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Resumo:  A seguinte revisão tem como objetivo explicar como a nutrição influencia a reprodução de 

ovinos, apresentando a influência desta, em características essenciais para uma boa reprodução. A 

nutrição influencia a fertilidade, diretamente através do fornecimento de nutrientes específicos, que são 

necessários para os processos de desenvolvimento do folículo, ovulação, maturação oocitária, fertilização, 

sobrevivência embrionária e o estabelecimento da gestação e, indiretamente, atuando sobre as 

concentrações circulantes dos hormônios e outros metabólitos sensíveis aos nutrientes que são requeridos 

para o sucesso destes processos. A reprodução é uma das primeiras e principais funções afetadas em 

situações de desequilíbrio nutricional, as quais são primariamente resultantes de falhas no ajuste do 
balanço entre a disponibilidade de nutrientes e seus requerimentos, tanto pelos animais em reprodução 

como por aqueles que irão ainda iniciar sua vida reprodutiva. Especificamente, não existe nenhum 

nutriente requerido para a reprodução que não atue sobre outras funções fisiológicas normais do 

organismo, tornando-se difícil determinar as funções específicas e mecanismos pelos quais a nutrição 

pode afetar as funções reprodutivas, sendo assim, o potencial reprodutivo é influenciado pelos efeitos 

nutricionais a curto e a longo-prazo sobre o estro e durante os diferentes estados fisiológicos, quando a 

fertilidade e a fecundação nos animais podem ser grandemente condicionadas. 
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EFFECT OF NUTRITION ON THE REPRODUCTION OF SHEEP 

 

 

Abstract: The following review aims to explain how nutrition influences sheep reproduction, presenting 

the influence of this, on characteristics essential for good reproduction. Nutrition influences fertility, 

directly through the provision of specific nutrients, which are required for the processes of follicle 
development, ovulation, oocyte maturation, fertilization, embryonic survival and the establishment of 

gestation; and indirectly acting on the circulating concentrations of the hormones and other nutrient 

sensitive metabolites that are required for the success of these processes. Reproduction is one of the first 

and main functions affected in situations of nutritional imbalance, which are primarily the result of 

deficits in the adjustment of the balance between the availability of nutrients and their requirements, both 

for breeding animals and for those who will still start their life reproductive health. Specifically, there is 

no nutrient required for reproduction that does not act on other normal physiological functions of the 

organism, making it difficult to determine the specific functions and mechanisms by which nutrition can 

affect reproductive functions, thus, reproductive potential is influenced by the short- and long-term 

nutritional effects on estrus and during different physiological states, when fertility and fertilization in 

animals can be greatly conditioned. 
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A nutrição exerce grande influência na eficiência reprodutiva tanto de forma direta, no 

fornecimento de nutrientes para as funções fisiológicas, quanto indireta, na síntese de hormônios e na 

quantidade de receptores nas células e suas interações metabólicas. O monitoramento do escore de 

condição corporal ainda é a ferramenta de diagnóstico nutricional mais utilizada. No entanto, os trabalhos 
feitos no Brasil têm demonstrado que a escala de escore ainda carece de avaliação com adaptação para 

ovinos deslanados criados no Brasil. Além desta influência dita estática, a nutrição exerce um efeito 

agudo ou imediato que também é explorado em condições de ambiente produtivo, como é o caso do 

flushing, que consiste em uma suplementação em níveis elevados, acima da exigência dos animais com o 

objetivo de estimular a taxa de ovulação, tamanho dos folículos ovarianos e a sobrevivência embrionária. 

O efeito do flushing já é bastante documentado, assim como suas limitações. Os avanços nesta linha são o 

flushing de nutrientes com reconhecido papel na reprodução como os ácidos graxos. 

Pode se dizer que a nutrição afeta todos os eventos do ciclo reprodutivo, da gametogênese à 

puberdade, tanto no macho quanto na fêmea. A razão para tal dependência é assegurar que o ciclo 

reprodutivo esteja sincronizado com a oferta nutricional, garantindo o sucesso da lactação e crescimento 

do recém-nascido, fases especialmente exigentes em energia. Daí o fato de ovelhas terem um mecanismo 
siológico que limita a reprodução aos meses do outono, tornando a época de nascimentos favorável à 

sobrevivência. No entanto, isso nem sempre significa que essa época seja a mais favorável 

comercialmente para o produtor, e embora na natureza a sincronização entre as atividades reprodutivas e 

a sazonalidade nutricional seja um fator crítico e essencial para a sobrevivência, quando se trata de 

rebanho comercial essa relação representa mais um risco à eficiência produtiva. 

