bruto de aranha-armadeira “Phoneutria 
nigriventer”, tomada da primeira terceira hora de ensaio. Cada ponto 
representa a medição média de  12 medições  

 
 
 
4.4.4  Tomada de temperatura retal de ratos administrados com o “pool II” obtido 

do fracionamento da toxina bruta de aranha “Phoneutria nigriventer” 

 

 

Após a obtenção do fracionamento da toxina bruta de “Phoneutria 

nigriventer”, separou-se o “pool II” para ser analisado pelo ensaio biológico em ratos, 

quando se administrou a dose de 30 microgramas/100g da fração obtida, via 

intraperitoneal, e registrada, durante três horas de ensaio, em software de 

monitoramento de processos (modelo IPM94, marca Contemp®), para posterior 

comparação com grupo controle. 
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4.4.4.1  Tomada de temperatura retal de ratos, durante a primeira hora de 
ensaio  

 

 

 Os resultados demonstram que houve não houve efeito significativo do “pool 

II” sobre a temperatura retal dos animais, durante a primeira hora de ensaio, quando 

comparados com a tomada de temperatura de ratos anestesiados do grupo controle 

(Tabela 18 e Figura 39). 

 

 
Tabela 18– Tomada de temperatura retal de ratos (Rattus norvegicus),durante a primeira hora após a  

administração intraperitoneal de dose de 30 microgramas/100g do “poo II”, obtido do 
fracionamento da toxina bruta de aranha “Phoneutria nigriventer.” Os valores expressos 
representam a diferença de valores em °C, da queda da temperatura ao longo da 
primeira hora com a temperatura basal 

 
 CONTROLE PHONEUTRA 

 -0,17 -0,31 
 -0,17 -0,28 
 -0,17 -0,25 
 -0,17 -0,28 
 -0,22 -0,17 
 -0,17 -0,21 
 -0,17 -0,15 
 -0,11 -0,15 
 -0,15 -0,16 
 -0,05 -0,13 
 -0,01 -0,16 
Media - 0,13 - 0,18 
Desvio padrão  0,07 0,08 
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Pontos  médias  da queda de temperatura  (0C );

 primeira  hora ‐  Pool II

‐0,6

‐0,5

‐0,4

‐0,3

‐0,2

‐0,1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phoneutria

C ontrole

 
*p < 0,05, Teste “t” não pareado-  
 
Figura 39 – Temperatura retal de ratos anestesiados (Ketamina, 40mg/Kg/ Diazepam, 5 mg/Kg) 

administrados ‘pool II’ obtido do fracionamento do veneno bruto de aranha-armadeira 
“Phoneutria nigriventer”, tomada da primeira primeira hora de ensaio em ratos 
anestesiados. Cada ponto representa a medição média de 12 medições  

 

 

4.4.4.2 Tomada de temperatura retal de ratos, durante a segunda hora de 
ensaio  

 
 
 A analise estatística, dos dados obtidos da média dos pontos registrados pelo 

software, indicou que não houve efeito significativo da administração do poo II, sobre 

a temperatura retal de ratos (Tabela 19 e Figura 40). 
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Tabela 19–Tomada de temperatura retal de ratos (Rattus norvegicus),durante a segunda hora após a  
administração intraperitoneal de dose de 30 microgramas/100g do “poo II”, obtido do 
fracionamento da toxina bruta de aranha “Phoneutria nigriventer”. Os valores expressos 
representam a diferença de valores em °C, da queda da temperatura ao longo da primeira 
hora com a temperatura basal 

 
 Controle Phoneutra 
 0 0 
 -0,27 -0,26 
 -0,27 -0,26 
 -0,27 -0,26 
 -0,22 -0,2 
 -0,18 -0,2 
 -0,2 -0,2 
 -0,2 -0,2 
 -0,07 -0,11 
 -0,05 -0,11 
 -0,03 -0,11 
 0,45 -0,11 
Media - 0,11 - 0,17 
Desvio padrão  0,20 0,08 
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Pontos  medios  da queda de temperatura (0C ); 
s egunda hora ‐ Pool II

