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RESUMO 
 
 

O presente estudo avaliou o desempenho, digestibilidade de frangos alimentados 
com valores crescentes de balanço eletrolítico nas fases pré-inicial, inicial e de 
crescimento. No Experimento 1 (fases pré-inicial e inicial - 1-21 dias de idade) 
foram utilizados 240 pintos Cobb machos de um dia de idade e no Experimento 2 
(fase de crescimento - 24 a 38 dias de idade), 48 frangos Cobb machos com 24 
dias de idade. O Experimento 1 foi conduzido no delineamento em blocos ao 
acaso, e o critério de distribuição do bloco foi o andar da bateria, com quatro 
tratamentos e cinco repetições e o Experimento 2 em delineamento inteiramente 
casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições. Foram avaliados o 
desempenho e o consumo de água. Posteriormente, dois experimentos foram 
realizados na Fazenda Roque, Itaberaí, GO e no Experimento 3 foram utilizados 
960 pintos Cobb com sete dias de idade e no Experimento 4 distribuídos 816 
frangos com 21 dias de idade, ambos no delineamento inteiramente ao acaso, 
com quatro tratamentos e quatro repetições. Foram avaliados o desempenho e 
calculado o Índice de eficiência europeu (IEP). Os tratamentos consistiram de 
níveis de balanço eletrolítico (BE), expressos pelo número de Mongin (Na+ + K+ - 
Cl-), para todos os experimentos de 200, 240, 280 e 320 mEq/kg. No Experimento 
1 não houve efeito do BE no desempenho, mas o consumo de água apresentou 
efeito linear positivo (P≤0,05) e efeito quadrático para relação água:ração do BE 
com inflexão máxima em 212 mEq/kg de um a sete dias de idade  e 306mEq/kg 
de um a 21 dias de idade. Houve efeito quadrático (P≥0,05) para balanço de 
nitrogênio (g e %), retenção de nitrogênio, relação água: ração; consumo de água 
do alimento + de bebida: consumo de ração na matéria seca com ponto de 
inflexão máxima de 222,9, 253,9, 231,5, 306,0, 316,4, respectivamente e efeito 
linear (P≤0,05) para consumo de nitrogênio e balanço de água. Houve efeito 
linear (P≤0,05) para retenção de Na+ (g) e quadrático (P≤0,05) para retenção de 
Na+ (%), K+ (g e %), Cl- (g) com ponto de inflexão máxima de 276,2, 262,6, 252,3, 
257,0, respectivamente. Houve efeito linear (P≥0,05) para consumo e retenção de 
Na+ e efeito quadrático (P≥0,05) para consumo e retenção de K+ e Cl-, com 
inflexão máxima de 262 mEq/kg e 260 mEq/kg para K+ e  para Cl-, 259 e 246 
mEq/kg de sete a 10 dias de idade. De 17 a 21 dias, o BE influenciou de forma 
quadrática (P≤0,05) o balanço de nitrogênio em 270,8 mEq/kg e de forma linear 
(P≤0,05) a relação água: ração e consumo de água pura: consumo de ração na 
matéria natural. Houve efeito quadrático (P≤0,05) para balanço de eletrólitos 
sobre o Na+ (g e %), K+ (g), Cl- (g) em 210,7, 279,8, 250,0, 218,0 mEq/kg  
respectivamente. Houve efeito linear (P≤0,05) do BE no consumo e retenção de 
Na+ e efeito quadrático no consumo de K+ e de Cl- em 258,0 e 238,0 mEq/kg, 
respectivamente. No Experimento 2 não ocorreu resposta significativa no 
desempenho, consumo de água, relação água: ração e balanço e retenção de 
nitrogênio, relação consumo de água pura: consumo de ração matéria natural e 
balanço de água, mas houve efeito linear positivo (P≤0,05) para K+ (g) e 
quadrático para K+ (%) e Cl- (g) com 300 e 253 mEq/kg, respectivamente. Para 
consumo e retenção houve efeito linear positivo (P≤0,05) para retenção de K+ 
(mg/g) e efeito quadrático (P≤0,05) para retenção de Cl- com inflexão máxima em 
252 mEq/kg de 28 a 31 dias de idade. Já de 35 a 38 dias de idade não houve 
efeito do BE da dieta no balanço, consumo e retenção de nitrogênio, relação 
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água: ração, relação consumo de água do alimento + de bebida: consumo de 
ração na matéria seca e balanço de água, resposta linear (P>0,05) do balanço 
eletrolítico sobre K+ (g) e quadrático para Cl- (%) com ponto de inflexão máxima 
em 252 mEq/kg e para consumo e retenção de eletrólitos não houve efeito. No 
Experimento 3, observou-se efeito (P≤0,05) para conversão alimentar com ponto 
de mínima em 265 mEq/kg e no Experimento 4, foram afetados (P≤0,05) o ganho 
de peso, o consumo de ração e a conversão alimentar com valores de BE 
estimados em 313, 240 e 271 mEq/kg, respectivamente. Em ambos os 
experimentos não houve diferença (P>0,05) do BE da dieta na densidade óssea, 
umidade do músculo da perna, cinzas totais e níveis séricos de Na+, K+ e Cl-. 
Conclui-se que o BE para a fase pré-inicial varia de 212 a 250 mEq/kg para 
adequado balanço de nitrogênio e de eletrólitos e para consumo e retenção na 
faixa de 260 mEq/kg. Na fase inicial (7 - 21 dias de idade) o BE sugerido foi 265 
mEq/kg para conversão alimentar e para a fase de crescimento variou de 200 a 
300 mEq/kg. 
 