A nutrição influencia diretamente a eficiência reprodutiva por fornecer ao organismo, nutrientes 

necessários para o adequado funcionamento dos processos reprodutivos. Portanto, o balanceamento e o 

consumo adequado de energia, proteína, vitaminas e minerais, é de grande importância para um bom 

desempenho reprodutivo (Pires, 2011; Robinson et al., 2002). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Bases fisiológicas da interação nutrição x reprodução 

Os mecanismos da atuação dos fatores nutricionais sobre o desempenho reprodutivo são 

complexos, compreendendo desde a influência de um nutriente específico até interações entre a 

disponibilidade destes, com o peso, a idade e a condição nutricional, estádio fisiológico e fatores 

climáticos relacionados ao ambiente no qual os animais são criados (Pires, 2011). 

Indiretamente, a nutrição atua na síntese e concentração de hormônios e outros metabólitos 

relacionados à reprodução, que, por sua vez, influenciam a maturação oocitária, taxa de ovulação, 

desenvolvimento embrionário, crescimento, viabilidade fetal e no vigor do cordeiro recém-nascido 

(Robinson et al., 2006). 

No organismo, os nutrientes absorvidos tendem a seguir uma ordem preferencial de prioridade e 

são direcionados primeiramente ao metabolismo basal, atividades ou trabalho, crescimento, reserva de 
energia básica, gestação, lactação, reserva de energia adicional, ciclo estral, início de gestação e por 

último reserva de energia em excesso (Pires, 2011; Maggione et al., 2008). Dentro deste contexto, a 

reprodução é uma das primeiras e principais funções afetadas em caso de falhas no plano nutricional do 

rebanho, não tolerando erros de manejo que impliquem em subnutrição das fêmeas nos principais estágios 

do ciclo reprodutivo. 

Segundo Scaramuzzi & Martin (2008), o nível nutricional exerce efeitos bidirecionais sobre a 

função ovarina, inibindo ou estimulando a atividade reprodutiva. Em relação ao eixo neuroendócrino, a 

nutrição exerce um efeito qualitativo, determinando a fertilidade através da síntese e liberação do 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), e dos hormônios folículo estimulante (FSH) e luteinizante 

(LH), controlando a ovulação permitindo que essa ocorra ou não. Em relação aos folículos ovarianos, 

esses efeitos passam a ser quantitativos regulando o crescimento folicular, a taxa de ovulação e a 

prolificidade. 
Para as ovelhas, nas quais o investimento energético na reprodução é bastante expressivo, uma 

falha nutricional é um problema sério e apresenta um risco tanto à vida da matriz quanto da cria. Por isso 

a resposta reprodutiva da fêmea à nutrição é mais complexa, e deve atender a duas questões - se poderá 

ou não se reproduzir, e caso haja condições de reproduzir-se, se há possibilidade de gerar um ou mais 

cordeiros. O que determinará a quantidade de cordeiros gerados é o número de oócitos disponíveis a 
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serem fecundados e gerarem embriões, que por sua vez tornar-se-ão fetos. Ou seja, aumentando-se a taxa 

de ovulação aumenta-se a probabilidade de gestação múltipla. 

Nos machos, o equilíbrio entre a nutrição e a reprodução se dá pelo ajuste da produção 

espermática com as condições nutricionais. Nesse caso, um erro no manejo nutricional ocasiona mais uma 

perda genética com a diminuição de seus descendentes, do que uma ameaça à vida do reprodutor e do 
cordeiro. 

 

Desempenho reprodutivo 

A nutrição materna durante a gestação pode alterar o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos 

dos fetos. O desempenho reprodutivo na fase adulta pode ser influenciado pelo manejo nutricional da mãe 

durante a gestação. 

 

Fertilidade 

Boucinhas et al. (2006) verificaram que fêmeas Santa Inês e mestiças Suffolk com acesso a 

concentrado (ração contendo rolão de milho, polpa cítrica e farelo de milho) nos períodos pré e pós-parto 

apresentaram maior peso corporal, foram mais prólicas e apresentaram taxas de fertilidade 10% maiores, 
se comparadas a fêmeas não suplementadas. Em pastagem de trevo, com baixa lotação e cobrindo as 

exigências nutricionais das gestantes, fêmeas Border Leicester x Merino alcançaram taxas de fertilidade 

de 95%, sem suplementação, mostrando que é possível atingir altos níveis de fertilidade em pastejo 

(Davies & Southey, 2001). 

