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Resumo: Os embriões de aves são capazes de perceber e processar o som externo, o que desempenha um
papel importante em respostas pós-natais. Nesta pesquisa, avaliou-se especificamente o tempo dos
nascimentos de pintos de corte que, durante a incubação, foram expostos aos estímulos sonoros
determinados pela associação de níveis de ruídos acrescidos ou não de vocalizações naturais da espécie.
Para tanto, cinco ciclos (repetições) de incubações foram realizados em quatro incubadoras
experimentais, em um delineamento aleatorizado em blocos. Por ciclo, 360 ovos Cobb-500 foram
divididos entre as incubadoras, cada qual recebendo um tratamento de um esquema fatorial 2x2: S1 [ruído
de 70 dB (A) sem vocalizações], S2 [ruído de 90 dB (A) sem vocalizações], S3 [ruído de 70 dB (A) com
vocalizações] e S4 [ruído de 90 dB (A) com vocalizações]. Com exceção de S1 (ruído de fundo da própria
incubadora), os demais tratamentos foram aplicados por caixas acústicas na totalidade dos 21 dias de
incubação. A partir do 20º dia, o início (IN; h), o término (TN; h) e a janela de nascimentos (JN; h) foram
avaliados. De todas as respostas, o início dos nascimentos apresentou significância de efeitos (Tukey,
α=0,05). O tratamento S1, determinado apenas pelo nível de ruído de 70 dB (A), ocasionou um maior
tempo de IN (498,4±2,6 h), enquanto que as médias dos demais foram próximas a 492 h e não diferiram
entre si. Para esta mesma resposta, houve interação entre os fatores: o efeito do nível de ruído foi
significativo apenas quando não estava associado às vocalizações, sendo que 90 dB (A) foi responsável
por um menor tempo para o IN. Por outro lado, o efeito das vocalizações só foi significativo quando
associado ao nível de 70 dB (A), resultando também em um tempo menor para essa mesma resposta
(490,4 ±2,1 h). Conclui-se assim que quanto maior a estimulação (ou pelo ruído mais elevado ou pela
adição das vocalizações) mais precoce foram os nascimentos. Apesar disto, não houve efeito na janela de
nascimento, provavelmente em decorrência do tempo para o término dos nascimentos.
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Introdução
Uma imensidade de parâmetros ambientais pode afetar o desenvolvimento embrionário e o
nascimento dos pintos de corte. Desde sempre, a grande preocupação da indústria e dos centros de
pesquisa esteve voltada para o controle da temperatura, umidade relativa, viragem dos ovos e troca de
gases nas incubadoras. Ademais, alguns estudos tratam do ambiente acústico pré-natal também como uma
variável importante para as aves em desenvolvimento (Brouček, 2014).
Relata-se que o sistema auditivo dos embriões se torne funcional a partir do 12º dia, de um total
de 21, o que faz com que estes sejam capazes de receber e responder à estímulos sonoros antes mesmo de
nascerem (Alladi et al., 2002; Jones et al., 2006; Rumpf; Tzschentke, 2010). Consequentemente, a
aplicação de sons na incubação de ovos possui efeitos diretos na aprendizagem, comportamento e
memória das aves, além de correlacionar-se diretamente com o desenvolvimento cerebral, definido pelo
número e tamanho de neurônios e pelas expressões sinápticas (Alladi et al., 2002; Jain et al., 2004;
Kauser et al., 2011; Sanyal et al., 2013; Roy et al., 2014).
Das pesquisas citadas no parágrafo anterior, têm-se basicamente duas vertentes: os sons
considerados bons para o embrião e aqueles que seriam aversivos. A adição de músicas rítmicas ou de
vocalizações da própria espécie, com a justificativa que na incubação tal componente natural foi
eliminado, são dados como estímulos positivos (King’ori, 2011; Tefera, 2012). Em contrapartida, o ruído,
caracterizado por sons sem periodicidade e harmonia, pode comprometer o desenvolvimento embrionário
das aves (Kesar, et al., 2013; Sanyal et al., 2013). Segundo Brouček (2014) os ruídos são inevitáveis à