 
Palavras Chaves:  
balanço ácido-base, desempenho, eletrólitos, sódio, cloro, potássio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiii 

ABSTRACT 
 
 

This experiment evaluated performance and digestibility of broilers fed increasing 
values of electrolyte balance in the pre-starter, starter and growth phases. In 
Experiment 1, (pre-starter and starter phase; 1-21 days of age) 240 one day old 
male Cobb chicks were used and in Experiment 2 (growth phase; 24 to 38 days of 
age) 48 male Cobb broilers with 24 days of age were utilized. The Experiment 1 
was conducted in a block randomized design, and the criteria of distribution of the 
block was the battery floor, with four treatments and five replications and the 
Experiment 2 in a completely randomized design with four treatments and four 
replications. Performance and water intake were evaluated. Two experiments 
were conducted in Fazenda Roque, Itaberaí, GO and in Experiment 3, 960 seven-
old day male Cobb chicks were used and in Experiment 4, 816 broilers with 21 
days of age, both in a completely randomized design, with four treatments and 
four replications. Performance was evaluated and European Efficiency Index (IEP) 
was calculated. Treatments consisted of electrolyte balance (EB) levels, 
expressed as the number of Mongin (Na+ + K+ - Cl-), for all experiments of 200, 
240, 280 and 320 mEq/kg. In Experiment 1 there was no effect of EB on 
performance, but water intake had positive linear effect (P≤0.05) and quadratic 
effect for the water: ration ratio with EB maximum point in curve of 212 mEq/kg, 
from one to seven days of age and 306 mEq/kg, from one to 21 days of age. A 
quadratic effect (P≤0.05) occurred for nitrogen balance (g and %), nitrogen 
retention, water: ration ratio, water intake from feed + from drinking and dry matter 
intake from ration with highest points in curve of 222.9; 253.9; 231.5; 306.0 and 
316.4; respectively and linear effect (P≤0.05) for nitrogen intake and water 
balance. A linear effect (P≤0.05) was observed for Na+ retention (g) and quadratic 
effect (P≤0.05) for Na+ retention (%), K+ (g and %), Cl- (g), with highest points in 
the curve of 276.2; 262.6; 252.3 and 257.0; respectively. There was linear effect 
(P≤0.05) for intake and retention of Na+ and quadratic effect (P≤0.05) for intake 
and retention of K+ and Cl-, with maximum points of 262 mEq/kg and 260 mEq/kg 
for K+ and for Cl-, 259 and 246 mEq/kg from seven to ten days of age, 
respectively. From 17 to 21 days of age, EB influenced (P≤0.05) nitrogen balance 
in a quadratic way in 270.8 mEq/kg and linearly (P≤0.05) water: ration ratio and 
the intake of single water: ration intake in the original matter. There was quadratic 
effect (P<0.05) for EB on Na+ (g and %), K+ (g) Cl- (g) at 210.7; 279.8; 250.0 and 
218.0 mEq/kg respectively. There was linear effect (P<0.05) of EB on intake and 
retention of Na+ and quadratic effect on intake of K+ and Cl- at 258.0 and 238.0 
mEq/kg, respectively. In Experiment 2 no significant response occurred on 
performance, water intake, water: ration ratio and balance and retention of 
nitrogen, intake of single water: ration intake in the original matter ratio and water 
balance, but there was positive linear effect (P≤0.05) for K+ (g) and quadratic 
effect for K+ (%) and Cl- (g) with 300 and 253 mEq/kg, respectively. For intake and 
retention there was positive linear effect (P≤0.05) for K+ retention (mg/g) and 
quadratic effect (P≤0.05) for Cl- retention, with maximum points in the curve at 252 
mEq/kg from 28 to 31 days of age. However, from 35 to 38 days of age there was 
no effect of EB of the diet in the balance, intake and retention of nitrogen, water: 
ration ratio, water from the feed + from drinking: dry matter intake ratio and water 
balance, linear response (P≤0.05) of EB on K+ (g) and quadratic for Cl- (%) with 
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highest point in the curve of 252 mEq/kg and for intake and electrolytes retention 
there was no effect. In Experiment 3, there was effect (P≤0.05) for feed conversion 
rate with the lowest point in the curve of 265 mEq/kg and in Experiment 4, the 
weight gain, ration intake and feed conversion rate were affected (P≤0.05) with 
values of EB estimated at 313, 240 and 271 mEq/kg, respectively. In both 
experiments there was no difference (P>0.05) of the EB of the diet in the bone 
density, muscle moisture of the leg, total ash and plasma levels of Na+, K+ and Cl-. 
It was concluded that the EB for the pre-starter phase varies from 212 to 250 
mEq/kg for an adequate balance of nitrogen and electrolytes and for intake and 
retention in the range of 260 mEq/kg. In the starter phase (7 - 21 days of age) the 
EB suggested was 265 mEq/kg for feed conversion rate and for the growth phase 
varied from 200 to 300 mEq/kg. 
 
 
Key words: acid-base balance, chlorine, electrolytes, performance, potassium, 
sodium.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A evolução da avicultura resultou em frangos de corte precoces e com 

grande eficiência para converter alimentos em proteína animal. Entretanto, 

problemas metabólicos e de manejo têm surgido, destacando-se o equilíbrio 

ácido-basico (EAB) que pode ser influenciado pela composição da dieta que o 

animal recebe e também pela temperatura ambiente. A manutenção do EAB do 

meio interno é de grande importância fisiológica e bioquímica, pois as atividades 

das enzimas celulares, trocas eletrolíticas e manutenção do estado estrutural das 

proteínas do organismo são profundamente influenciadas por pequenas 

alterações na concentração hidrogeniônica. 

Dentre os nutrientes das rações, os minerais caracterizam-se por 

importantes funções metabólicas. O sódio, o cloro e o potássio, essenciais para 

as aves têm recebido pouca atenção quanto as suas exigências nas dietas, uma 

vez que são supridos pelos cloretos e carbonatos, considerados fontes de baixo 

custo.  

As aves possuem exigências mínimas de sódio (Na+), de potássio (K+) e de 

cloro (Cl-) e estes eletrólitos monovalentes são provenientes de ingredientes 

naturais e sais. São importantes na manutenção da homeostase ácido-base do 

corpo e, portanto, a proporção entre eles deve ser ideal para que se obtenha o 

máximo desempenho zootécnico. 

Pesquisas vêm sendo realizadas para estudar o balanço eletrolítico (BE) 

das dietas, seus reflexos no desempenho animal e a relação com alterações 

metabólicas que resultem em patologias relacionadas ao alto desempenho. 

