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Resumo 
Esle Irabalho leve como principal objeclivo 
esludar a varia~ao do comporlamenlo sexual de 
carneiros da ra~a Churra Galega Bragan~ana ao 
longo da Primavera. 
Nesle senlido, na cidade de Bragan~a (lalilude 
41 ' 49' N, longilude 6'40' W e allilude 720 
melros), mais precisamenle na Quinla de Sanla 
Apol6nia, perlencenle a Escola Superior Agraria 
de Bragan~a (ESAB), 16 carneiros desla ra~a, 
lodos eles com 3 anos de idade, loram 
submelidos a delermina~ao do lempo de reac~ao , 

do numero lolal de sallas elecluados, do numero 
de lalsas lenlalivas de cavalgamenlo realizadas 
enlre sallas e da dura~ao dos inlervalos de lempo 
produzidos enlre eles. 
Oe acordo com as resullados alcan~ados, a 
comporlamenlo sexual dos carneiros da ra~a 
Churra Galega Bragan~ana melhorou ligeiramenle 
duranle a Primavera. As di!eren~as inlra e/ou 
inler·animais dos paramelros de!inidores do 
comporlamenlo sexual desles animais !oram 
genericamenle muilo elevadas. 

Abslracl 
Tile main aim ol lhls paper was 10 sludy Ihe sexual 
bellaviour varialion ollile Churra Galega Bragan,ana rams 
during Ihe Spring. 
The presenl sludy was perlormed In Braganza (Ialilude 
41 ' 49' N, longilude 6' 40' Wand allilude 720 melers) al 
lile Agrarian Superior School Farm 01 Sanla Apo lonia. The 
reaclion lime, IIle lolal number 01 copu lal lons and Ihe 
number 01 rnounling allernpls belween copu lalions 01 
slXleen Ihree years old Churra Galega Bragan,ana rams 
were recorded. 
The sexual behaviour ollhe Churra Galega Bragan,ana 
rams Improved sl ighily during Ihe Spring. Tile wi lhin and 
belween animals' differences were generally very high. 
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Inlrodu~ao 

Nas regioes temperadas, 0 comportamento 
sexual dos ovinos aduttos 8 normatmente sazonal 
(1,2,3.4) Ainda que esta sazonal idade seja 
geralmente mais visivel nas ove lhas , ela tambem se 
produz nos carne iros . 

Nestas reg ioes, 0 fotoperiodo e 0 principal factor 
capaz de alterar a actividade reproduliva dos ovinos 
(4,5,6,7 ,8,9) Contudo , situa,oes ha em que este 
pape l pri ncipal 8 desempenhado por um ou varios 
oulros lactores ambientais (temperatura do ar, 
humidade do ar, dinamica atmosferica, etc) (4) (10) 
(THIMONIER, comunica,ao pessoal, 1992). 

o fotoperiodo afecta a actividade reprodut iva dos 
OVlnos, directa (produzindo altera,5es nos sistemas 
nervoso e end6cri no) e/ou indirectamente, 
(rnodiflcando a quanti dade e/ou a qual idade dos 
al imentos) 

Nos anlmais desta especie, enquanto que a 
resposta hlpofisar ia as var ia,oes do lotoperiodo se 
produz algo rapidamente , as respostas perifericas 
demaram mais tempo a manifestarem-se (5) . Ass im, 
par exemplo , enquanto que 0 conteudo 
gonadotropico da hipofise e normal mente alterado 
nas primeiras 48 Iloras pos-modil ica,ao abrupta do 
fotoperiodo (11), 0 cornpo rtamento sexual s6 se 
modifica pass ad as algumas seman as (12). 

Este trabalho tern corno pri ncipal objectlvo 
estudar a varia,ao do comportamento sexual de um 
grupo de carneiros da raGa Cilurra Galega 
Bragan,ana ao longo da Primavera. 

Material e Metodos 
Este estudo foi desenvolvido na cidade de 

Bragan,a (latitude 41 0 49' N, long itude 6° 40' We 
altitude 720 metros), mais precisamente na Quinta de 
Santa Apolon ia, pertencente a Escola Superior 
Agraria de Bragan,a (ESAB), durante a Primavera de 
1996 . 

