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Resumo - O objetivo deste trabalho foi avaliar se a posição hierárquica interfere no comportamento sexual das 

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

Alegre, utilizando 10 ovelhas da raça Santa Inês e 11 fêmeas (F1) de cruzamento de Dorper com Santa Inês. 

Estabeleceram-se os padrões comportamentais sociais e sexuais das ovelhas na ausência do macho. As fêmeas de 

alta posição hierárquica na ausência do macho apresentaram comportamento homossexual. 

 

Palavras-chave: Comportamento sexual, Hierarquia social, Ovinos. 

 

Abstract - The objective of this study was to assess whether the hierarchical position interferes on the sexual 

behavior of sheep. The study was conducted in the Sheep Sector of the Instituto Federal do Espírito Santo – 

Campus de Alegre, using 10 Santa Ines ewes and 11 females (F1) of cross Dorper x Santa Ines. Were established 

the patterns of social and sexual behavior in the absence of the male sheep. The females of high hierarchical 

position in the absence of the male showed behaved homosexual. 
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INTRODUÇÃO 

 Comportamento animal são atitudes e atividades motoras realizadas como resposta a 

estímulos externos. Segundo Gordon (1999) [1], para que os animais interajam com o meio e 

realizem algum comportamento, eles utilizam como instrumento os sentidos de visão, 

audição, olfato, tato e paladar. O comportamento social é a interação entre, pelo menos, dois 

indivíduos de diferentes ou de mesma espécie (DEAG, 1981) [2]. Como são animais 

gregários, os ovinos firmam, por meio de interações agonísticas, uma hierarquia social, para 

instituir qual animal terá a preferência pelo uso de determinado recurso do ambiente em um 

dado momento. Quando os animais ficam muito tempo juntos, como acontece com os de 

produção intensiva, chega-se a uma estabilidade social. Fraser e Broom (1990) [3] relataram 

que esse equilíbrio depende do estabelecimento da posição social, do reconhecimento entre os 

animais e da memória dos encontros sociais que determinaram o status social.  

No período reprodutivo, tanto as fêmeas, quanto os machos realizam comportamentos 

que permitem a reprodução. De acordo com Pacheco e Quirino (2010) [4], as fêmeas se 

mantêm imóveis próximas ao macho, cheirando-o e lambendo-o. Já o macho identifica a 

presença de ovelhas em cio através de cheiradas e reflexo de flehmen, realiza cortejo, faz 

tentativas de monta e finalmente monta e ejacula (DELGADO e GÓMEZ-URVIOLA, 2005) 

[5]. Em relação ao comportamento social das fêmeas de ovinos, constata-se que ainda são 

escassos os relatos científicos sobre tal assunto, bem como insuficientes as informações sobre 

o comportamento sexual e a sua relação com o comportamento social de fêmeas confinadas 



 

 

em uma mesma baia. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar se a posição 

hierárquica interfere no comportamento sexual das ovelhas.   

 

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 da raça Santa Inês e 11 fêmeas (F1) de cruzamento de 

Dorper com Santa Inês, que foram colocadas em duas baias (4x6 m), de acordo com a raça.  

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

cores variadas na coleira de identificação de cada fêmea. Inicialmente, num período de 

adaptação, que durou uma semana, estabeleceram-se os seguintes padrões de comportamento 

social: perseguir: é quando o animal move-se rapidamente, levando o outro indivíduo a 

caminhar ou a correr em qualquer direção; ameaçar: é quando o animal mantém contato 

intimidador com a cabeça e com o refugo de um dos animais ou mostra o corpo, expulsando-

o, sem ter contato com o outro animal; empurrões: é quando animal bate, empurrando o outro 

com a cabeça. Também foram observados os seguintes comportamentos sexuais: cheirar: é 

quando o animal aproxima o nariz a uma determinada região do corpo de outro indivíduo, 

aplicando o olfato. Quando cheira especificamente a região genital, chamamos esse 

comportamento de cheirar a genitália; lamber: é quando o animal expõe a língua e a passa 

sobre determinada região do corpo de outro indivíduo. Quando lambe especificamente a 

região genital, chamamos esse comportamento de lamber a genitália; esfregar: é quando o 

animal transcorre a cabeça ou o pescoço sobre o outro, acariciando-o; flehmen: é quando o 

animal suspende o lábio superior, para facilitar a inalação de partículas como feromônios; 

comportamento homossexual: é quando o animal monta sobre o outro do mesmo gênero.  

