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Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar influência de diferentes fontes
sonoras no comportamento de ratos wistar.
 Metodologia: Foram utilizados dezoito indivíduos da espécie Rattus norvegicus
albinus, divididos em seis grupos iguais, sendo dois destes controles (C1, C2) e os
demais experimentais (S1, S1`, S2 e S2`). Nos grupos S1 e S1` foi aplicado o som
urbano, diferente dos grupos S2 e S2`, no qual foi aplicado sons da natureza. Em S1 e
S2 foi utilizado o som com intensidade baixa (80 a 85 dB) e em S1` e S2` som com
intensidade alta (100 a 105 dB). Os comportamentos registrados durante o experimento
foram identificados, descritos e analisados utilizando uma abordagem qualitativa.
Resultados: De acordo com os resultados, foi possível definir cinco categorias
comportamentais: alimentação, estresse, interação social, interação com o recinto e
autolimpeza. A categoria alimentação foi menos freqüente (0,4%), pois as observações
foram realizadas durante o período da manhã e tarde e a maior parte das atividades
comportamentais dos roedores coincide com o final do período claro e o inicio do
período escuro, o que justifica o baixo comportamento alimentar. A mais freqüente foi
interação com o recinto (38,5%), devido ao fato desses animais serem extremamente
curiosos, explorando o ambiente onde se encontram o que reflete a habituação dos
mesmos ao ambiente modificado. Observou-se que para os grupos analisados, aqueles
submetidos ao som urbano, foram os que apresentaram mais atos comportamentais
indicadores de estresse. Conclusão: Conclui-se que a diferença de intensidade sonora
não influenciou expressivamente nos comportamentos referentes ao estresse em ratos
wistar, entretanto as emissões de diferentes tipos de sons ocasionam comportamentos
indicadores de estresse nesses animais. 
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