ANIMAlS UTILIZADDS 

Um lote de 16 carnei ros da raga Churra Galega 
Bragan,ana, todos eles com 3 an os de idade, foi 
uti lizado na real iza,ao deste ensaio. 



Esles animais foram sempre al imenlados com 
lenDs de prados nalurais (ad libitum) e uma media 
de 300 a 500 g/dia de al imenlo concenlrado 
comercia l. A dislribui,ao dos alimenlos fo i sempre 
lei la no periodo da manha. as carnei ros foram 
sempre alimenlados em gru po. 

DETERMINA~AO 00 PESO CORPORAL 

Semanalmenle, os carneiros foram pesados 
numa balan,a com jaula (sensibilidade mini ma de 
100 gramas). 

A pesagem fo i sempre fei la anles de se proceder 
a dislribui,ao dos alirnenlos. 

DETERMINA~AO 00 COMPORTAMENTO SEXUAL 

Uma vez po r semana, duranle 5 minulos, os 
carneiros em esludo lorarn colocados junlo de duas 
ovelhas caslradas (com sensivelmenle 3 anos de 
idade), devidamenle imobilizadas em lroncos de 
maneio e com 0 cio induzido alrav8s da 
adrn inislra,ao inlramuscular, cerca de 24 horas 
anles, de 5 mg de uma suspensao oleosa de 
benzoalo de eslradiol. a esludo do comporlamenlo 
sexual dos machos foi feilo num comparlimenlo com 
cerca de 30 m'. a posicionamenlo relativo das duas 
ovelhas, dentro deste comparlimento, foi sernpre 
fe ilo ao acaso. as carneiros foram introduzidos 
individual mente junlo das ovelhas, aguardando pela 
sua vez atras de uma cerca de rede. Foi en tao 
medido, com a ajuda de um cronometro, 0 tempo de 
reacgao e os intervalos de tempo enlre as saltos 
subsequentes. Foi ainda reg istado 0 numero de 
lalsas lentalivas de cavalgamento elecluadas enlre 
sal tos. 

A determina,ao do compo ria men to sexual foi 
sempre felta depois da distribui,ao dos alimentos. 

ANALISE ESTATISTICA 

No sentido de identificar diferen,as 
estatisticamente significat ivas enlre alguns 
pararnetros , electuararn-se analises de var lancia 
(13). A comparagao entre med ias rea lizou-se 
segundo 0 tesle de Bonlerroni/Ounn (14). Com 0 
in tu ito de se compararem Irequencias, uti lizou-se 0 

teste do x' (15). 

Resultados e discussao 
Aquando do inicio desle Irabalho, 0 peso 

corporal medio dos carneiros era de 75,4±6,4 kg. Ao 
longo deste esludo, 0 valor medio desle paramelro 
nao vari ou de uma lorrna eslalisl icamenle 
significaliva (p>0,05). Par oulro lado, a peso 
corporal nunca se correlacionou signil icativamenle 
com qualquer um dos dilerentes parametros 
comporlamenlais esludados (p>0,05) Este ullimo 
lenomeno podera ler resullado do lacto de, ao 
conlrario do que se observou relalivamenle as 
dileren,as inlra e inler-animais do peso corporal , as 

dileren,as comporlamenlais lerem sido sempre 
elevadas. 

NUMERO TOTAL OE SALTOS REALlZAOOS 

as carneiros real izaram, em media, 2,0±0,9 
(c.v.=44,7%) saltos por sessao de recol ha de dados. 
Conludo e aD longo desle ensaio, as diferen,as 
observadas enlre animais, relal ivarnenle aD numero 
lolal de sallos electuados, loram eslalisl icamenle 
signil icalivas (P,,0,0001) Mais, 0 numero lolal de 
sallos realizados por um mesmo ani mal variou de 
uma lorma nada desprezavel (os coeficienles de 
varia,ao osci laram enlre os 20,5 e os 46,7%). 