Crescimento, apetite, desenvolvimento ósseo, resposta ao estresse térmico, 

metabolismo de aminoácidos, de minerais e de vitaminas (PATIENCE, 1990), e 

imunidade das aves (PIMENTEL & COOK, 1986) podem ser influenciados pelo 

EAB. 

O BE, expressado como balanço ácido-básico, é afetado por três principais 

fatores: proporção dos eletrólitos na dieta, produção endógena de ácidos e a taxa 

de excreção renal (LEESON et al., 1995). 

A regulação do balanço ácido-básico em frangos pode ser 

economicamente significativa quando mecanismos compensatórios são ativados 
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na exposição das aves a agentes estressores por longos períodos. Esses fatores 

são freqüentemente associados com a ingestão excessiva de ácidos ou bases 

presentes em dietas desbalanceadas em eletrólitos e em situações de estresse 

calórico (MACARI et al., 2002). De acordo com BORGES (1997), a adição de sais 

eletrolíticos na dieta de frangos de corte é recomendada para minimizar efeitos 

deletérios do estresse calórico. 

Os principais minerais (Na+, K+, Cl-), citados por MONGIN (1981), são 

considerados “íons fortes”, diretamente relacionados ao BE importantes na 

absorção dos aminoácidos. K+ é o principal cátion do fluido intracelular enquanto 

que Na+ e Cl- são íons do fluído extracelular. A osmorregulação é conseguida pela 

homeostasia destes íons nos meios intra e extracelular. Em condições ótimas, os 

conteúdos de água e de eletrólitos são mantidos dentro de limites estreitos, mas a 

perda de eletrólitos sem alteração no conteúdo de água do corpo, reduz a 

osmolalidade destes fluídos.  

A formulação de rações com base no conceito de BE pode ser 

implementada com vistas a corrigir as distorções no EAB das aves decorrentes do 

estresse calórico. O entendimento do EAB é complexo, porém muito importante 

na produção avícola e alterações nesse equilíbrio podem acarretar severos danos 

no desempenho.  
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Avaliar o desempenho, a digestibilidade, o balanço de nutrientes, o teor de 

umidade na carne e a matéria mineral óssea de frangos de corte submetidos a 

dietas com diferentes BE na fase inicial (1 a 21 dias de idade) e fase crescimento 

(21 a 38 dias de idade) 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar a influência do BE sobre: 

 Ganho de peso; 

 Consumo de ração; 

 Conversão alimentar; 

 Mortalidade; 

 Índice eficiência produtivo; 

 Consumo de água período inicial de 1 a 21 dias e de crescimento 22 a 

35 dias de idade; 

 Balanço de nitrogênio, matéria seca, sódio, potássio e cloro; 

 Sódio, potássio e cloro séricos; 

 Densidade e teor de cinzas em tíbias de frangos aos 21 e 38 dias de 

idade 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

Balanço Eletrolítico 

 

 O balanço eletrolítico (BE) é definido como a diferença entre os principais 

cátions e ânions da dieta e representa a acidogenicidade ou alcalinidade 

metabólica da mesma. Nas dietas animais, todas as cargas negativas devem ser 

balanceadas com as cargas positivas e a soma total dos eletrólitos fornecidos na 

dieta tem influência direta na regulação do equilíbrio eletrolítico do animal (SILVA, 

2004). 

 O BE corporal é afetado principalmente por suplementos fornecidos na 

dieta e também por ácidos endógenos produzidos e pelas taxas de remoções 

renais. Enquanto as necessidades para elementos individuais são claramente 

definidas, há um entendimento sobre o que se necessita para alcançar o balanço 

ideal entre o fornecimento de cátions e ânions da dieta (OLIVEIRA et al., 2003). 

O meio ambiente e a dieta podem influenciar o equilíbrio ácido-base nas 

aves. Em termoneutralidade, as aves exibem ótimo equilíbrio de eletrólitos o que 

permite máximos crescimento e utilização do alimento. Como o equilíbrio 

eletrolítico da dieta pode variar com a temperatura ambiente, seu ajuste pode ser 

importante para melhorar o desempenho de frangos criados sob altas 

temperaturas e superar efeitos danosos da alcalose respiratória decorrente do 

estresse calórico (BORGES et al., 2004). 

A prevenção do desequilíbrio eletrolítico pode ser obtida pela incorporação 

de cátions e ânions na dieta expresso em mEq/kg (MONGIN, 1981). Entretanto, a 

disponibilidade dos eletrólitos é influenciada pela regulação homeostática 

intestinal e renal e pela maior absorção de íons monovalentes (TEETER, 1997). 

O BE altera o equilíbrio ácido-básico, indicado pelo pH e pelas 

concentrações de bicarbonato (HCO3
-) no sangue; em dietas ricas em ânions, tais 

como cloretos, sulfatos e fósforo e tendem a causar acidemia. Entretanto, dietas 

enriquecidas com sódio e potássio podem causar alcalemia (RUIZ-LÓPES & 

AUSTIC, 1993). As proporções de Na+, Cl- e K+ na dieta são sérios determinantes 

do BE da ração (MONGIN, 1981). Estes eletrólitos são essenciais para 
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manutenção da pressão osmótica e equilíbrio ácido-base dos líquidos corporais, 

os quais se derivam do metabolismo celular (MURAKAMI, 2000). 

Alguns autores descreveram equações para explicar a relação entre 

cátions e ânions e o EAB. Para MILLIERE & FORBES (1966), esta inter-relação 

pode ser descrita pela equação: 

 

Nível relativo = mEq cátions 
mEq ânions 

= Ca +Mg + Na + K 
PO4 + Cl + SO4 

 

Entretanto, os íons essenciais à manutenção do EAB são Na+, K+ e Cl-. As 

aves exigem estes íons em quantidades mínimas para satisfazer as necessidades 

nutricionais. Porém, é fundamental que a proporção entre eles seja obedecida 

para manter a homeostase ácido-base e obter o máximo desempenho das aves 

(MONGIN, 1981). Para manter o EAB, a ave deve regular ingestão e excreção de 

ácidos que diferem para ânions e cátions da dieta. Os ácidos produzidos no 

metabolismo (H+ endógeno) também contribuem para o balanço ácido-base. 

