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O número de cordeiros nascidos por parto (prolificidade) é uma característica desejável, 

mas deve estar adequado as condições de criação. A prolificidade em ovinos é 

determinada principalmente pela taxa de ovulação (TO). Vários polimorfismos têm sido 

identificados em fatores de crescimento específicos do ovócito como o fator de 

crescimento e diferenciação 9 (GDF9) e que resultam em aumento da TO e da 

prolificidade dos rebanhos. Através de triagem pelo fenótipo de parto triplo, foi 

identificado em ovelhas da raça Ile de France um novo alelo do gene GDF9 com uma 

mutação de ponto (C943T), resultando na mudança não conservativa de um aminoácido  

(Arg315Cys) no local de clivagem do peptídeo maduro. O alelo foi chamado de Vacaria 

(FecGv) em deferência a cidade onde foram identificados os primeiros rebanhos com 

esse polimorfismo. Fêmeas de oito meses de idade portadoras do polimorfismo Vacaria 

apresentaram maior TO (P<0,001), verificada em pelo menos três laparoscopias por 

animal. A TO foi respectivamente de 1,8±0,1 e 1,2±0,1 em borregas mutantes (n=6) e 

selvagens (n=7). Em três rebanhos segregando esse polimorfismo a prolificidade foi 

maior nas ovelhas mutantes (P<0,001), sendo de 1,5±0,1 nas 47 portadoras em 

comparação com 1,3±0,1 nas 350 ovelhas tipo selvagem. Essa é a primeira descrição do 

efeito desse alelo na taxa de ovulação em ovinos, novos estudos estão sendo conduzidos 

quanto ao comportamento reprodutivo de fêmeas homozigotas e a interação ambiental 

com a efetiva prolificidade das ovelhas.