Em lermos semanais, em bora os valores 
medios desle paramelro tenham oscilado enlre os 
1,7 e os 2,2, provavelmenle porque os coef icientes 
de varla,ao loram sempre consideraveis [variaram 
en tre os 37,0 (7' semana) e os 64,2% (13" semana)], 
as dileren,as observadas nunca lorarn 
eslalisticamenle signilicalivas (P>0,05) (FIGURA 1). 
Em lermos mensais, 0 numero tolal de sallos nao 
vari ou de uma lorma eslalislica rnenle sign ili caliva 
(P>0,05). 

a numero Iota I de sallos execulados 
co rrelacionou-se negalivamenle com 0 numero de 
lalsas tental ivas de cavalgamento real izadas pelos 
carneiros antes da consuma~ao do primeiro sallo 
(r=-0,266; P,,0,0001), com 0 lempo de reac~ao 
(r=-0,319; P,,0,0001), com os inlervalos de lempo 
observados enlre 0 l ' e 0 2' (r=-0,489; P,,0,0001), 
enlre 0 2' e 0 3' (r=-0,670, P,,0,0001 ) e enlre 0 3' e 
04' sallo (r=-0,654; P,,0,05) e com os momenlos em 
que se produziram 0 2' (r=-0,474; P';;0,0001), 0 3' 
(r=-0,776; P,,0,0001) e u 4' sallo (r=-0,881; 
P';;0,0001) Oesla forma, aD conlrari o do que sucedeu 
com 0 tempo de reac,ao e corn 0 numero de lalsas 
lenlalivas de cavalgamenlo electuadas enlre copulas, 
a duracao dos inlervalos enlre copulas aleclou de 
uma lorma express iva 0 numero lola I de saltos 
execulados pel as carneiros esludados. Ass im, ao 
aumenlo do espa,amenlo temporal enlre sallos 
correspondeu uma diminui,ao do numero lola I de 
sallos realizados. Tambem ROCA e FOLCH (16), 
veri licaram que os interval os enlre sallos e 0 numero 
lolal de sa llos execulados por carneiros das ra~as lI e
de-France e Fleischali variam de forma inversa. :::l 

Figura 1 - Varia,ao semanal do nu mero tola l de saltos real lzados pelos ca rneiros Churros Bragan,anos (x±s). 
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Figura 2 - Varia,ao semanal da percenlagem de carneiros que realizaram :J 
no lotal apenas um saito. 
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Figura 3 - Varia,ao semanal do tempo de reac,ao medio (expresso em 
segundos) apresentado pel os carneiros Churros Bragan,anos 
(x±s) 

Tempo de reacI(30 
I~J 120 

o 1 Z 3 4 5 f., 'l S 0;1 10 11 12 13 l ~ 

Seman3 

Figura 4 - Variagao semanal da percentagem de carneiros que rea lizaram 
no total dois saltos. 
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Figura 5 - Varia,ao semanal do intervalo medio entre a l ' e a 2' copula 
apresentado pelos carneir os estudados (x±s). 
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TEMPO OE REACGlIo 
Neste estudo, todos os carnei ros da ra,a Churra 

Galega Bragan,ana rea lizaram, pelo menos, um sai to 
por sessao de recolha de dados. 

A percentagem de animais que electuaram 
apenas um sa ito por sessao de recolha de dados 
variou ao longo do estudo (x' =55,5; p$O;OOOl ), 
tendo mesmo sido observado, na 3" e na 7' semana, 
respectivamente, valores de 42,9 e 41 ,0% (FIGURA 
2). A percentagem med ia (media das percentagens 
observadas nas diferentes semanas de um mes) de 
carneiros que executaram apenas um saito por 
sessao no mes de Margo (1 2,5%) loi 
estat isti camente igual (p>0,05) a reg lstada em Junho 
(1 8,8%) e signilicativamente inlerior a observada 
nos meses de Abri l (x' =8,9; P$O,OOl) e Maio 
(x' =5,6; P$0,05); as percentagens registadas em 
Abri l (28,8%), Maio (25,3%) e Junho mostraram-se 
estatisticamente iguais (P>O,05) . 

o tempo de reac,ao medio apresentado por 
estes animais loi de 25,2±29,4 segundos 
(cv.= 116,3%). As dileren,as entre animais, 
relativamente a este parametro, nao loram nunca 
estatisticamen te signilicativas (p>O,05). Neste 
sentido, 0 tempo de reac,ao dos carnei ros que 
real lzaram apenas um sallo numa dada sessao de 
recolha de dados loi identico ao dos que electuaram 
2,3, 4 ou 5 sallos. Por outro lado, a varia,ao intra
animal do tempo de reac,ao loi sempre muito 
elevada (os coelicientes de varia,ao oscilaram entre 
os 30,9 e as 160,7%) E, pOis, poss ivel que este sela 
um dos motivos pelo qual as diferen,as verificadas 
entre carneiros nao ten ham tido signif icado 
estalislico . Esta elevada val iabi lidade intra-animal e 
relerida pela genera lidade dos trabalhos publicados 
sobre 0 assunto. 