Quando o animal se encontra em balanço ácido-base constante, sem excesso ou 

deficiência de ácido ou base, pode ser descrita a equação: 

(Ânions – Cátions) ingeridos + H+ endógeno = (Ânions – Cátions) excretados 

De acordo com MONGIN (1981), o resultado do poder ácido da ingestão de 

Na+K–Cl é igual à diferença de cátions e ânions excretados (cátions – 

ânions)excretados + a produção de ácido endógeno (H+ endógeno) + bases em excesso 

(BEecf) ou reservas alcalinas. A ingestão ótima de eletrólitos, em termos de EAB, 

pode fazer com que a presença de BEecf tenda a zero. O ótimo BE de ração, 

expresso em (Na++ K+-Cl-)/kg, foi definido em torno de 250 mEq/kg. 

 

(Ânions – Cátions) ingeridos =(Ânions – Cátions) excretados + H+ endógeno + BEecf  

ou  

(Na+ + K+ - Cl-) ingeridos = (Ânions – Cátions) excretados + H+ endógeno + BEecf 

 

 Para determinar o equilíbrio eletrolítico de um ingrediente ou dieta pela 

equação acima, deve-se considerar o conteúdo de eletrólitos dos ingredientes 

(Tabela 1), tal como no exemplo. 
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Exemplo:  

Milho 

Sódio: peso atômico= 22,9    Eq= 23g/kg    mEq= 23 mg/kg 

0,05 % Na = 500 mg/kg/23 = 21,73 mEq/kg 

Potássio: peso atômico= 39,1    Eq= 39,1g/kg    mEq= 39,1mg/kg 

0,38% K = 3800 mg/kg /39,1 = 97,18 mEq/kg 

Cloro: peso atômico= 35,5    Eq= 35,5g/kg    mEq= 35,5 mg/kg 

0,04% Cl = 400 mg/kg/ 35,5 =  11,26 mEq/kg 

21,73 + 97,18 – 11,26 = 107,6  mEq/kg 

Dieta 

0,35% Na x 10000 / 23 = 152 mEq Na+ 

0,68% K x 10000 / 39,1 = 174 mEq K+ 

0,30% Cl x 10000 / 35,5 = 84 mEq Cl- 

152 + 174 – 84 = 242 mEq/kg 

 

TABELA 1 -  Conteúdo de eletrólitos de alguns ingredientes utilizados nas 
formulações das dietas 

Ingredientes % Na % K % Cl mEq/kg 

Milho 0,05 0,38 0,04 108 
Trigo 0,09 0,52 0,08 150 
Sorgo 0,04 0,34 0,08 82 
Farelo de Soja 0,05 2,61 0,05 675 
Farelo de Canola 0,09 1,47 0,05 400 
Farinha de Carne 0,55 1,23 0,90 300 
Farinha de Peixe 0,47 0,72 0,55 230 
DL-Metionina 6,50 0 0 2827 
Bicarbonato Sódio 27 0 0 11744 
L-Lisina 78% 0,10 0,01 19,40 -5426 
Glúten Milho 0,03 0,06 0,07 9 
Cloreto de Sódio 38 0 59 -114 
Sulfato Sódico 32 0 0 13919 

Fonte: Adaptado de LEESON et al. (1995). 

Nestas equações, BORGES  et al. (2003) afirmam que alguns fatores devem 

ser considerados: 

 

1) Na equação assume-se que somente os minerais Na+, K+ e Cl- têm impacto no 

EAB sem considerar a forma como eles são ingeridos. A suplementação de 

sódio e potássio aumenta o pH e o HCO3
-  do sangue enquanto que a adição 
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de cloro deprime estes mesmos parâmetros (HURWITZ et al., 1973; RILEY & 

AUSTIC, 1984). Entretanto, há evidências de que ânions metabolizáveis 

exercem influência no balanço ácido-base. GORMAN & BALNAVE (1994) 

concluíram que o ganho de peso associado com o carbonato de sódio e o 

bicarbonato de sódio foram significativamente diferentes em dietas com o 

mesmo BE, concluindo que o estresse calórico pode induzir um requerimento 

metabólico para o íon bicarbonato; 

2) A equação não leva em consideração os efeitos específicos ou exigências 

individuais de cada íon o que pode limitar o seu uso. Nem sempre estes íons 

são quantificados nos ingredientes e o K+ está presente em abundância na 

maioria dos ingredientes que compõem as dietas ao passo que o Na+ está 

presente em pequenas quantidades nos ingredientes, especialmente grãos 

vegetais destinados à nutrição animal. As recomendações nutricionais destes 

eletrólitos para frangos de corte são variadas. O NRC (1994) recomenda 0,30, 

0,15 e 0,15% para K, Na e Cl, respectivamente. 

3) Mesmo tendo importância secundária no balanço ácido-base, outros cátions e 

ânions não são considerados nesta equação. De acordo com o seu potencial 

eletrolítico, os elementos podem ser classificados da seguinte forma: 

K=Na=Cl>>Mg=S=P, Ca>>>Fe, Mn, Zn, Cu, Se, Mo, Co, I. Os elementos 

traços têm capacidade de funcionar como eletrólitos e estão presentes em 

pequenas quantidades nas rações e em baixas concentrações nos tecidos das 

aves o que, naturalmente, reduz seu impacto sobre o EAB e o BE nas aves. 

Assim, a equação eletrolítica completa seria: (Na+ + K+ + Ca++ + Mg++) – (Cl- + 

SO4
- + 2PO4

- + HPO4
-). 