produção animal, como neste caso, em que o ruído de funcionamento das incubadoras pode atingir
magnitudes de até 100 dB (A) (Carvalho et al., 2015).
Para Tong et al. (2013) o fato de que os embriões de aves são capazes de produzir, processar e
reproduzir sons é essencial para a sincronização dos nascimentos. Os mesmos relatam que há influência
externa da interação vocal-auditiva entre a galinha e o embrião e mesmo entre embriões. Todavia, partirase do princípio de que a incubação em seu processo industrial ainda desconhece destes efeitos e, por mais,
trocou os sons naturais que a galinha emite chocando seus ovos pelo “barulho” dos motores das
incubadoras, responsáveis pelo controle de outras variáveis da incubação.
Levantam-se assim algumas questões: 1) A adição de vocalizações da espécie no processo de
incubação artificial pode ser favorável em respostas relacionadas ao tempo de nascimento? 2) O ruído de
fundo do funcionamento das incubadoras pode encobrir esses efeitos? 3) O ruído das incubadoras em uma
maior intensidade por si só pode comprometer o nascimento das aves? Para tanto, este trabalho vem com
o objetivo de determinar o tempo de eclosão de pintos de corte que durante a incubação artificial foram
expostos a diferentes estímulos sonoros, incluindo as vocalizações naturais da espécie.
Material e métodos
Incubações de ovos comerciais (linhagem corte, Cobb-500), com a aplicação de diferentes
estímulos sonoros, foram realizadas no Laboratório do Núcleo de Pesquisa em Ambiência (NUPEA) da
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), em Piracicaba – São Paulo.
Neste ensaio, o delineamento experimental é o aleatorizado em blocos, com tratamentos em
esquema fatorial 2x2, determinados por dois níveis de ruído de fundo [NPS: 70 e 90 dB (A)], acrescidos
ou não de gravações de vocalizações da espécie Gallus gallus domesticus, desempenhado diferentes
atividades. Com a associação destes fatores, os tratamentos qualificaram-se em: S1 com o ruído de 70 dB
(A), sem a adição das vocalizações (controle); S2 com o ruído de 90 dB (A), também, sem a adição das
vocalizações; S3 com o ruído de 70 dB (A) e a adição vocalizações da espécie; e, por fim, S4 com o ruído
de fundo de 90 dB (A) e com a adição das vocalizações.
O ruído de fundo de 70 dB (A) condiz com o funcionamento das próprias incubadoras
experimentais, enquanto que o nível de 90 dB (A) foi reproduzido por uma caixa acústica, representando
o ruído das incubadoras industriais, obtido em uma etapa prévia desta pesquisa. Os dois níveis de ruído
estiveram presentes no período total de incubação (21 dias; 24 horas/dia). As vocalizações da espécie
foram reproduzidas por caixas acústicas e adicionadas no 12º dia de incubação (24 horas/dia com
intervalos de cinco minutos para os picos de 85 decibéis), seguindo as metodologias de Alladi et al.
(2002); Alladi et al. (2005) e Jain et al. (2004). Ambos os estímulos sonoros (ruído e vocalizações) foram
fornecidos dentro das frequências audíveis das aves domésticas (100-5000 Hz).
Por serem tratamentos sonoros foram utilizadas quatro incubadoras separadas, modelo Luna 240
ovos da Chocmaster®. As variáveis temperatura (oC) e umidade relativa (%) foram controladas
automaticamente pelas máquinas e monitoradas por dataloggers (modelo U12-013 da Onset´s HOBO®).
Além disso, os ovos eram virados automaticamente a cada duas horas.
As incubadoras foram mantidas em uma sala condicionada a menos de 26 oC (especificação do
produto), consequentemente, a aplicação dos tratamentos sonoros implicou na necessidade do isolamento
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acústico lateral das mesmas. Ainda, para garantir que um tratamento não estivesse influenciando em
outro, calibrações prévias com um decibelímetro digital (modelo DEC - 490 da Instrutherm®) foram
realizadas em diferentes circunstâncias. Alguns detalhes experimentais são ilustrados abaixo (Figura 1).