‐0,4
‐0,3
‐0,2
‐0,1

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C ontrole

Phoneutria

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*p < 0,05, Teste “t” não pareado-  
 
Figura 40 – Temperatura retal de ratos anestesiados (Ketamina, 40mg/Kg/ Diazepam, 5 mg/Kg) 

administrados ‘pool II’ obtido do fracionamento do veneno bruto de aranha-armadeira 
“Phoneutria nigriventer”, tomada da segunda hora de ensaio em ratos anestesiados. 
Cada ponto representa a medição média de 12 medições  

 

4.4.4.3.Tomada de temperatura retal de ratos, durante a terceira hora de ensaio  

 

 
 Na terceira hora de ensaio em ratos anestesiados e posteriormente 
administrados com “pool II”, via intraperitoneal, observou-se um efeito significativo 
sobre a temperatura retal de ratos jovens (Tabela 20 e Figura 41). 
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Tabela 20 – Tomada de temperatura retal de ratos (Rattus norvegicus),durante a terceira hora após a 
administração intraperitoneal de dose de 30 microgramas/100g do “poo II”, obtido do 
fracionamento da toxina bruta de aranha ”Phoneutria nigriventer.” Os valores expressos 
representam a diferença de valores em °C, da queda da temperatura ao longo da 
primeira hora com a temperatura basal 

 
 Controle Phoneutria 
 0 0 
 0,11 -0,11 
 0,06 -0,11 
 0,13 -0,11 
 0,05 -0,12 
 0,02 -0,12 
 0,03 -0,11 
 0,07 -0,11 
 0,07 -0,11 
 0,07 -0,12 
 0,08 -0,11 
 0,11 -0,11 
Media +0,07 + 0,10 
Desvio padrão  - 0,10 0,03 
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Pontos  médios  da queda de temperatura  ( 0C );  
terc eira hora  ‐ Pool II

‐0,15

‐0,1

‐0,05

0

0,05

0,1

0,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Controle

P honeutria

 
*p < 0,05, Teste “t” não pareado-  
 
Figura 41 –  Temperatura retal de ratos anestesiados (Ketamina, 40mg/Kg/ Diazepam, 5 mg/Kg) 

administrados ‘pool II’ obtido do fracionamento do veneno bruto de aranha-armadeira 
“Phoneutria nigriventer”, tomada da terceira hora de ensaio em ratos anestesiados  

95



 

5 DISCUSSÃO 
 

 

Os ambientes para animais de laboratório devem refletir a padronização de 

parâmetros, principalmente o de temperatura e umidade do microambiente para 

atingir a homeostasia dos mecanismos fisiológicos internos do animal. 

 Os animais podem responder a estímulos provenientes do microambiente, 

através de eventos comportamentais que podem ser estatisticamente quantificados 

como por exemplo, o comportamento de escolha de ambientes, aonde o parâmetro 

tempo de permanência em determinado microclima reflete seu estado de 

homeostasia. 

 Até o presente estado da técnica, preconizava-se a padronização de biotérios 

em faixas de temperatura de 22 ± 2 °C, através do ciclo básico de compressão do 

freon. A tecnologia microambiental para criação e manutenção de roedores de 

laboratório altera este conceito por trabalhar exclusivamente com a massa de ar do 

interior das gaiolas. Esta tecnologia implica em estabelecimento de um vetor de 

velocidade para o ar escoando sobre os animais. Sob este aspecto tem-se a 

condição do fenômeno de troca térmica por convecção forçada e não mais 

convecção natural, como a observada nas instalações convencionais para 

climatização de biotérios. Conforme anteriormente citado, o mecanismo de 

convecção forçada pode possibilitar um grande aumento na capacidade de troca 

térmica. 

Observamos ainda que a capacidade de troca térmica está diretamente relacionada 

com a velocidade do ar e sua temperatura. Este fato implica que, para sistemas 

microambientais as temperaturas de conforto para os animais provavelmente sejam 

maiores que a preconizada pela literatura para sistemas convencionais de 

climatização de biotérios, com a conseqüente redução de custo do processo de 

climatização. 