Após a semana de adaptação, iniciaram-se as observações dos comportamentos sociais e 

sexuais de fêmea com fêmea, que foram realizadas por quatro observadores, nos períodos da 

manhã (10h às 12h) e a tarde (15h às 17h). Essas observações, feitas na ausência do macho, 

duraram até o término do estro. As ovelhas Santa Inês foram observadas por 17 dias e as 

Dorper F1 por 24 dias.  

As observações dos comportamentos sociais foram tabuladas em frequência e em 

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

grupos. Foi calculado o Índice de Sucesso, de acordo com Alvarez et. al. (2003) [6], dividindo 

o número de interação que o animal suplantou pelo número total de encontros agonísticos, 

para definir as posições, considerando valores < 0,33 como animais de hierarquia baixa, 0,33- 

0,66 de hierarquia intermediária e > 0,66 de alta hierarquia.  

Para avaliar as posições hierárquicas e os padrões comportamentais foi usado o PROC 

GLM (SAS, 1998) [7] e as médias foram comparadas pelo teste SNK e t. 

 

RESULTADOS 

Observou-se que as ovelhas da raça Santa Inês independente das posições hierárquicas 

não apresentaram diferenças significativas para os comportamentos sexuais: cheirar, cheirar a 

genitália, lamber, lamber a genitália e esfregar (Tabela 1). Entretanto, para a realização de 

flehmen, as ovelhas Santa Inês com posições hierárquica alta e intermediária apresentaram 

médias diferentes, quando comparadas com as subordinadas. O comportamento homossexual 

foi realizado com médias superiores nas fêmeas de posições altas. Estes resultados indicam 

que as posições hierárquicas interferem no comportamento sexual das ovelhas Santa Inês de 

realização de flehmen e de comportamento homossexual.  

Observou-se que as ovelhas cruzadas (F1) de posição hierárquica alta e intermediária 

apresentaram maior média, em relação ao comportamento homossexual e ao comportamento 

de cheirar (Tabela 2), quando comparadas com as de baixa hierarquia. As ovelhas de posição 



 

 

hierárquica baixa foram as que apresentaram maior média em relação ao comportamento de 

lamber, quando comparadas demais posições hierárquicas. 

 

Tabela 1. Médias e os respectivos desvios-padrão dos comportamentos sexuais das ovelhas 

Santa Inês em relação à posição hierárquica 

 

COMPORTAMENTO POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

 Alta Intermediária Baixa 

Cheirar 0,233ab 

±0,699 

0,275a 

±0,934 

0,130b 

±0,440 

Cheirar 

Genitália 

0,013a 

±0,110 

0,010a 

±0,090 

0,005ª 

±0,070 

Flehmen 0,000a 

±0,000 

0,000a 

±0,000 

0,005ª 

±0,070 

Lamber 0,000b 

±0,000 

0,005b 

±0,070 

0,055a 

±0,304 

Lamber 

Genitália 

0,000a 

±0,000 

0,000a 

±0,000 

0,005ª 

±0,070 

Esfregar 0,100a 

±0,775 

0,395a 

±2,706 

0,010ª 

±0,099 

Comportamento 

Homossexual 

0,146a 

±0,669 

0,055ab 

±0,403 

0,040b 

±0,220 

 

Tabela 2. Médias e os respectivos desvios-padrão dos comportamentos sexuais das ovelhas 

cruzadas (F1) em relação à posição hierárquica 

 

COMPORTAMENTO POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

 Alta Intermediária Baixa 

Cheirar 0,43a 

±0,97 

0,46a 

±1,18 

0,66a 

±1,06 

Cheirar 

Genitália 

0,02a 

±0,24 

0,05a 

±0,26 

0,03a 

±0,18 

Flehmen 0,14a 

±0,49 

0,09a 

±0,35 

0,00a 

±0,00 

Lamber 0,01a 

±0,12 

0,06a 

±0,35 

0,00a 

±0,00 

Lamber 

Genitália 

0,00a 

±0,00 

0,03a 

±0,17 

0,00a 

±0,00 

Esfregar 0,31a 

±0,81 

0,52a 

±1,46 

0,50a 

±0,91 

Comportamento 

Homossexual 

0,05a 

±0,29 

0,00b 

±0,00 

0,00b 

±0,00 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Conclui-se que as ovelhas de alta posição hierárquica na ausência do macho realizam o 

comportamento homossexual. 
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