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Não só o meio ambiente mas, também a dieta pode influenciar a homeostase ácidobase nas aves. Inúmeros relatos apontam para os efeitos do balanço eletrolítico da dieta sobre
o desempenho das aves. A manutenção deste equilíbrio pode ser uma medida importante para
melhorar o desempenho de frangos.
Os íons essenciais à manutenção do equilíbrio ácido-base são: Na+, K+ e Cl-. Além das
aves os exigirem em quantidades mínimas em sua alimentação, para satisfazer suas
necessidades nutricionais, é fundamental que a proporção entre eles seja ideal para manter a
homeostase ácido-base e obter o máximo desempenho. Para manter o equilíbrio ácido-base, a
ave deve regular a ingestão e a excreção de ácidos e bases. Porém, os ácidos produzidos no
metabolismo (H+endógeno) também contribuem para o balanço ácido-base.
O resultado do poder ácido da ingestão de Na+ + K+ – Cl- , e´ igual a diferença de
cátions e ânions excretados (( cátions - ânions)excretados), mais a produção de ácido endógeno
(H+endógeno), mais as bases em excesso (BEecf) ou reservas alcalinas. A ingestão ótima de
eletrólitos, em termos de equilíbrio ácido-base, pode minimizar a presença de BEecf, tendendo
a zero. O requerimento ótimo de balanço de eletrólitos foi definido em termos de mEq(Na+ + K+
- Cl-)/kg de ração em torno de 250 mEq/kg.
(Na+ + K+ - Cl-)ingeridos = (Cátions - Ânions)excretados + H+endógeno + BEecf
mEqNa + mEqK – mEqCl = 250
As alterações no equilíbrio ácido-base e desequilíbrios na suplementação de (Na+ + K+ Cl-), causam inapetência com redução no ganho de peso, prejudicando a conversão alimentar,
queda da produção de ovos e quando os desequilíbrios não são compensados determinam
aumento na mortalidade.
A fonte protéica utilizada na ração pode afetar o equilíbrio eletrolítico e ácido-base, pois
certas fontes, principalmente as de origem animal, aumentam a produção de ácidos orgânicos
e reduzem a contribuição de Na e K, aumentando a quantidade relativa de Cl. Entretanto,
reduções do nível de proteína bruta, em dietas a base de milho e farelo de soja, reduzem os
níveis de K devido a redução na inclusão de farelo de soja, por exemplo. Este cenário pode ser
um problema aos nutricionistas formulando dietas para frangos de corte criados em altas
temperaturas.
O conceito de que as aves necessitam de proteína para atender suas exigências em
aminoácidos vem sendo discutido há muitos anos, embora haja um requerimento mínimo de
proteína bruta. A oxidação de aminoácidos pode ocasionar acidose metabólica. Alguns estudos

2
tem sido realizados com o objetivo de avaliar as interações entre os níveis de proteína e
aminoácidos das rações e o balanço eletrolítico destas. Neste sentido, BORGES et al. (2002)
avaliaram dois níveis de proteína bruta (21,0 e 23,5%) nas dietas pré- iniciais e três relações
eletrolíticas (166, 260 e 360 mEq/kg) em dois experimentos e concluíram que as rações devem
ser formuladas com balanço eletrolítico ao redor de 260 mEq/kg independentemente dos níveis
de proteína. DALL’STELLA (2008) avaliando os efeitos de crescentes relações de
metionina+cisteína:lisina digestível na dieta (66; 73; 80 e 87%) com o balanço eletrolítico
corrigido (240mEq/kg) sobre o desempenho de frangos de corte de 1 a 7 dias, concluiram que
as diferentes relações avaliadas apresentaram efeito significativo somente sobre o consumo de
ração, sendo que a melhor relação encontrada foi de 76%.
Adicionando NaCl, NaHCO3, NH4Cl e KHCO3 nas rações de frangos na primeira
semana de vida com o intuito de determinar o melhor balanço eletrolítico, BORGES et al.
(1999; 2002). Os autores concluíram que as respostas dependem do eletrólito manipulado e
níveis extremos de Cl, K e Na devem ser evitados. A principal resposta para os excessos de Cl
e K parece estar relacionada ao consumo de ração. O melhor balanço eletrolítico na fase préinicial variou entre 246 e 277 mEq/kg de ração (Figura 1). Na fase inicial (1 a 21 dias de idade)
os resultados da literatura são mais conflitantes mas, podemos indicar com segurarnça 250
mEq/kg de raçao.
