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Resumo 
 

A tecnologia consiste em um recipiente 

blindado para manter e expor mamíferos de 

pequeno porte (cobaias de laboratório) a 

radiações emitidas por equipamentos 

eletromagnéticos com finalidade de avaliar os 

efeitos de tais tipos de radiação sobre sistemas 

biológicos. 

 
 

Caixa blindada para pesquisa com radiação 

eletromagnética em pequenos mamíferos de laboratório. 

Solução 

 
Atualmente, o método utilizado para esse tipo de 

exposição é a utilização de gaiolas comuns ou 

adaptações nas quais os animais são submetidos à 

radiação emitida por algum equipamento. Porem, 

existe a necessidade de que a radiação dentro de 

um recipiente não atinja outros animais de outro 

recipiente para que não ocorra a exposição de 

animais que não devem ser submetidos a tal 

radiação. Também é importante que o recipiente 

permita circulação continua de ar e umidade 

ambiente , garantindo que os animais se 

movimentem e executem suas atividades 

livremente. A presente tecnologia tem o intuito de 

solucionar tais problemas, podendo ser empregada 

na exposição dos animais, garantindo o bem estar e 

a segregação dos mesmos. 

Desafios e objetivo 
 
O produto proposto consiste em um recipiente 

capaz de comportar animais em qualquer 

estágio da vida para exposição à radiação de 

aparelho emissores de radiação, sem expor 

animais que não devam ser expostos, além de 

fornecer umidade, circulação de ar, alimentos, 

agua ou solução adequada ao teste. 

Temperatura adequada ao estudo ou avaliação, 

com a finalidade de coleta dos dados e 

amostras, de forma confiável, necessária para a 

execução de testes e de avaliações. Esse produto 

pode ser adaptado para possuir dimensões 

necessárias para comportar diferentes 

quantidades e espécies de animais e outras 

espécies de organismos passiveis de estudo. 

 

Público-alvo 
 

Empresas fabricantes de equipamentos e insumos 

para as pesquisas da Fisiologia, Neurobiologia e 

biologia da reprodução molecular. 

 

Oportunidades  
 

A tecnologia poderá ser licenciada para a empresa/laboratório, preferencialmente a que produza 

equipamentos relacionados à radiação eletromagnética, uma vez que ela permite proteger as 

cobaias da exposição a essa radiação 
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