A fertilidade é considerada como a habilidade da fêmea em apresentar condições favoráveis para 

gestação e lactação (Souza, 1992). Este índice pode ser influenciado pela temperatura, fotoperíodo, 

manejo e nutrição. Uma taxa de fertilidade igual ou maior que 80% é considerada ideal para o rebanho 

ovino (Machado, 2006). 

 

Natalidade ou fecundidade 

No Brasil, muitos animais não emprenham a campo por estarem debilitadas siologicamente 

chegando a nem apresentar ovulação durante a estação reprodutiva. Edey (1968) demonstrou uma forte 
dependência do peso vivo sobre a taxa de ovulação em ovelhas, além de observar também que abaixo de 

um determinado peso corporal muitas ovelhas não ovulam, mesmo resultado obtido por Fletcher (1971). 

Algumas ovelhas apresentam ovulação tardia, o que gera um período de parição muito grande e 

dificuldade na homogeneidade no lote de cordeiros para a venda. 

A nutrição no início da estação de monta melhora a condição corporal da ovelha, o que tem efeito 

direto na taxa de ovulação. Matrizes que apresentam bons escores de condição corporal (entre 2,5 a 3 na 

escala de 5 pontos) apresentam maiores ocorrências de cios, maior taxa de concepção, menor mortalidade 

embrionária e maior taxa de parição (Mellado et al., 2004). 

A natalidade (ou fecundidade) relaciona o número de cordeiros nascidos e a quantidade de fêmeas 

cobertas. Mori et al. (2006) avaliando 112 ovelhas das raças Hampshire Down, Suffolk, Corriedale e Ile 

de France, observaram que os animais suplementados demonstraram maiores ganhos de peso e melhores 
condições corporais, apresentando assim maiores taxas de natalidade, o que mostra que uma 

suplementação adequada (com energia e proteína) pode maximizar o número de cordeiros nascidos por 

ovelha prenhe. 

 

Mortalidade e peso ao nascer 

Uma das principais causas de perdas econômicas para a ovinocultura é a mortalidade de cordeiros. 

O peso ao nascer influencia na viabilidade das crias, sendo interessante o nascimento de cordeiros com 

pesos acima de 3 kg. Cordeiros muito grandes, com peso corporal acima dos 7 kg, são também passíveis 

de atenção, pois podem trazer problemas no momento do nascimento, como distocia. 

A suplementação da ovelha gestante no pré-parto otimiza o suporte nutricional da fêmea, 

aumentando assim o peso e a condição corporal ao parto (Rosa et al., 2007) e essas mudanças interferem 

no vigor dos cordeiros no nascimento e na sobrevivência destes. Além disso, a suplementação antes do 
parto com grãos incrementa a produção de colostro de ovelhas de gestação simples e gemelar. Uma 

quantidade baixa de concentrado pode duplicar a produção de leite, sem aumentar o risco de distocias 

nem alterar o tamanho do cordeiro ao nascer (Banchero, 2007). 
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Rosa et al. (2007), estudando ovelhas Ile de France suplementadas, observaram que as fêmeas que 

apresentaram maiores pesos corporais e melhores escores de condição corporal ao parto, pariram 

cordeiros mais pesados, mantiveram o peso. 

 

Ganho de peso dos cordeiros no pós-parto 

Koritiaki et al. (2012) avaliaram três diferentes níveis de energia na alimentação de 40 ovelhas no 

terço final da gestação (2,0; 2,2 e 2,4 Mcal/kg de MS) e o desempenho de 45 cordeiros Santa Inês do 

nascimento ao desmame aos 70 dias. Os filhos de ovelhas que receberam alimentação com maior energia 

obtiveram melhores valores de pesos ao nascimento, aos 70 dias e maior ganho de peso diário. Além dos 

pesos, a dieta das mães influenciou no tamanho do tórax e no comprimento do pescoço até a inserção da 

cauda das crias. Este resultado também foi encontrado por Castro (2009), que comprovou que o 

desenvolvimento após o nascimento dos cordeiros filhos de ovelhas que sofreram restrição alimentar na 

gestação pode ficar comprometido. 