4) Em relação aos elementos não considerados na equação resumida de 

MONGIN (1981) pode-se dizer que: cátions bivalentes não são rapidamente 

absorvidos como os cátions monovalentes; o magnésio é comumente 

fornecido nas rações; o fosfato é difícil de ser quantificado, sendo oriundo de 

várias fontes; a taxa de absorção do cálcio é controlada pelo sistema 

endócrino; o sulfato está presente em pequenas quantidades e está 

relacionado com o metabolismo metionina. 

5) A interrelação entre íons minerais e outros nutrientes, como o Na+ e Cl- e a 

relação arginina/lisina ocorrem em frangos estressados pelo calor (BRAKE et 
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al., 1998). Em frangos de três a e sete semanas de idade criados em estresse 

calórico, a relação arginina/lisina ótima foi 1,34 quando Na+ e Cl- foram 

mantidos nas recomendações do NRC (1994). Entretanto, quando os teores 

de Na+ e Cl- da dieta foram aumentados a relação arginina/lisina ficou abaixo 

de 1,05, mostrando que em situações de estresse calórico o ajuste do BE para 

o máximo desempenho das aves pode estar relacionado também à 

composição de aminoácidos da dieta. 

Para melhor entendimento da relação entre os eletrólitos e balanço ácido-

base, ROOTH (1969) apresentou o diagrama da Figura 1. 

 

 

FIGURA 1 - Diagrama da composição dos líquidos orgânicos.  
Fonte: MESCHY (1999). 
 

Os cátions e ânions dominantes no plasma são Na+ e Cl-, respectivamente. 

HURWITZ et al. (1973), ao contrário de MONGIN (1981), propôs que o balanço 

entre estes dois íons é que determina primariamente a concentração de HCO3
- e 

o pH do plasma. O K+, Ca++ e Mg++ compõem os outros cátions e o HCO3
-, as 

proteínas e outros ânions em baixas concentrações (fosfato, sulfato, lactato e 

piruvato) são ânions do plasma. HCO3
- e proteínas (incluindo a hemoglobina) se 

constituem em tampões básicos, e assim como as BEecf são considerados 

componentes metabólicos do EAB. O tampão básico é considerado por ROOTH 

(1969) como a junção entre EAB e BE. O íon H+ não está presente no diagrama, 

por exercer influência em menores concentrações do que o Cl-, K+ e outros íons. 
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No BE, o K+ ajuda na elevação do índice, já o Cl-, que é ânion acidogênico, 

faz baixar o BE e, como conseqüência, o pH sanguíneo pode diminuir e até 

causar acidose metabólica. Por outro lado, quando a concentração de Na+ e K+ é 

aumentada em relação à concentração do Cl-, o pH dos fluidos corporais aumenta 

podendo caracterizar a alcalose metabólica (SILVA, 2004). 

MONGIN (1981) afirmou que o BE pode ser muito útil nas dietas das aves, 

mas este método tem sua própria limitação. A primeira é a situação, onde um dos 

minerais da dieta em questão está deficiente, isto é, abaixo do mínimo exigido. A 

outra questão é devido ao excesso de um mineral. Alterações do BE serão inúteis 

sob ambas as  condições. 

O desequilíbrio do BE não ocorre porque os sistemas de memória 

corporais asseguram a manutenção em nível próximo do pH fisiológico normal. 

Em situações extremas de necessidade, a capacidade de memória afeta 

contrariamente outras condições fisiológicas, produzindo ou acentuando 

potencialmente em condições debilitantes (OLIVEIRA et al., 2003) 

 

Eletrólitos 

 

 Eletrólito pode ser definido como uma substância química, que se dissocia 

nos constituintes iônicos, tendo como principal função fisiológica a manutenção do 

EAB corporal. 

 Os eletrólitos, de forma geral, compreendem os cátions sódio (Na+), 

potássio (K+), magnésio (Mg++) e cálcio (Ca++) e os ânions cloreto (Cl-), 

bicarbonato (HCO3
-) e sulfato, particularmente. Os sais mais usados como 

fornecedores de eletrólitos são cloretos, sulfatos, e acetatos de Na+, K+, Mg++ e 

Ca++. A adição de cátions monovalentes promove um balanço ácido-básico mais 

favorável no plasma e nos tecidos e estimula o crescimento do animal. Por 

interagirem com arginina e lisina e, provavelmente, com outros aminoácidos, 

melhora seu aproveitamento (TORRES, 1989). 

 O EAB da ave é afetado pelos eletrólitos e ambos afetam a resposta 

fisiológica e produtiva da ave (MURAKAMI, 2000). O Na+, K+ e o Cl- são eletrólitos 

monovalentes fundamentais na manutenção da pressão osmótica e no balanço 

ácido-base dos líquidos corporais e Na+ e K+ possuem efeito alcalinizante nos 
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fluídos corporais, o bicarbonato tem efeito tamponante e o cloro, efeito acidificante 

(HOOGE, 1998). Assim, os efeitos do balanço iônico da dieta no desempenho de 

frangos podem estar relacionados a variações no balanço ácido-base (HULAN et 

al., 1986). Em particular, esses íons são escolhidos pela importância que 

desempenha no metabolismo, pela participação no balanço osmótico, no balanço 

ácido-base e na integridade dos mecanismos que regulam o transporte através 

das membranas celulares. O balanço desses minerais age diretamente no 

equilíbrio ácido-base das aves, podendo influenciar o desempenho, o 

metabolismo do cálcio e a utilização do fósforo além de outras funções fisiológicas 

(JUDICE et al., 2002). Os eletrólitos também são responsáveis pelo aumento de 

umidade nas excretas das aves (VIEITES et al., 2005). 

SAUVEUR & MONGIN (1978) demonstraram que a acidose metabólica, 

proveniente do excesso de cloro na dieta, repercutiu em maior incidência de 

discondroplasia tibial e o excesso de sódio e ou potássio diminuiu a ocorrência 

dessa enfermidade. As aves toleram mais o excesso de K+ que o de Na+. 

 Na+ e Cl- são nutrientes de baixo custo e sua manipulação pouco influencia 

o custo da ração, porém, devido as suas importantes funções metabólicas, é 

necessário supri-los nos níveis e balanço adequados para ótimo crescimento 

(OVIEDO-RONDÓN et al., 2000). 