A

B
Figura 1. (A) incubadora experimental em uma caixa de isolamento acústico; (B) detalhes internos para a caixa acústica colocada na
bandeja do meio e dos ovos incubados

Ao todo, foram realizadas cinco réplicas do experimento em períodos de incubação diferentes
(blocos). As unidades experimentais foram os conjuntos de bandejas com 90 ovos (360/repetição),
submetidos simultaneamente a um dos tratamentos sonoros. Em cada bloco, os tratamentos foram
sorteados e rotacionados entre as máquinas. Informações adicionais são apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Informações referentes às repetições realizadas neste experimento
Idade das
Alocação dos tratamentos nas incubadoras
Dia de
Dia de
Repetição
matrizes
incubação
eclosão
S1
S2
S3
S4
(semanas)
1*
03/09/2016
28/09/2016
58
4
3
1
2
2*
05/11/2016
28/11/2016
66
3
1
2
4
3**
28/12/2016
17/01/2017
45
1
2
4
3
4**
25/02/2017
20/03/2017
53
2
4
3
1
5**
11/04/2017
01/05/2017
59
4
3
1
2
* Primeiro lote de matrizes; ** Segundo lote de matrizes

As respostas avaliadas baseiam-se no tempo dos nascimentos em função do tratamento sonoro
recebido na incubação. Desta forma, a partir do 20º dia de incubação, foram realizadas observações a
cada duas horas e entre 07:30 e 17:30 para a identificação do início (IN; h) e do término dos nascimentos
(TN; h), bem como, para a estimativa da janela de nascimento (JN; h), determinada pela diferença em
horas entre o último e o primeiro pinto nascido de cada tratamento. O tempo limite de incubação foi
fixado em 552 h (23 dias), quando as incubadoras foram desligadas e a aves destinadas para outro fim.
Os efeitos principais dos fatores e interações foram avaliados por meio do teste F da análise de
variância (ANOVA), ao nível de 5% de significância. O diagnóstico da análise foi realizado a partir de
gráficos dos resíduos e testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade (Bartlett) de variâncias, a
5% de significância. As comparações múltiplas das médias dos tratamentos foram realizadas por meio do
teste de Tukey, também a 5% de significância.
Resultados e Discussão
O tempo para o desenvolvimento embrionário das aves domésticas é 21 dias (504 horas) e em
tese a estimulação sonora é capaz de sincronizar os nascimentos (Rumpf; Tzschentke, 2010; Tong et al.,
2013). Na Tabela 2 são apresentados os fatores experimentais e as suas interações. O término dos
nascimentos (TN; h) não pôde ser explicado pelo modelo estatístico empregado, dependendo da
realização de mais repetições (em andamento). Para a resposta início dos nascimentos (IN; h) observou-se
significância de efeitos do fator vocalização (ausência/presença) e da interação deste com os níveis de
ruído. Entretanto, os fatores avaliados não foram significativos para a janela de nascimento (JN; h), sendo
que esta resposta apresentou médias discrepantes (F, α=0,05).
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Tabela 2. Análise de variância, estatística F e valor p para as respostas início dos nascimentos (IN; h) e janela de nascimento (JN; h)
Causa de
IN
JN
Graus de Liberdade
Variação
F
p
F
p
Blocos
4
49,77
0,00*
3,91
0,03*
Ruído
1
03,14
0,10
0,09
0,77
Vocalização
1
06,73
0,02*
0,29
0,59
Interação
1
08,21
0,01*
0,03
0,86
Resíduo
12
----------------* Efeitos estatisticamente significativos ao nível de 5% pelo teste F

Dentre os tratamentos avaliados sugestiona-se que S1, determinado somente pelo ruído de fundo
de 70 dB (A), tenha resultado em um atraso médio de seis horas para os nascimentos (Tukey, α=0,05).
Enquanto que os demais tratamentos, expostos ao nível de pressão sonora de 90 dB (A) ou à adição das
vocalizações com picos de 85 dB (A), apresentaram médias de IN iguais e próximas a 492 h (Tabela 3).
Tabela 3. Médias e erros-padrão das respostas medidas para os tratamentos S1 (ruído baixo, sem vocalização), S2 (ruído alto, sem
vocalização), S3 (ruído baixo, com vocalização) e S4 (ruído alto, com vocalização)
Tratamentos
Início (h)
Janela (h)
S1
498,4±2,6 a
41,2±1,6 a
S2