 

Taxa de desmame 

A taxa de desmame, ao avaliar a sobrevivência de cordeiros até o desmame, indiretamente também 
avalia a habilidade materna da ovelha (Souza, 1992) e sua produção de leite, que influencia diretamente 

na sobrevivência de cordeiros. O tipo de parto também influencia na porcentagem de cordeiros 

desmamados, como foi observado por Costa (1990), que obteve taxas de desmame de 83,7% em partos 

simples, 74,3% em partos duplos e 27,8% em partos triplos com animais Morada Nova. Estudos da 

EMBRAPA (1989) mencionam que a taxa ideal de desmame para ovinos é de 90%, embora diversos 

estudos mostrem que essa taxa no país está abaixo do ideal. 

 

Peso ao abate e rendimento de carcaça 

A nutrição materna influencia na hipertrofia das fibras musculares primárias do feto, que 

sustentarão o crescimento das fibras musculares secundárias (Gastaldi, 2001). Logo, a nutrição 

inadequada das fêmeas prenhes proporciona o desenvolvimento de um número menor de fibras, levando a 

menor desenvolvimento muscular, já que, após o nascimento, as células apenas sofrem hipertrofia 
(aumento no tamanho) e não hiperplasia (aumento no número de fibras). 

Por outro lado, Beermann et al. (1983) concluíram que, mais importante que o número de fibras 

musculares, o rendimento de carcaça é influenciado pelo número de mionúcleos, ou seja, a quantidade de 

DNA presente no músculo. Cordeiros que apresentaram menor desenvolvimento fetal, decorrente da 

alimentação precária das mães, possuem o mesmo número de fibras musculares, porém com menos 

núcleos por fibra. Logo, estes animais conseguem alcançar o mesmo rendimento de carcaça de cordeiros 

filhos de mães bem nutridas após passarem por um período de compensação, para atingir o tamanho de 

músculo maduro e apresentar crescimento muscular normal (Norton & Walker, 1970). 

Geraseev et al. (2006b) notaram que cordeiros cujas mães foram bem alimentadas atingiram o 

peso para abate mais rapidamente, já cordeiros que sofreram restrição pré-natal apresentaram menor 

ganho de peso, maior idade ao abate e maior consumo total de ração. Assim, conclui-se que o manejo em 
fase tardia, após o cordeiro nascer, não compensa a restrição imposta ao feto. 

 

Programação fetal 

Os trabalhos mais recentes sobre a interação nutrição x reprodução tem concentrado a maior parte 

dos estudos na nutrição da matriz durante o período de gestação e seu impacto sobre vários fatores 

produtivos da próxima geração. Dentre os fatores de crescimento destacam-se o desenvolvimento fetal e o 

crescimento até o desmame. Características de carcaça também são influenciadas pela nutrição durante o 

período gestacional. Além desses, o desempenho reprodutivo e o crescimento da glândula mamária da 

futura matriz. 

 

Desenvolvimento fetal e crescimento até o desmame 

Durante o crescimento fetal, a baixa disponibilidade de nutrientes, consequência da nutrição 
inadequada da mãe, pode afetar o desenvolvimento de alguns órgãos, afetando a fisiologia do animal ao 

nascer (Macedo Júnior, 2008). 

O crescimento dos tecidos fetais segue uma curva exponencial no último terço de gestação, no 

caso de fêmeas ovinas e caprinas, em torno de 50 dias antes do parto (Bell et al., 1995). Até o centésimo 

dia de gestação, o desenvolvimento fetal ocorre com pouca intensidade. Nos últimos 50 dias, há um 
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aumento acelerado do crescimento fetal e, consequentemente, das necessidades nutricionais da matriz. As 

necessidades nutricionais em termos de proteína e energia aumentam significativamente durante as 

últimas semanas de gestação.  

Kenyon et al. (2011) estudaram os efeitos do tamanho da matriz e do plano nutricional (ad libitum 

ou manutenção) durante o terço final da gestação de ovelhas sobre o tamanho de úbere e sobre o ganho de 
peso das crias. Segundo os autores, as fêmeas alimentadas com dietas de manutenção nesse período 

tinham úberes menores, menores pesos ao nascer e aos 21 dias de nascidos. Maiores níveis séricos de 

glicose foram verificados nos cordeiros das matrizes alimentadas ad libitum, o que indica maior aporte 

energético aos animais. Em conclusão, os autores ressaltaram que o tamanho e o plano nutricional da 

fêmea gestante interferem no ganho de peso dos cordeiros, uma vez que fêmeas maiores e bem 

alimentadas terão mais leite para oferecer às crias. 

