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Resumo - O objetivo deste trabalho foi avaliar a posição hierárquica das ovelhas na presença e na ausência do 

macho em estro, para verificar se ovelhas mantêm a mesma posição hierárquica em diferentes situações. Foram 

utilizadas 10 ovelhas de cruzamento de Dorper com Santa Inês (F1) e 10 ovelhas Santa Inês, sendo divididas em 

grupos de cinco animais. Utilizou-se um reprodutor da raça Dorper e outro de Santa Inês, que foram colocados 

com as fêmeas das respectivas raças. Concluiu-se que a presença do carneiro inibe o comportamento social das 

ovelhas independentemente da raça. 

 

Palavras-chave: Comportamento social, Dorper, Ovinos. 

 

Abstract - The objective of this study was to evaluate the hierarchical position of the sheep in estrus in the 

presence and absence of the male, to see if sheep keep the same hierarchical position in the different situations. 

We used 10 sheep crossing Dorper x Santa Ines (F1) and 10 Santa Ines ewes, divided into groups of five 

animals. We used a breeder of Dorper breed and one of Santa Ines, who were placed with females of their 

respective races. It is concluded that the presence of the ram inhibits the social behavior of sheep regardless of 

race. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, a ovinocultura vem se destacando como alternativa de rentabilidade para os 

produtores. Assim sendo, torna-se cada vez mais necessário ter o conhecimento 

comportamental reprodutivo dos animais produzidos. Para que o desempenho reprodutivo 

seja ampliado, é preciso usufruir de todas as ferramentas que contribuam com a reprodução 

animal, estando estas associadas também a outros recursos biotecnológicos. O comportamento 

sexual pode ser influenciado por vários fatores, como estacionalidade (Rosa et al., 2000) [1], 

raça, idade (Snowder et al., 2002) [2] além de características hormonais (Stellflug e Lewis, 

2007) [3]. Para que a cópula ocorra normalmente, há dependência de fatores endócrinos e 

interações sociais, sendo que os eventos sociais desencadeiam os endócrinos (Chemineau et 

al., 1991) [4].  

As interações sociais podem resultar em algumas situações que levem à competição por 

recursos ou por parceiros, aparecendo os efeitos de dominância e levando a interações 

agonísticas entre os animais (Costa e Silva, 2007) [5]. O comportamento de dominância torna-

se então muito importante, pois sua expressão na reprodução pode causar redução na 

eficiência reprodutiva dos animais (Preston et al., 2003) [6]. Logo, objetivou-se avaliar a 

posição hierárquica das ovelhas na presença e na ausência do macho em estro, para verificar 

se ovelhas mantêm a mesma posição hierárquica em diferentes situações.  

 



 

 

METODOLOGIA 

 O estudo foi realizado no Setor de Ovinocultura do Instituto Federal do Espírito Santo – 

Campus de Alegre, localizado em Rive, Distrito de Alegre, Região Sul do Espírito Santo, 

Brasil. Foram utilizadas 10 ovelhas de cruzamento de Dorper com Santa Inês (F1) e 10 

ovelhas Santa Inês que foram distribuídas em quatro baias (4x6 m), ficando cinco animais em 

cada. Foram utilizados um reprodutor Dorper e um reprodutor Santa Inês que foram 

colocados com as fêmeas das respectivas raças.  

Para identificar os animais, adotaram-se as características de pelagem e também fitas de 

cores variadas na coleira de identificação de cada fêmea. Inicialmente estabeleceram-se os 

seguintes padrões de comportamento social: perseguir: fuga em qualquer direção, seja 

correndo ou caminhando, devido a movimentos repentinos do macho em direção à fêmea; 

ameaçar: deslocamento da fêmea de certo local, devido contato intimidador do macho com a 

cabeça ou do corpo; empurrões: é quando o macho bate na fêmea deslocando-a com a cabeça.  

As fêmeas foram sincronizadas utilizando o protocolo francês. As observações dos 

comportamentos sociais foram realizadas por quatro observadores, nos períodos da manhã, 

tarde e noite, totalizando 144 horas. Os dados obtidos foram tabulados em frequência e em 

matrizes sociométricas, para verificar a ordem hierárquica dos animais estabelecida nos 

grupos. Foi calculado o Índice de Sucesso (IS), de acordo com Alvarez et al., (2003) [7], 

dividindo o número de interação que o animal suplantou pelo número total de encontros 

agonísticos para definir as posições, Os animais foram classificados em três categorias de 

acordo com o índice de sucesso: Baixa (<0,33), Intermediário(0,33–0,66) e Alta (>0,66). O IS 

variou de 0 a 1.  

A partir dos resultados do Índice de Sucesso, os animais foram classificados de acordo 

com a ordem hierárquica em alta, intermediária e baixa hierarquia, para observação do 

comportamento sexual realizadas no período da manha e tarde totalizando, quatro horas em 

cada período, sendo duas horas na presença e duas na ausência do macho.  

 

RESULTADOS 

Observou-se que os carneiros, independentemente das raças, apresentaram alta posição 

hierárquica nos quatro grupos, em relação às ovelhas.  

 

Tabela 1. Posições hierárquicas das ovelhas cruzadas (F1) e Santa Inês (SI) na presença do 

macho (PM) e na ausência do macho (AM). 

 

Animal 

(F1) 

Posição Hierárquica Animal 

(SI) 

Posição Hierárquica 

PM AM PM AM 

189 3 3 125 3 1 

190 3 3 126 3 1 

194 3 2 141 3 1 

196 3 1 158 3 1 

198 3 2 174 3 3 

202 3 3 220 3 3 

210 3 2 221 3 2 

219 3 2 231 3 3 

235 3 2 232 3 3 

252 3 3 280 3 3 

1 1 - 53 1 - 

 



 

 

As posições hierárquicas das ovelhas cruzadas (F1) na presença do macho foram todas 

iguais, todas apresentaram baixa hierarquia. Os mesmos resultados foram observados para as 

ovelhas da raça Santa Inês (Tabela1).  

As ovelhas cruzadas (F1) do primeiro grupo, na ausência do carneiro, apresentaram 

posições intermediária (2) e baixa (3), não apresentando a posição alta (1). Entretanto, no 

segundo grupo observaram-se as três posições hierárquicas. As ovelhas Santa Inês do 

primeiro grupo, na ausência do carneiro, apresentaram as três posições hierárquicas. No 

segundo grupo, foram observadas as posições altas e baixas, não apresentando a posição 

intermediaria. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Conclui-se que a presença do carneiro inibe o comportamento social das ovelhas 

independentemente da raça. 
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