 No referente aos testes físicos, o modelo proposto e construído permite o 

estudo de uma ampla faixa de temperaturas e velocidades de ar diferentes, 

possibilitando inúmeras combinações destes fatores, além de permitir o estudo 

concomitante de quatro microclimas diferentes. A tecnologia eletrônica adotada 

permitiu um ajuste na temperatura de ± 0,1 °C. Não conseguimos localizar, durante 

a revisão da literatura, nenhum equipamento experimental com estas características 
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construtivas. Ressaltamos que, dentre todas as opções climáticas experimentais 

potencialmente oferecidas pelo equipamento, no presente trabalho foram testadas 

apenas quatro e, mesmo assim, com velocidade de ar constante. As temperaturas 

escolhidas para compor os microclimas das CPC abrangem a temperatura de 22 °C, 

que segundo a literatura estaria dentro da condição ideal para roedores de 

laboratório, e as demais temperaturas, 26, 30 e 34 °C; foram escolhidas 

aleatoriamente, para temperaturas mais quentes.  

Conforme anteriormente comentado a troca térmica é diretamente 

proporcional à velocidade do ar e a sua temperatura. Desta forma, optamos por 

adotar a velocidade de ar de 0,3 m/s, em função de experimentos anteriores 

(CHAGURI et al., 2001). 

 No controle do experimento, quando todas as sub-câmaras foram mantidas a 

22 °C não foram observadas diferenças estatisticamente significativa nos 

parâmetros comportamentais analisados (tempo de permanência, freqüência de 

entrada e distância percorrida pelos animais). Este fato demonstra que todas as sub-

câmaras podem ser mantidas em condições idênticas e que, sob esta condição, os 

animais não demonstram preferência por nenhuma delas, entrando e percorrendo 

todas.  Este tipo de controle foi relevante, pois pôde dar embasamento para a 

afirmativa de que as eventuais diferenças nos parâmetros comportamentais 

analisados, observadas quando das modificações das temperaturas se deveram 

exclusivamente a estas e a nenhum outro fator que levasse a preferência ou aversão 

a qualquer uma das sub-câmaras. 

 Uma vez assegurada estatisticamente a condição de identicidade para todas 

sub-câmaras pode-se alterar as temperaturas. Neste ponto, inverteremos a ordem 

de comentários sobre os parâmetros analisados. 

 No referente a freqüência de entrada e distância percorrida pelos animais nas 

diferentes sub-câmaras, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas para nenhuma das temperaturas. Esse fato demonstra que o 

comportamento exploratório dos animais não foi facilitado ou inibido por nenhuma 

das condições de temperatura. Os animais exploraram igualmente todos os 

ambientes, tanto no período claro quanto no escuro. 

 Quanto ao parâmetro tempo de permanência, observou-se diferença 

estatisticamente significativa com relação à condição de 22 °C em relação à de 34 
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°C., para o fotoperíodo claro e de 22 °C em relação a de 30 °C e 34 °C para o 

fotoperíodo escuro. 

Este fato pode ser explicado quando analisamos as diferentes condições 

fisiológicas causadas pelos diferentes ciclos luminosos. De comportamento 

sabidamente notívago, o rato apresenta sua maior atividade fisiológica e a 

conseqüente maior geração de calor ocorre durante o fotoperíodo escuro. Nesta 

condição, o fato de o animal evitar ambientes com temperaturas mais elevadas 

parece perfeitamente coerente. 

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, parece também coerente o 

observado no fotoperíodo claro e, portanto, com menor atividade fisiológica. Neste 

período pareceu haver maior tolerância às temperaturas elevadas (30 °C), embora 

fique patente a aversão por 34 °C., resultados estes corroborados pelo trabalho de 

Satinoff (2005). 