 O Na+ é o principal cátion do fluido extracelular e importante componente 

do esqueleto. Suas principais funções são regulação da pressão osmótica, 

participa EAB, manutenção dos potenciais de membrana, transmissão de 

impulsos nervosos e processos de absorção de monossacarídeos aminoácidos e 

sais biliares (HAYS & SWENSON, 1996). O papel do Na+ no EAB, embora 

importante, é secundário em relação a sua função de manutenção da pressão 

osmótica. A porção do Na+ equivalente presente no bicarbonato representa a 

maior parte da base disponível para a neutralização dos ácidos que entram na 

corrente sanguínea e, em conjunção com o ácido carbônico, afeta o pH do 

sangue (HAYS  & SWENSON, 1996). 

 O K+ é o principal cátion do fluído intracelular, enquanto que Na+ e Cl- são 

os principais íons do fluído extracelular. A osmorregulação é conseguida pela 

homeostasia dos íons intra e extracelulares. Em condições ótimas, os conteúdos 

de água e eletrólitos são mantidos dentro de limites estreitos, mas a perda de 
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eletrólitos (Na+ ou K+), sem alteração no conteúdo de água do corpo, reduz a 

osmolalidade destes fluídos (BORGES et al., 2007). 

 O K+ está envolvido em muitos processos metabólicos, incluindo o 

antagonismo arginina-lisina, condução nervosa, excitação, contração muscular, 

síntese de proteínas teciduais, manutenção da homeostasia intracelular, reações 

enzimáticas, balanço osmótico e EAB. Consequentemente, mudanças na 

homeostase de K+ podem afetar as funções celulares. Estudos com desidratação 

térmica, seguida de reidratação em humanos, demonstraram que o grau de déficit 

de água no fluído intracelular foi associada à perda de K+ intracelular e o déficit de 

fluído extracelular foi ligada à perda de Na+ plasmático. O grau de reidratação 

intracelular foi determinado pela restauração do K+ (NOSE et al., 1988). 

 O K+ possui as mesmas funções gerais relacionadas à pressão osmótica 

para regulação e EAB nas células como ocorre com o Na+ nos fluidos 

extracelulares. A ingestão pela dieta normal excede as necessidades porque a 

maioria dos alimentos contém quantidades consideráveis de K+ e os rins são mais 

capazes de excretar do que conservar esse íon (HOUPT, 1996). A deficiência de 

K+ provoca aumento na concentração de aminoácidos básicos dos líquidos 

teciduais e algum aumento nos níveis de Na+ celular como meio de manter o 

equilíbrio cátion-ânion (HAYS & SWENSON, 1996). 

 Os níveis séricos de K+ também são influenciados pelo calor. A excreção 

de K+ é influenciada por fatores hormonais (aldosterona, hormônio antidiurético – 

ADH e deoxicorticosterona), EAB e balanço de cátions. A taxa de excreção de K+ 

pela urina é variável, estando ligada à concentração plasmática de Na e ao 

estado de hidratação da ave e as perdas podem ser causadas pelo aumento no 

consumo de água, já que o gradiente osmótico favorece o movimento da água do 

fluído intracelular para os túbulos renais, podendo haver secreção de potássio. O 

aumento na ingestão de K+ resulta em maior perda urinária, pois a ave tem pouca 

capacidade de conservar o K+ corporal. O nível sérico de K+ diminui durante o 

estresse calórico e a diminuição desses níveis é atribuído a um aumento na 

excreção deste íon durante o estresse crônico e a um aumento do K+ intracelular 

comumente encontrado durante o estresse agudo (BORGES et al., 2007). 

 A alcalose respiratória diminui a competição entre H+ e K+ nos túbulos 

renais e, portanto, aumenta a perda de K+ compete reduzindo a remoção do H+, 
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que é reabsorvido podendo levar a uma acidose metabólica. Este mecanismo 

pode aumentar a necessidade de K+ no período de estresse calórico. Existem 

evidências recentes de que as células intercaladas do ducto coletor, secretoras de 

ácidos, também secretam H+ e o processo é aumentado pela hipocalemia e 

parece contribuir para acidificação renal (BORGES, 2006). De acordo com 

BORGES et al. (1999a), o estresse calórico reduziu os níveis séricos de K+ e Na+, 

o que pode estar ligado a balanço negativo destes minerais com aumento na 

excreção da urinária. 

 

Balanço Eletrolítico e Desempenho Produtivo 

 

Comumente, o BE é descrito pela fórmula Na++K--Cl- e é expresso em 

mEq/kg de dieta. Em muitas situações, o BE de 250 mEq/kg é utilizado como 

ótimo para as funções fisiológicas normais dos frangos de corte e a relação 

(K+Cl)/Na deve ser maior que 1,0. Deve-se ajustar o conteúdo de minerais da 

dieta de acordo com a exigência animal para manter o balanço essencial para 

ótimo desempenho, porque quando o balanço se altera para acidose ou alcalose, 

as vias metabólicas não funcionam apropriadamente (MONGIN, 1981). 

Concentrações relativas dos eletrólitos na alimentação afetam diretamente 

o EAB das aves. A amplitude desse efeito está relacionada aos coeficientes de 

absorção dos cátions sódio, potássio, cálcio, magnésio e outros, e também dos 

ânions cloreto, enxofre, fósforo e outros, bem como às concentrações desses 

elementos nos alimentos e na água (HOOGE, 1999). 

Segundo MURAKAMI (2000), dietas comerciais com BE entre 150 e 350 

mEq/kg de ração para o máximo desempenho tem sido recomendadas. LEESON 

& SUMMERS (2001), porém, consideraram 250 mEq/kg como valor adequado 

para o bom desenvolvimento das aves. 

Dentre os cereais, o BE para o sorgo é baixo, enquanto que para o trigo é 

relativamente mais alto que o milho. Maiores diferenças ocorrem nos ingredientes 

ricos em proteína e, com exceção da soja, todas as fontes são baixas em BE. Isto 

ocorre devido ao alto conteúdo de K+ do farelo de soja. De acordo com MONGIN 

(1981), as aves têm melhor desempenho com BE de 250 mEq/kg 
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aproximadamente, quando são submetidas a temperaturas de 18 a 26°C. 