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FIGURA 1 - Efeitos da relação eletrolítica Na+K-Cl na ração sobre o ganho de peso e a
conversão alimentar em frangos de 1 a 7 dias de idade. Adaptado de BORGES et al. (2002).
Na fase de crescimento BORGES et al. (2003) concluíram que o melhor ganho de peso
e conversão alimentar foi obtido com 240 mEq/kg de ração, manipulando-se os níveis de sódio
e cloro. Em outros estudos, utilizando-se níveis crescentes de sódio ou níveis crescentes de
sódio e potássio, BORGES et al. (2004) concluíram que o melhor balanço para esta fase está
entre 202 e 235 mEq/kg, podendo ser obtido adicionando sódio ou potássio à dieta.
Considerando o período total de criação (1 a 42 dias de idade), as aves criadas em
ambiente de termoneutralidade tiveram melhor desempenho com balanço eletrolítico entre 201
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e 220 mEq/kg (BORGES et al., 2003). Porém, quando em condição de estresse de calor o
melhor desempenho foi obtido com balanço eletrolítico entre 207 e 236 mEq/kg de ração,
Figura 2. Em ambos os estudos o balanço eletrolítico foi obtido pela manipulação dos níveis de
sódio e cloro na ração.
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FIGURA 2 - Efeitos da relação (Na+ + K+ - Cl-) sobre o ganho de peso e conversão alimentar de
frangos de corte de 1 a 42 dias de idade. Adaptado de BORGES et al., (2003).
Assim, para frangos de corte, independentemente da linhagem, o ideal é trabalhar com
balanço eletrolitico variando entre 280 e 180 mEq/kg de raçao, esperando uma melhora de 0,02
pontos na conversão alimentar. Os desequilíbrios na suplementação de eletrólitos podem
causar inapetência com redução do ganho de peso e morte quando os mecanismos
compensatórios não são suficientes para manter a homeostase ácido-base. Especial atenção
deve ser dada à formangulação de ração de modo a não adotar níveis de Na abaixo de 0,15%
e acima de 0,45%, Cl- acima de 0,35% e K acima de 0,98% e abaixo de 0,55%. Podemos
afirmar que nas fases iniciais devesse manipular os níveis de Na e Cl, para obtenção do
balanço eletrolítico e, nas fases de crescimento e abate pode-se manipular Na, K e Cl,
dependendo do perfil da ração.
Na literatura são escassos os estudos com a aplicação deste conceito em dietas para
poedeiras comerciais e reprodutoras pesadas. Mas, de maneira geral há uma maior produção
de ovos em poedeiras a medida que aumentava a proporção de (Na+K)/Cl pela adição de
bicarbonato de sódio na ração. Outras respostas observadas sao melhorias na espessura e
resistência de casca, redução no número de ovos com casca fina e aumento na gravidade
especifica quando se utiliza rações adotando o conceito de balanço eletrolítico (mEq/kg).
SANTOS et al. (2005) realizaram ensaio experimental com 57.000 matrizes pesadas
para avaliar o impacto da adoção deste conceito sobre o desempenho das aves. Houve melhor
produção de ovos, conversão alimentar e menor mortalidade, utilizando a ração formulada pelo
conceito de balanço eletrolítico quando comparado com o grupo controle. Os autores
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concluíram que o conceito pode ser usado para ajustar o equilíbrio acido base das aves e
melhorar o desempenho, indicando um mínimo de 180 mEq/kg de ração para matrizes na fase
final de produçao.
Estudos realizados em outros incubatorios mostram que a melhor relaçao eletrolitica
para reprodutoras varia conforme a fase de produçao, podendo ser assim dividida: pre-postura
220 mEq/kg, postura pico 240 mEq/kg, postura dois 220 mEq/kg e postura tres maior que 180
mEq/kg. A adoçao desses niveis garantem um acrescimo de 5 a 14 pintos por ave alojada,
dependendo da linhagem das aves. Considerando o investimento e o retorno obtido, a adoçao
do conceito é altamente viavel.