 

Desempenho na lactação 

Wallace et al. (2001) escreveram que borregas mantidas com alimentação favorecendo rápido 

crescimento apresentaram menor produção de colostro e, menores quantidades de proteína, lactose, 

imunoglobulinas e gordura na composição do mesmo. Os autores relataram que devido aos animais ainda 
estarem em fase de crescimento houve mobilização de grande parte dos nutrientes para os tecidos 

maternos, favorecendo o crescimento em detrimento da gestação; destacaram também que borregas 

superalimentadas podem apresentar maior deposição de gordura na glândula mamária, comprometendo a 

funcionalidade da mesma. 

 

Flushing de nutrientes 

Uma das ferramentas de manejo nutricional com impacto na reprodução e talvez a mais difundida 

entre técnicos e produtores é o flushing, que consiste no fornecimento de uma suplementação com 

elevado nível nutricional, durante um curto período, que compreende antes e durante a estação de monta 

(Susin, 1996). O NRC (1985) recomenda que esta suplementação seja calculada para suprir energia 

correspondente a 60% acima da exigência nutricional de mantença. 

Uma melhoria no plano nutricional durante o período pré-ovulatório pode aumentar o tamanho do 
folículo ovulatório (Webb et al., 2004; Robinson et al., 2006). Alterações hormonais induzidas através da 

alimentação podem estar correlacionadas a modificações na função ovariana (Muñoz-Gutiérrez et al., 

2002; Webb et al., 2004). Um dos mecanismos está relacionado à redução na secreção de estradiol do 

folículo dominante aumentando seu período de dominância (Scaramuzzi et al., 1993), reduzindo assim o 

feedback negativo sobre a liberação de FSH, permitindo que mais folículos sejam recrutados e entrem na 

fase pré-ovulatória aumentando as chances de ovulações múltiplas (Viñoles et al., 2005; Somchit et al., 

2007; Scaramuzzi et al., 2006). No entanto, o flushing não aumenta significativamente o número de 

folículos com menos de 2 mm de diâmetro, indicando que tem pouco ou nenhum efeito nas fases iniciais 

de crescimento e maturação folicular (Haresing, 1981). Aumentos significativos na taxa de ovulação 

através do flushing somente serão obtidos se as matrizes forem submetidas a um período de 

suplementação equivalente a um ciclo estral antes do início da estação de monta, não tendo nenhum efeito 
quando as ovelhas apresentam condição corporal satisfatória (Susin, 1996). 

O “flushing” é uma prática de manejo conhecida na Inglaterra desde o século passado. 

Tradicionalmente restringia-se o plano nutricional das ovelhas durante o período pós-desmame, fazendo 

com que abaixassem, marcadamente, o peso corporal, quando as mesmas apresentavam elevada condição 

corporal. A queda de peso sensibilizaria as ovelhas para que respondessem a uma “mudança na 

alimentação” iniciada 4 a 5 semanas antes da cobertura. O objetivo desta “mudança na alimentação” 

(flushing) seria fazer com que, neste período que precede a cobertura, as ovelhas passassem a ganhar peso 

e, com isso, obter-se-ia um maior número de partos múltiplos (Rey, 1976).  

É importante lembrar que o flushing só é economicamente viável quando considerados todos esses 

fatores, ou seja, suplementar um lote de ovelhas que não está em balanço energético negativo (estão com 

uma condição corporal de 4 para cima) não trará os resultados esperados na prolificidade, e só 

representará um gasto a mais com essa suplementação. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A nutrição afeta de forma multifatorial o desempenho reprodutivo, influenciando de forma 

estática, dinâmica ou imediata. Este conhecimento pode e deve ser utilizado estrategicamente para 
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aumentar a eficiência reprodutiva e produtiva do rebanho. Sendo assim, conclui-se que a nutrição 

adequada é o principal fator modulador da eficiência reprodutiva nos ovinos, pois uma baixa condição de 

escore corporal acarreta um medíocre desempenho.  

A eficiência reprodutiva dos ovinos é resultado da fertilidade, prolificidade, sobrevivência e 

crescimento dos cordeiros, que são fortemente influenciados pela nutrição. A melhoria de índices 
reprodutivos correlaciona-se com a disponibilidade de nutrientes da dieta e este fato torna essencial o 

conhecimento dos efeitos da nutrição sobre a produtividade do rebanho.  A suplementação com alto nível 

de nutrientes durante o período pré e pós-monta, conhecido com flushing é uma estratégia para aumentar 

a fertilidade e prolificidade. O flushing de nutrientes específicos, com ácidos graxos, deve ser mais 

explorado como estratégia para aumentar a eficiência reprodutiva. 
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