Atualmente, este valor é denominado de “Número de Mongin”. 

Entretanto, outros autores afirmam que o BE das rações para frangos de 

corte pode variar de 150 a 230 mEq/kg DARI (2002) e TEETER (1997) 

mencionaram que valores de BE de 201 e 182 mEq/kg para as fases inicial e de 

crescimento, respectivamente, foram suficientes para manter desempenho dos 

frangos. Já OLIVEIRA et al. (2003) verificaram que para frangos de um a 21 dias 

de idade o melhor BE foi de 292 mEq/kg. Já VIEITES et al. (2005) estimaram o 

BE entre 159 e 195 mEq/kg para desempenho, rendimento de carcaça e de cortes 

nobres, os melhores valores de BE encontrados foram de 160 a 190 mEq/kg para 

frangos de 1 a 42 dias de idade. 

De acordo com BORGES et al. (1999b), o melhor BE varia com o eletrólito 

manipulado e que melhores ganhos de peso podem ser obtido quando as dietas 

apresentam 199 mEq/kg e os íons Na+ e Cl- foram manipulados. Os autores 

recomendaram que níveis extremos de Cl- (0,15 e 0,71%), K+ (0,98 e 1,21%) e 

Na+ (0,15 e 0,60%) fossem evitados em dietas pré-iniciais. OVIEDO-RONDÓN et 

al. (2000) estimaram as exigências nutricionais de Na+ e Cl- para frangos de um a 

sete dias de vida de 0,29 e 0,28%, respectivamente com melhor BE da ração foi 

de 250 a 319 mEq/kg. 

Ao variarem os níveis de Na+ e Cl- na ração, HURWITZ et al. (1973) 

verificaram melhor crescimento para a relação Na:Cl de, aproximadamente, 1:1 

com utilização de rações contendo (Na+ + K+ - Cl-) igual a 200 mEq/kg. Segundo 

MONGIN (1981), alterações no EAB e desequilíbrios na suplementação de 

Na++K+-Cl- causam inapetência, redução no ganho de peso e piora na conversão 

alimentar. Quando os desequilíbrios não são compensados, podem determinar 

aumento da mortalidade.  

JOHNSON & KARUNAJEEWA (1985) relataram que valores de BE na 

dieta menores que 180 mEq/kg e maiores que 300 mEq/kg deprimiram o peso das 

aves aos 42 dias de idade e o ótimo BE para rações seria de 250 a 300 mEq/kg. 

Do mesmo modo, HULAN et al. (1987) pesquisaram o efeito de rações contendo 

Na++K+-Cl- em diferentes proporções e, ao variar o nível de cálcio, constataram 

que o pior e o melhor ganho de peso foram obtidos quando o número de MONGIN 

foi de 174 e 215 mEq/kg, com 1,38 e 0,95% de cálcio, respectivamente. 
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Ao estudarem valores de BE e diferentes temperaturas ambientais, 

BORGES et al. (2003b) notaram que a temperatura ambiente elevada afetou 

negativamente o consumo de ração e o ganho de peso. Frangos que receberam 

dietas com 240 e 140 mEq/kg incrementaram o ganho de peso e a conversão 

alimentar em condições de termoneutralidade e o melhor desempenho foi obtido 

com BE de 250 e 201 mEq/kg nas fases inicial e total de criação, 

respectivamente. Já BE acima de 340 mEq/kg promoveu alcalose metabólica, 

independente da temperatura ambiente, segundo os mesmos autores. 

De acordo com BORGES et al. (2004a), a ingestão de água está na 

dependência direta da idade da ave e da relação Na++K--Cl- na ração e o aumento 

na ingestão de água foi provocado pela maior relação Na++K--Cl- que afetou 

diretamente a umidade da cama e reduziu a temperatura retal das aves. BORGES 

et al. (2003b) concluíram que a relação eletrolítica da dieta interfere no 

desempenho das aves, sendo que a relação ideal variou de 207 a 236 mEq/kg. 

CASTELLÓ & PONTES (1992) estudaram diferentes balanços eletrolíticos 

para frangos até 51 dias de idade, variando o BE entre 170 a 340 mEq/kg e não 

observaram diferenças entre os tratamentos para peso vivo e conversão 

alimentar, porém a ingestão de água foi menor para níveis de BE menores. 

Ao estudarem BE e níveis de proteína bruta, VIEITES et al. (2005) 

obtiveram valores ótimos de BE para desempenho entre 159 e 195 mEq/kg, e os 

maiores teores de matéria seca na cama dos frangos corresponderam ao BE de 

138 e 147 mEq/kg para aves que receberam seqüências protéicas 20-20% e 23-

20% de PB, respectivamente. 

BORGES et al. (1999c) observaram que de um a sete dias de idade a 

relação ideal de Na++K--Cl-, para ganho de peso e conversão alimentar, variou de 

199 e 251 mEq/kg quando se fixou o K e, de 127 e 119 mEq/kg, quando se fixou o 

Na. Relações eletrolíticas elevadas, 354 e 360 mEq/kg, obtidas pela 

suplementação de K+ ou de Na+ na ração, deprimiram o crescimento das aves e 

há um aumento linear no consumo de água. Segundo MURAKAMI et al. (2003), a 

proteína bruta e BE afetam o desempenho de frangos em crescimento e a relação 

ideal na fase inicial foi de 328 mEq/kg com 19% PB e na fase crescimento variou 

de 230 a 246 mEq/kg com 16,9 e 17,9% PB com suplementação de lisina e 

metionina sintéticas. 
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Ao estudar o desempenho de frangos alimentados com diferentes valores 

de BE em condições de verão, BORGATTI et al. (2004) concluíram que 330 

mEq/kg foi o melhor BE para ganho peso e conversão alimentar de 1 a 21 dias de 

idade. Já MONTEIRO et al. (2006) verificaram os efeitos dos níveis de 20 a 23% 

PB combinados com BE de 0, 50, 100, 150, 200 e 250mEq/kg na atividade da α-

amilase pancreática e recomendaram dietas com 200mEq/kg e 20% PB de um a 

sete dias e de 8 a 21 dietas com 135 a 250 mEq/kg e 20% PB para maior 

atividade específica da α-amilase pancreática e desenvolvimento adequado do 

aparelho digestório. 