Em termos semanalS, em bora os va lores medios 
do tempo de reac,ao ten ham oscilado entre os 14,1 
e os 33,5 seg undos, provave lmente porque os 
coeficientes de varia,ao loram sempre muilo 
elevados [variaram entre as 63,1 (4' semana) e os 
158,8% (8' semana)l. as dileren,as observadas 
nunca loram estatisticamente significativa (p>0,05) 
(FIGURA 3) Em termos mensais, ° tempo de reac,ao 
nao variou signilicativamente (p>O,05). 

o tempo de reac,ao corre lacionou-se 
posillvamente com 0 numero de lalsas tentativas de 
cavalgamento realizadas pel os carneiros antes da 
consuma,ao da primei ra copula (r=0,661; 
p$O,OOOl). Pelo contrario, 0 tempo de reac,ao nao 
alectou significativamente 0 numero de lalsas 
tentativas de cavalgamento electuadas por estes 
animais entre as copulas subsequentes (p>0,05). 

Este parametro corre lacionou-se ainda, de uma 
lorma estatisticamente signilicativa, com a dura,ao 
do intervalo de tempo que mediou entre a electiva,ao 
da l ' e da 2' copula (r=0,174; P$0,0001). Contudo, 
a ac,ao do tempo de reac,ao sobre a variacao da 
dura,ao deste intervalo loi pouco expressiva (3.0%). 



INTERVALO ENTRE A PRI MEIRA E A SEGUNOA COPULA 

Nesta Primavera, todos os cameiros produziram, 
peto men os, por uma vez, do is sallos numa sessao 
de recotha de dados. A percentagem de carneiros que 
reat iza ram no totat do is sallos por sessao de recotha 
de dad os variou semanalmente do modo indicado na 
FIGURA 4.0 valor desta percentagem s6 sofreu uma 
varia,ao muito signif icativa na segunda e oitava 
semanas. Em termos mensais, a percentagem media 
de cameiros que efectuaram no total do is sallos por 
sessao foi marcadamente superior em Mar,o 
(70,8%) relativamente os meses de Abr il ((x'=8,4 ; 
Po;O,Ol), Maio (x'=4,9; PO;O,05) e Junho (x'= 11,6; 
PO;O,OOl), as diferen,as reglstadas entre Abril 
(50,1 %), Maio (55,7%) e Junho (43,8%) nao tiveram 
qualquer significado estatistico (P>D,05). 

o intervalo medio entre a l ' e a 2' c6puta foi de 
108,5±69,5 segundos (cv =64,O%). As diferen,as 
entre animais, re lativamente a este parametro, 
mostraram-se estatisticamente significativas 
(Po;O,OOOl ) Mais, a variacao intra-animal do 
interva to medio entre a l ' e a 2' c6pula fo i sempre 
mui to elevada (os coef icientes de varia,ao oscilaram 
entre os 23,2 e os 89,5%). 

Em termos semanais , embora os va l ores medios 
deste pariimetro ten ham variado entre os 55 ,8 e os 
135,0 segundos, provavelmente porque os 
coefi cientes de varia,ao foram sempre muito 
elevados [oscilaram entre os 35,2 (10' semana) e os 
93,4% (12' semana)J. as diferen,as observadas 
nunca foram estatisticamente significativa (p>0,05) 
(FtGURA 5). Em termos mensais, 0 intervato medio 
entre a l ' e a 2' c6puta reg istado no mes de Junho 
(75,1.48,5) foi significativamente inferior aos 
observados em Marco (122,9±83,8) e Abrit 
(125,1.78,3) (Po;O,OS); 0 valor deste interva lo 
reg istado em Maio (1 11,4±62,4) nao difer iu 
significativamente dos observados nos restantes 
meses da Primavera (P>O,OS) 

o numero de fa lsas tentativas de cavalgamento 
rea lizadas entre a l ' e a 2' c6pula nao se 
corre lacionou com 0 intervalo de tempo reg istado 
entre estas (p>O,OS). 