491,6±2,5 b

41,8±2,2 a

S3

490,4±2,1 b

43,6±2,0 a

S4
492,0±2,3 b
42,0±1,9 a
*Letras diferentes dentro das colunas indicam médias estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey a 5% de significância

De acordo Rumpf e Tzschentke (2010) há evidências de que os sons emitidos pelas aves durante
o nascimento possam em contraste com outros sinais acústicos alterar o mecanismo de sincronização. Por
isso, a ideia de associar os níveis mais baixos e altos de ruído aos estímulos naturais. Com o
desdobramento da interação ruído x vocalização (Tabela 4) pode-se dizer que o efeito do nível de ruído
foi significativo apenas quando o mesmo não estava associado à adição das vocalizações, sendo que o
nível de 90 dB (A) foi responsável por um menor tempo para o início dos nascimentos. Por outro lado, o
efeito das vocalizações só foi significativo quando associado ao nível de 70 dB (A), resultando também
em um tempo menor para o IN das aves (490,4 ±2,1 h) (Tukey, α=0,05).
Tabela 4. Médias do desdobramento dos fatores nível de ruído e adição de vocalizações para o início dos nascimentos (IN; h)
Ruído
Vocalização Materna
Sem
Com
70 dB (A)
498,4 Aa
490,4 Ba
90 dB (A)
491,6 Ab
492,0 Aa
*Letras maiúsculas e minúsculas distintas nas linhas e colunas, respectivamente, indicam médias estatisticamente diferentes pelo
teste de Tukey a 5% de significância

Tong et al. (2015) avaliaram dois estímulos sonoros na incubação: a adição de vocalizações da
espécie e um tratamento controle. Diferente dos resultados aqui obtidos, o início das bicagens no
tratamento com as vocalizações ocorreu aproximadamente quatro horas mais tarde do que no controle.
Entretanto, Veteräny et al. (1999) que aplicaram dois níveis de ruído como estimulantes [10 dB (A) e 20
dB (A)], verificaram que com a intensidade menor de 10 dB (A), os nascimentos começaram mais tarde
(493,90 ± 6,71 horas) em relação ao tratamento de 20 dB (A) (489,50 ± 4,64 horas). O último trabalho vai
de encontro aos resultados aqui obtidos, em que a maior estimulação sonora, promovida tanto pelo ruído
mais intenso como pela adição das vocalizações, adiantou sobremaneira o início dos nascimentos.
Vale mencionar que o reflexo do início e término dos nascimentos é visto diretamente na janela
de nascimento (JN; h) que pode durar de 24 a até 48 horas (Van de Vem et al., 2011; Løtvedt; Jensen,
2014). Uma maior JN prejudica a logística dos incubatórios comerciais, enquanto os pintos recémeclodidos apresentarão uma maior heterogeneidade de massa, maior tempo de exposição a condições não
adequadas de temperatura e umidade, além do acesso retardado à alimentação e à água o que pode
comprometer o crescimento pós-natal e o bem-estar das aves (Bergoug et al., 2013). Nesta pesquisa,
apesar de S1 ter ocasionado em um atraso para as eclosões, não foi verificado nenhum efeito significativo
na JN, provavelmente, em decorrência da resposta término dos nascimentos, não modelada nesta análise.
Mais repetições serão executadas o que futuramente poderá alterar estes resultados.
Conclusões
A estimulação sonora na incubação artificial influencia no tempo para o início dos nascimentos
das aves, de modo que, o ruído mais elevado ou a adição das vocalizações estão associados aos
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nascimentos mais precoces. Apesar disto, não há efeitos evidentes do som para o término dos
nascimentos e, consequentemente, para a janela de nascimento.
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