Os resultados observados no parâmetro comportamental, tempo de 

permanência, não mostraram diferenças estatisticamente significativas entre 22 °C e 

26 °C em nenhum dos fotoperíodos. Este fato pode indicar que, em sistemas 

microambientais, pode-se trabalhar com temperaturas superiores às preconizadas 

pela literatura (22 ± 2 0C). Ressaltamos que consideramos a validade desta hipótese 

para a única faixa de velocidade de ar com a qual trabalhamos (0,3 m/s). Visto que, 

como foi comentado anteriormente, na troca térmica por convecção forçada, a 

velocidade do ar tem uma influência potencializadora bastante significativa no que 

se refere a remoção de calor de um corpo, podemos inferir que em velocidades de ar 

maiores que 0,3 m/s, maior quantidade de calor será removida e, portanto, poderiam 

ser admitidas maiores temperaturas para a massa de ar de insuflação. Este fato, 

porém, somente poderá ser validado após experimentação nos moldes em que se 

conduziu o presente trabalho. 

Ressaltamos ainda, que os presentes resultados referem-se apenas a uma 

espécie, a um sexo e a uma determinada condição fisiológica. Mais experimentos 

são necessários para outras espécies, sexo e condições fisiológicas. 

Os resultados mostram, também, que a padronização climática atualmente 

adotada para biotérios, qual seja uma faixa de temperatura constante, independente 

do fotoperíodo carece de aperfeiçoamento pois, ficou demonstrada a preferência por 

temperaturas mais elevadas no ciclo escuro. 
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  Mais recentemente, a tecnologia proposta por Martinewski, et al.(2007), a 

climatização termoelétrica para biotérios, alem de proporcionar uma grande 

simplificação nos equipamentos, permite que sejam feitos microclimas diferentes no 

interior de um mesmo biotério. Os autores observaram também que, animais 

mantidos neste módulo atingiram maior massa corporal quando em microclima de 26 

à 30 °C.  Estes fatos podem ser relevantes, em especial para biotérios de criação de 

roedores, em função das diferentes condições fisiológicas dos animais ao longo do 

tempo, e também das espécies e linhagens envolvidas. 

 Desta forma, o presente trabalho procurou iniciar uma linha de pesquisa que 

indique as diferentes condições de conforto em função de: linhagem, condição 

fisiológica e espécie.  

 O primeiro passo, para o estabelecimento desta linha de pesquisa foi o 

desenvolvimento do equipamento ora apresentado. 

 Sob a ótica da aplicabilidade prática, um primeiro modelo proposto foi o 

estudo da influencia de venenos de atropodes sob a termorregulação de ratos. 

O veneno de aranha armadeira “Phoneutria nigriventer” é composto de uma 

rica variedade de peptideos bioativos, e por isso considerado como uma fonte 

potencial para estudos relativos ao desenvolvimento de novas drogas seja para 

prevenção ou tratamento de condições fisiopatológicas, como também como uso 

inseticida na agricultura.  

Em humanos, principalmente em crianças, o veneno produz alterações 

hemodinâmicas de origem central e periférica. O componente central parece ser 

mediado pela ativação de centros cardiovasculares, sendo que seu mecanismo de 

ação se dá através da descarga simpática na periferia, já seu componente periférico 

parece ser resultante da liberação de catecolaminas de terminações nervosas 

simpáticas. Desta forma, vários estudos estão em desenvolvimento para a 

caracterização da interação entre o veneno de Phoneutria e sua ação no sistema 

nervoso de mamíferos.  

Neste trabalho, em relação à avaliação biológica do efeito do veneno da 

aranha armadeira “Phoneutria nigriventer” sobre a termorregulação, observou-se que 

nas tabelas 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e figuras 36, 37, 38, 39, 40 e 41; tanto o veneno 

bruto da aranha armadeira “Phoneutria nigriventer” como o pool III obtido da 

cromatografia de filtração em gel (Sephadex G-50) foram capazes de promover a 
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diminuição da temperatura corporal de ratos Wistar de maneira significativa, 

principalmente na primeira e na terceira hora de registro experimental. 

A ação desta toxina de artrópode indica a presença de neurotoxinas capazes 

de atuarem sobre o sistema de termorregulação do ratos Wistar; tendo em vista que 

os efeitos periféricos deste veneno são pouco evidentes nos casos de 

envenenamento, descartando-se assim qualquer evento do tipo inflamatório no 

efeito observado. 