A duracao do intervalo en tre a l ' e a 2' c6pula 
nao afectou signif icativamente a duracao dos 
intervatos observados entre as c6putas subsequentes 
(p>O,OS). Contudo, a dura,ao deste intervalo 
modificou signif icativamente 0 numero de falsas 
tentativas de cavalgamento reat izadas entre a 2' e a 3' 
c6puta (r=-O,390; Po;O,Ol) e entre a 4' e a 5' c6puta 
(r=0,973; PO;0,01) Ao que tudo indica, a um 
aumento do intervato entre a l ' e a 2' c6pula 
correspondeu uma diminui,ao do numero de fa lsas 
tentativas de cavalgamento real izadas entre a 2' e a 3' 
c6pula e urn aumento do nurnero de falsas tentat ivas 
de cavalgamento rea lizadas entre a 4' e a 5' c6pula. 
Corno 0 numero de falsas tentativas de cavalgamento 
real izadas entre a 1" e a 2' c6pu la nao se 

cor retacionou com 0 intervato de tempo registado 
entre estas, acreditamos que a diminuicao do nlrmero 
de fatsas tentativas de cavatgamento realizadas entre 
a 2' e a 3' copula nao esteve relacionada com 0 

estabeleci rnento de um estado de cansa,o 
momentaneo. Como nao encontramos uma 
explica,ao fisiol6gica valida para esta ocorrencia, 
pensamos que ela pode ser fruto do acaso . 

fNTERVALO ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA COPULA 

De Marco a Junllo, ci nco carnei ros (31,3%) 
nunca produziram tres sallos por sessao de recolha 
de dad os. A varia,ao semanal da percentagem de 
carneiros que efectuaram no total Ires sallos por 
sessao de recolha de dados encontra-se exposta na 
FtGURA 6. Verificou-se, assim, uma ligeira tendencia 
para esta percentagem se etevar e tornar mais 
constante nas ullimas seis semanas do estudo. A 
percentagem media de carneiros que executaram no 
total tres sallos por sessao nos meses de Abril 
(13,8%), Maio (15,2%) e Junho (22,9%) nao diferiu 
de uma forma estatisticamente significativa (p>O,OS). 
As percentagens registadas nos meses de Marco 
(8 ,3%) e Junho mostraram-se estatisticamente 
diferen tes (x'=8,6; Po;O,01); as verificadas em Marco, 
Abril e Maio nao variararn de urn modo 
estatisti camente signi ficativo (p>0,05) . 

o interva lo medio entre a 2' e a 3' c6pu la foi de 
117,2±61,8 segundos (cv=52,7%) As diferencas 
observadas entre animais, re lativarnen te a este 
parametro, mostraram-se estatisticamente 
significat ivas (Po;O,Ol). A variacao intra-animal do 
intervalo medio entre a 2' e a 3' c6pula nem sempre 
foi elevada (os coeficientes de variacao oscilaram 
entre os 7,1 e os 71,8%). 

Em termos semanais, embora os valores medios 
deste parametro ten ham var iado entre os 33,0 e os 
156,0 segundos, provavelmente porque os 

coelicientes de varia,ao loram sempre elevados 
[oscilaram entre os 29,6 (3' semana) e os 80,1 % (5' 
semana) J. as diferen,as observadas nunca loram 
estatisticamente signilicativa (p>O,OS) (FIGURA 7) 
Em termos mensais, 0 intervalo medio entre a 2' e a 
3' c6pula nao variou significativamente (p>O,OS). 

o numero de falsas tentat ivas de cavalgamento 
executadas entre a 2' e a 3' copula nao alectou 
signi fi cativarnente 0 intervalo de tern po observado 
entre estas (P>0,05) 

A dura,ao do intervalo entre a 2' e a 3' copula 
nao alterou signilicat ivarnente, nern a dura,ao dos 
intervalos observados en tre as copulas seguintes, 
nem 0 numero de lalsas tentativas de cavalgamento 
rea lizadas entre elas (p>0,05) 

INTERVALO ENTRE A TERCEIRA E A QUARTA COPULA 

Nos meses de Marco, Abril e Junho, apenas um 
carneiro realizou, pelo menos, quatro copulas em 
todas as sess5es semanais de recolha de dados 
(100%); no mes de Maio, este mesmo carneiro 
somente produziu quatro c6pulas em tres das cinco 
semanas que 0 consllluiam (60%). 

o intervalo med io entre a 3' e a 4' copula loi de 
84,3±33,1 segundos (c.v.=39,2%). 

