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Resumo: Com o objetivo de identificar as características que diferenciam os escores do 
temperamento dos ovinos foi realizado no setor de ovinos do Campus de Alegre – Ifes o teste de lona 
que caracteriza o temperamento pelo isolamento do animal, neste teste foram utilizados  34 borregos 
com a idade de cinco meses. O resultado deste teste mostrou  que os animais que não defecaram 
foram com temperamento inquieto, reativo e muito reativo. Os animais calmos foram os únicos que 
urinaram e os apenas os inquietos não tentaram fugir. E tanto macho quanto as fêmeas realizam 
todos os tipos de temperamento.   
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 INTRODUÇÃO 
 

O conceito de temperamento animal é muito amplo e complexo, em geral assume-se que  
envolve várias características próprias de cada indivíduo, dentre elas: docilidade, mansidão, medo, 
curiosidade e reatividade (PARANHOS da COSTA et al., 2002). 

O temperamento é a forma como o animal reage frente a situações novas, como a dor, 
estando mais influenciado pelo contato com o homem, manifestando medo e aversão (BOISSY e 
BOUISSOU, 1995). O estudo do temperamento pode ser importante na produção animal, pois 
permite classificar os animais conforme a sua reatividade. Os animais mais reativos tendem a ingerir 
menos alimento e são propensos a ganhar menos peso do que os calmos (BARBOSA SILVEIRA, 
2005). 

De maneira prática, no desenvolvimento das atividades rotineiras da fazenda, o conceito de 
temperamento animal pode ser utilizado para indicar o quão fácil é aproximar-se de um animal, 
conduzi-lo, orientá-lo, enfim as facilidades e dificuldades de trabalhar com eles nestas diferentes 
situações (MORRIS et al., 1994). Objetivou identificar as características  que diferenciam os escores 
do temperamento dos ovinos.  

 
 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado no setor de Ovinos do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – 
Campus de Alegre, localizado no Município de Alegre, região Sul do Espírito Santo- Brasil. Os 
animais pertencem a raça Santa Inês e cruzamento de Dorper com Santa Inês. Os animais são 
criados em um sistema intensivo. Foram utilizados os produtos de 30 fêmeas. Os cordeiros foram 
pesados ao nascer e depois a cada mês, a desmama foi realizada aos 90 dias, foram utilizados 34 
animais. Avaliação do temperamento foi realizada com cinco meses de idade. Foi realizado o teste de 
lona em curral medindo 5 X 5 metros, afastado do local  que animais estavam confinados. As cercas 
laterais do curral foram cobertas por lona preta para que o animal não visualize outro animal. Foi 
avaliando o isolamento dos ovinos.  O animal ficou isolado dentro do curral durante 3 minutos, foram 
observados se os animais defecaram, urinaram e  tentaram fugir durante este período (KILGOUR e 
SZANTAR-CODDINGTON, 1997). E foi avaliado se o temperamento poderia estar relacionado com o 
sexo  dos animais. Para avaliar o temperamento serão realizadas a análise de consistência e a 
estatística descritiva (PROC MEANS e PROC FREQ, SAS, 1998), para cada uma das características. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



 

 

Foi avaliada a porcentagem das variáveis: defecou, urinou e tentativa de fuga (de acordo com a 
realização ou não dessas variáveis) e a porcentagem para o sexo em relação ao temperamento dos 
animais durante o teste de lona (Tabela 1). 
 
Tabela 1- Porcentagem das características do  escore do temperamento durante o teste de lona.  
 

 
 Observa-se em relação à defecação que os animais com temperamento inquieto, reativo e muito 
reativo não defecaram. Entretanto,  os animais calmos e ativos defecaram em situação de 
isolamento, o que poderia caracterizar que animais com temperamento mais dóceis não ocorre à 
inibição do reflexo de defecação. 
 Os animais calmos, mesmo  apresentando porcentagem baixa, foram os únicos que urinaram  
durante o teste de lona, caracterizando que em alto nível de estresse inibe a micção dos animais que 
possui temperamento com escore mais alto.  
 Animais que são gregários, quando ficam isolados, visualmente dos demais  tentam fugir. 
Entretanto, observou em relação ao temperamento que apenas os inquietos não tentaram fugir. 
 Independentes do sexo dos animais, tanto machos quanto fêmeas, apresentam todos os tipos de 
temperamento. Neste experimento as fêmeas tiveram maior número de animais com temperamento 
calmo e inquieto.  
 

 CONCLUSÃO 
 
 Em situação de alto estresse a micção e a defecção não foram observadas em animais com 
alta reatividade. Os escores do temperamento são realizados independentes do sexo dos ovinos.  
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TEMPERAMENTO DEFECOU % URINOU% TENTATIVA  DE 
FUGA % 

SEXO % 

 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM MACHO FÊMEA 

CALMO 77,78 22,22 88,89 11,11 44,44 55,56 44,44 55,56

ATIVO 75 25 100 0 87,5 12,5 50 50

INQUIETO 100 0 100 0 100 0 11,11 88,89

REATIVO 100 0 100 0 50 50 50 50

MUITO REATIVO 100 0 100 0 83,33 16,67 66,67 33,33