 Na segunda hora observa-se uma diminuição do efeito hipotérmico que pode 

ser explicado, pelo menos em parte, por uma resposta adaptativa do animal frente 

ao efeito da toxina.  

O período de observação da medida da variação da temperatura retal do 

animal reflete basicamente o “status” térmico do animal, mas não reflete a sensação 

térmica que o mesmo possa estar percebendo na vigência dos efeitos da toxina. 

Assim sendo, ferramentas como a Câmara climatizada de múltiplos ambientes 

deverá representar ferramenta importante para a avaliação comportamental do 

animal na vigência ou não de alterações térmicas decorrente das toxinas, uma vez 

que a percepção térmica do animal bem como aquelas advindas de outros sentidos, 

é diversa daquela que o ser humano percebe.  

O pool III possui diversos picos que deverão ser estudados posteriormente 

para a identificação de uma ou mais toxinas capaz de desencadear estes efeitos, 

mas a identificação desta ação ainda não foi descrita na literatura e acreditamos ser 

de importância para a fisiopatologia do envenenamento pela picada da aranha 

“Phoneutria nigriventer”. 
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6 CONCLUSÕES 
 
 

1- Os conjuntos motores/ventiladores de corrente continua e voltagem variável 

de controle manual utilizados para a movimentação do ar no interior das 

câmaras, permitiram a manutenção de uma velocidade de ar constante 

durante todo o experimento. 

 

2- A instalação de resistências elétricas, adaptadas de secadores de cabelo e 

acoplada aos ventiladores de insuflação permitiram que as temperaturas pré-

determinadas fossem mantidas constantes, durante todo o decorrer do 

experimento. 

 

3- A associação das sondas sensoras PT100® com os controladores COEL® e 

os acionadores Telemecanique® permitiram uma precisão de ± 0,1 °C de 

variação das temperaturas pré-estabelecidas. 

 

4- O modelo de escolha climática proposto mostrou ser eficiente para a pesquisa 

de preferências climáticas para roedores de laboratório, a um custo 

relativamente barato, pois permite a utilização de aparelhos de ar 

condicionado do tipo janela, o qual já é utilizado para conforto humano. 

 

5-   A associação do modelo proposto com o sistema de detecção automatizado 

para experimentação comportamental, o software Ethovision Color-Pro 2.3® 

(Noldus) permitiu  a definição da CPC e suas sub-câmaras virtualmente o que 

possibilitou a coleta extremamente confiável de dados, e possibilitou a 

separação destes dados em ritmos de fotoperíodo, sem intervenção humana 

e com uma condição de stress mínima para o animal. 

 

6- Os dados coletados refletiram a confiabilidade da associação destas duas 

tecnologias. 
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7- Os dados parciais, coletados ate o momento, indicam que; para ratos machos 

adultos plenos, a condição climática de preferência expressa no parâmetro de 

tempo de permanência nos ambientes climatizados; foi de um microclima 

submetido às temperaturas de 22 a 26 ± 0,1 °C, para o fotoperíodo de claro e 

que para o fotoperíodo de escuro abrangeu também a temperatura de 30 °C, 

para uma velocidade de ar de 0,3 m/s.  

 

8- Nas avaliações biológicas, quando do estudo sobre a influência da toxina de 

aranha armadeira Phoneutria nigriventer, na termorregulação de ratos jovens, 

observou-se uma ação aguda com queda significativa da temperatura retal, 

em três horas de ensaio.  
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APÊNDICE A  
 
 
 
 
Modelo neuronal das áreas integrativas de múltiplos processos autonômicos, 

neurônios sensitivos e neurônios não sensitivos à temperatura respondem à fatores 

endógenos, como hipoglicemia, hipo-osmolaridade, hiper-osmolaridade e  

esteróides reprodutivos- interação entre hormônios da reprodução com neurônios 

sensitivos ao frio e calor explicam atividade reprodutiva suprimida em extremos de 

temperatura, uma característica dos neurônios da região POAH em espécies que 

hibernam.* 

GORDON, C. J. Neurology of temperature regulation. In: Temperature regulation in 

Laboratory Rodents. New York: Cambridge University Press, 1993. p. 19-53. 
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