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rO presente trabalho foi dei ineado para se aval iar poss~
veis modificações nas características reprodutivas de ca.:=.I
neiros em função da quantidade de lã no escroto e epoca
do ano. Oito carneiros de 2 a 4 anos, da raça Corriedale
foram suhne t i do s a coletas semanais de sêmen com eletroe
jaculador, medições da circunferência escrotal e pesagem~ I
Os animais foram mantidos em regime extensivo de pastoreio
contínuo no município de Bagé,RS, localizado a 32~ 201 de
latitude e 54~061 de longitudeoeste. Os animaisforam divi.
didos em dois grupos de LI: (sL) submetidos a tosquia da boJ..1
sa escrotal a cada 15 d ias lCl ) tosquiados apenas urra vez(j~
lho/81) Para fins de Análise de Regressão a variável inde
pendente (X) foi codificada tendo por valor "0" o dia I? de
agosto de 1981. O fator-não afetou nenhuma das variáveis
consideradas: circunferência escrotal (CE), percent~
gem de espermatoz6ides normais (% N), ano~al ias da
cabeça (CAB), anoma Iias de cauda (CAU), mot i1idade es
permática (ME). Entretanto ocorreram modificações de

vida ao período do ano: CE= Y= 21,82/lb24 + (-O,08b6713(

+ (0,00181375)X2 + (0,000008263)X3 + (0,0000000108)x4, r
96,04%, P L. 0,00(l1; %N=Y= 65,888743 + (0,1381628)X

(0,00043930)X2, r2 = 67,43%, P z, 0,0001; CAU=Y= 3,96559
+ (-0,0248282)X + (0,00007061)X2, r2 = 63,63%, P ~O,OOO

- +A percentagem de anormal idade de cabeça X = 1,06 -0,48)
motilidade (X = 48,52:!' 5,01) naõsofreram modificações si
nificativas no decorrer do ano. Além dos fatores cl imát
cos de temperatura ambiental e fotoperíodo, a disponibi I
dade de ai imento possivelmente tenha participado das va r i.
ções da função reprodutiva no decorrer do ano, uma ve
que o peso corpora I (PC) dos an ima is sof reu mau ificaçõe
em função do período (PC=Y= 47,185074 + (0,09l8228)X
(-O,00021650)X2, r2 = 86,22%, P ~O,OOOl). Nas condiçõe
em que o presente experimento foi conduzido, a quantidad
de lã no escroto não afetou nenhuma das variáveis empreg
das para estimar a função reprodutiva. A CE, % N e CAU fi

~
ram variáveis suficientemente sensíveis para indicar efe
tos ambientais sobre a função reprod~tiva no decorrer di
ano. Portanto, estes resultados indicam que as variaçõe
f ls io lóq lcas ocorrem em diferentes pe r Iodo s do ano e p:
dem ser motivo de falsos diagn6sticos de subferti Iidade E
carneiros.