Em termos semanais, os val ores medios deste 
parametro variaram da forma indicada na FIGURA 8. 
Em termos mensais , 0 intervalo medio entre a 3' e a 
4' copula nao dileriu signilicativamente (P>D,05). 

o numero de lalsas tentat ivas de cavalgamento 
realizadas entre a 3' e a 4' copula nao alectou 
signilicativamente 0 intervalo de tempo observado 
entre estas (p>O,OS) 

A dura,ao do intervalo entre a 3' e a 4' copula 
nao modificou signilicativamente, nem a duracao do 
intervalo de tempo observado entre a 4' e a 5' 
copula, nem 0 numero de lalsas tentativas de 
cavalgamento entretanto efectuadas (p>O,OS) :::l 

Figura 6 - Varia,ao semanal da percentagem de animais que electuaram no total tres sallos 
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Figura 7 - Variagao semanal do intervalo medio entre a 2' e a 3" copula 
apresentado pelos carneiros estudados (x±s). 
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Figura 8 - Vari acao semanal do intervalo medio en tre a 3" e a 4' copula 
apresentado pelos carneiros estudados (x±s) . 
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INTERVALO ENTRE A QUARTA E A QUINTA COPULA 

Somente um carneiro, e em apenas tres das 
sessoes de recolha de dad os (12' , 13' e 14' 
semana), executou 5 copu las. Estas tres sessoes 
produziram-se todas no mils de Junho, ou seja, em 
todas as sessoes de lecolha de dados lealizadas em 
Jun110, 0 carneiro atras mencionado rea li zou 5 
copulas (100%) 

o intervalo medio entre a 4' e a 5" copula loi de 
114,0±34,2 segundos (c.v.=30,0%) 

o numero de lalsas tentativas de cavalgamento 
electuadas entre a 4" e a 5' copula na~ alterou 
signllicativamente 0 interval o de tempo observado 
entre estas (PA05). 

De acordo com 0 conjunto dos resultados 
anteriarmente releridos, 0 compartamento sexual dos 
carneiros da raga Churra Galega Bragancana 
apresentou ligeiras melho rias entre 0 inicio e 0 11m 
da Primavera. 

Conclusiies 
Tendo em conta as condigoes em que este 

trabalho loi desenvolvido, a metodologia empregue e 
os resu ltados conseguidos, cremos ser possivel tirar 
o seguinte conjunto de conclusoes: 

- 0 peso corparal dos ca rneiros nao alectou 
sign iii cat iva mente 0 seu comportamento sexual 
(P>0,05) 

- As dileren,as intra e inter-an imais 
relativamente aos dilerentes parametros 

compartamentais estudados IDram quase sempre 
signil icativas; apenas 0 tempo de reac,ao nao 
variaram sign ilicati vamente de animal para animal 
(P>0,05) 

- Neste estudo, os carneiros realizaram, em 
media, 2,0 saltos par sessao de recolha de dados. 
Este valor na~ variou significativamente ao longo da 
Primavera (PsO,05) 

- Todos os carnei ros realizaram, pelo menos, um 
saito par sessao de recolha de dados. A percentagern 
de carneiros que realizaram no total 2 sallos por 
sessao diminuiu ao longo do periodo de tempo 
estudado, mas aumentou, nesle mesmo periodo, a 
percentagem de carneiros que realizaram no total 3 
sallos por sessao. 

- D numero total de sallos executados par sessao 
de recolha de dados correlacionou-se negativamente 
com a duragao dos di leren tes intervalos de tempo 
registados entre saltos. 

- 0 tempo de reacgao medio observado foi de 
25,2 segundos. Os intervalos medios de tempo 
observados entre 0 primeiro e 0 segundo saltos 
(108,5 segundos) e entre 0 segundo e 0 terceiro 
sa ltos (11 7,2 segundos) aumentaram de uma forma 
progressiva. 

- 0 numero de lalsas tentativas de 
cavalgamento (realizadas antes de um dado 
sait o) apenas se corre lacionou 
si gni fi cativame nte com 0 tempo de reacgao 
(r=0,661; PsO,0001 ) . • 
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