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SAVE – 03/17                                                                                       Campinas, 01 de agosto de 2017. 

 

Ref.: Requisitos mínimos exigidos para os biotérios 

 

Encaminhamos a relação dos requisitos mínimos para a instalação e 

funcionamento dos biotérios da UNICAMP, elaborados de acordo com a Resolução 

Normativa nº 15 CONCEA, de 16 de dezembro de 2013.  

Ressaltamos que, segundo a Portaria MCTI/GM nº 1.332, de 03.12.2014, as 

instituições deverão adequar suas instalações físicas, no prazo máximo de 05 anos, 

contado a partir da data de publicação da RN nº 15, período que irá terminar em 

dezembro de 2018. 

Sugerimos o uso compartilhado de biotérios a fim de otimizar a rotina dos 

funcionários e o uso dos equipamentos e da infraestrutura geral. Apontamos que cada 

biotério deveria possuir pelo menos um técnico bioterista com conhecimento na área 

para manutenção adequada do ambiente e os animais. 

 

I. INSTALAÇÕES BÁSICAS 

As instalações básicas de um biotério compreendem: área de higienização de 

materiais; depósito de materiais limpos; depósito de insumos; salas de animais 

(separados por espécie) e sala de procedimentos. Com relação a esta última deve estar 

próxima da sala dos animais para evitar deslocamentos por longas distâncias, podendo 

ser utilizada para vários fins (anestesia e cirurgia de roedores, coleta de materiais 

biológicos e pequenos procedimentos em geral, eutanásia etc.), desde que a sala seja 

higienizada entre os procedimentos. Recomenda-se área de quarentena para 

recebimento e manutenção temporária de animais recém-chegados. 

O biotério deverá contar ainda com as seguintes áreas de apoio: área 

administrativa, vestiários, depósito de resíduos, entre outras.  

Para biotérios experimentais, em função da complexidade dos ensaios neles 

realizados, da espécie animal e risco biológico, áreas adicionais poderão ser 

necessárias, tais como sala de cirurgia e cuidado intensivo (UTI), barreiras adicionais 
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(antessala) nos casos de animais geneticamente modificados (OGMs) e isolamento da 

área a partir de NB-2. Consultar legislação específica sobre biossegurança. 

 

II. DETALHES CONSTRUTIVOS 

 A escolha correta dos materiais a serem usados na construção de um biotério é 

de fundamental importância para propiciar as condições adequadas para um 

funcionamento eficiente e facilitar a higienização dos ambientes. O layout das 

instalações físicas, das barreiras sanitárias e de contenção a serem adotadas em um 

biotério deverá minimizar a ocorrência de infecções e promover o bem-estar animal, 

além de favorecer a operacionalização da unidade. 

 

1. PISO, TETO E PAREDES: devem ser lisos, não absorventes e resistentes à umidade 

e ao impacto. Devem ser de material impermeável e permitir a limpeza e 

desinfecção com detergentes e desinfetantes e resistir à água sob pressão. As 

juntas entre as paredes, pisos e tetos devem ser arredondadas. Recomenda-se 

não utilizar azulejos devido à dificuldade de desinfecção dos espaços com 

rejunte; dar preferência às tintas à base de óleo; piso de material antiderrapante, 

monolítico (mantas) ou com poucas junções. Caso haja a necessidade de ralos, 

estes devem ser sifonados; 

2. JANELAS: não se recomenda o uso de janelas com acesso direto para as salas de 

animais. Em caso de existir janelas, estas devem ser vedadas, pintadas com tinta 

preta ou possuir película blecaute; 

3. PORTAS: devem ser resistentes, impermeáveis e duráveis. Recomenda-se 

batentes embutidos na parede, distância do chão não superior a 03 mm ou com 

vedação adequada; portas com visores de dimensão 15 x 20 cm e que permitam 

o fechamento no caso de incidência de luz ou com película escura.  De 

preferência a abertura das portas deve ser para dentro da sala; 

4. ANTESSALA: Instalação de antessala em biotérios que trabalhem com animais 

geneticamente modificados (OGMs) é obrigatória; 
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5. TANQUES DE LAVAGEM: como todos os materiais devem permitir adequada 

desinfecção e, preferencialmente, ser de aço inoxidável; 

6. ILUMINAÇÃO: recomenda-se um nível de iluminação de cerca de 325 lux, 

distante 1m do piso. Animais albinos devem ser mantidos em áreas com 

intensidade de 25 lux. Também deverá ser previsto um sistema de fotoperíodo 

regulável, de forma a oferecer um ciclo de luz uniforme. As lâmpadas ou 

luminárias devem possuir proteção para as rotinas de limpeza e desinfecção, 

preferencialmente devem ser embutidas; 

7. VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E QUALIDADE DO AR: o fornecimento de 15 a 25 trocas 

de ar por hora nas salas de animais é uma recomendação aceitável para manter 

a qualidade do ar no macroambiente em volume constante e pode também 

assegurar a qualidade do ar no microambiente. As trocas de ar nas salas dos 

animais devem ser feitas com 100% de renovação, não devendo haver trocas 

com o ar da própria sala; 

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Interruptores, tomadas e fiação elétrica devem ser 

embutidos na parede e vedados para impedir a entrada de insetos e acúmulo de 

sujidades. Para o caso de falha no fornecimento de energia elétrica deverá ser 

prevista a instalação de um gerador; 

9. MOBILIÁRIO: Não se deve utilizar mobiliário de madeira ou similares, como 

opção sugere-se o uso de mesa em inox com rodízios que não gerem ruídos (ex. 

silicone). 

 

III. EQUIPAMENTOS: 

1. EQUIPAMENTOS BÁSICOS PARA BIOTÉRIOS: sistema de insuflamento/exaustão 

do ar; sistema de controle da temperatura/umidade ambiental (central ou tipo 

Split); controle do ciclo claro/escuro por timer ou dimmer; termo higrômetro; 

cabine de raspagem; cabine de troca de gaiolas; sonicador para higienizar bicos 

de bebedouro; rack ou estante ventilada e autoclave. 
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IV. BARREIRAS SANITÁRIAS 

As barreiras no contexto de biotérios consistem na combinação de sistemas 

físicos e procedimentos operacionais que juntos minimizam a transmissão de 

enfermidades, tanto do homem para o animal, como dos animais para o homem.  

As barreiras podem ser divididas em duas categorias: bioexclusão e 

biocontenção.  

Bioexclusão é voltada na prevenção da entrada de enfermidades e infestações, 

provenientes do exterior, para os animais alojados no biotério. Essas barreiras são 

estabelecidas para proteger o padrão sanitário dos animais. Ex.: uso de uniformes e 

EPIs, controle de pragas, restrição de acesso ao biotério, proibição da permanência de 

animais domésticos nas imediações dos biotérios, entre outros. 

Biocontenção é voltada para prevenir o escape de agentes contaminantes para 

o exterior.  As barreiras de biocontenção são especialmente importantes nos biotérios 

de experimentação nos quais os animais são intencionalmente infectados com agentes 

patogênicos e/ou organismos geneticamente modificados (OGMs). Ex: limpeza e 

desinfecção adequadas das salas e dos equipamentos, armazenamento e destino 

correto dos resíduos biológicos, entre outros. 

Como forma de prevenir a quebra de barreiras e padronizar os procedimentos 

de manutenção dos animais e higienização das instalações, equipamentos e utensílios, 

os biotérios deverão elaborar e disponibilizar um conjunto de Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POPs) com a descrição de todas as atividades 

desenvolvidas no local. 

 

 

Atenciosamente, 

SAVE 