BORGES et al. (2002) relataram que, em dietas pré-iniciais e iniciais para 

frangos, o melhor desempenho foi atingido com 260 mEq/kg independente dos 

níveis de proteína bruta. De acordo com MURAKAMI et al. (2001), o BE para 

frangos em crescimento variou de 250-261 mEq/kg quando o Na+ foi manipulado e 

de 249-257 mEq/kg quando o Cl- foi manipulado e as exigências de Na+ e de Cl- 

estimadas forma de 0,15 a 0,23%, respectivamente. 

O impacto da relação cátion/ânion no EAB de frangos, pH sanguíneo e 

taxa de crescimento foi avaliado por HURWITZ et al. (1973). A taxa de 

crescimento de frangos foi máxima em pH sanguíneo de 7,28, e observado 

declínio no crescimento, quando os valores de pH foram acima 7,30 ou abaixo de 

7,20. A relação eletrolítica da dieta para máximo desempenho variou de 226 e 

260 mEq/kg. 

 

BE e Ingredientes da Ração 

 

A fonte protéica utilizada na ração também 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- (PORTSMOUTH, 1984). O fornecimento 

de rações basicamente constituídas por farelo de soja, contendo baixos teores de 

Na+ e altos de K+, resultou em resposta no desenvolvimento de frangos 

suplementados com 0,5 e 1,0% de NaCl (MARCH, 1984).  

Deve-se ter atenção especial quando se altera a fonte protéica da 

formulação da dieta. Por exemplo, o BE para a dieta contendo 60% de sorgo e 
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25% de soja é 210 mEq/kg, enquanto, a dieta contendo 75% de sorgo e 10% de 

farinha de peixe, o BE é 75 mEq/kg (LEESON et al., 1995). 

A principal fonte de proteína da ração de frangos de corte é o farelo de 

soja. Quando outra fonte é usada, por exemplo, farinhas de carne, de peixe, farelo 

de canola e outros, haverá modificação do BE (MONGIN, 1981). Segundo 

MESCHY (1999), o BE depende, principalmente, do conteúdo de proteína e do 

tipo de suplementação de Na+ utilizado, em decorrência da produção de íons 

provenientes do metabolismo dos aminoácidos e da utilização de bicarbonato na 

ureogênese. Esse autor ainda destaca que a redução do nível protéico da dieta 

seria desejável para evitar a perda de nitrogênio que causa impacto ambiental. 

A utilização da farinha de vísceras proporciona melhor desempenho das 

aves no período inicial, comparado a farinha de penas hidrolisadas, e o melhor BE 

da dieta foi de 292 mEq/kg, independente do subproduto utilizado. Contudo, o 

aumento do BE elevou a umidade de cama (OLIVEIRA et al., 2003). 

O BE pode afetar o metabolismo dos aminoácidos, especialmente arginina 

e lisina. O antagonismo conhecido entre lisina e arginina pode ser acentuado ou 

parcialmente diminuído pela manipulação de cátions e ânions na dieta. Desta 

forma, o desenvolvimento das aves responde não apenas aos eletrólitos da dieta, 

mas também pode ser influenciado pela interrelação entre nível protéico e 

eletrólitos da dieta. Lisina e outros aminoácidos básicos são conhecidos como 

acumulativos em tecidos de animais alimentados com dietas deficientes em K. 

Dependendo do grau de deficiência de K, a lisina pode ser o principal aminoácido 

acumulado no tecido muscular que, por sua vez, implica em perda de crescimento 

do animal. Estes autores relataram ainda que o aumento da concentração de 

lisina tecidual é equivalente à redução de K tecidual, sugerindo que aminoácidos 

básicos possam agir como agentes tamponantes para manter o balanço iônico 

normal. Sabe-se que a relação arginina/lisina é antagônica e o excesso de lisina 

pode desencadear a deficiência metabólica de arginina (LEESON et al., 1995). 

Dietas com altos níveis de Na+ e K+ aliviam o antagonismo e dietas com 

excesso de Cl- exacerbam o antagonismo (o excesso de Cl- aumenta a atividade 

da arginase renal e a excreção de uréia). A deficiência de K+ causa depleção de 

K+ intracelular e aumenta o acúmulo intracelular de aminoácidos básicos (lisina, 

arginina e histidina) (MACARI et al., 2002). 
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A determinação do BE ótimo da dieta é dificultada pelo fato de a exigência 

dos eletrólitos serem influenciadas pela utilização de ionóforos nas rações. Estes 

produtos utilizados na prevenção e no combate á coccidiose aviária têm efeito no 

balanço de minerais, alterando sua disponibilidade e, conseqüentemente, a 

exigência nutricional para o adequado crescimento da ave (FRANCO et al., 2004). 

 

 

Balanço eletrolítico e Estresse Calórico 

 

 

Um dos principais agentes desencadeadores do desequilíbrio ácido-básico 

é o estresse calórico e a susceptibilidade das aves a este fator aumenta à medida 

que a umidade relativa e a temperatura ambiente ultrapassam a zona de conforto 

térmico, dificultando a dissipação de calor e incrementando a temperatura 

corporal da ave, com efeito negativo no desempenho (MACARI et al., 1994). 

Entre as respostas fisiológicas compensatórias das aves, quando expostas 

ao calor, inclui-se a vasodilatação periférica, resultando em aumento na perda de 

calor não-evaporativo. Assim, na tentativa de dissipar o calor, a ave aumenta sua 

área superficial, mantendo as asas afastadas do corpo, eriçando penas e 

intensificando a circulação periférica. A perda de calor não-evaporativo pode 

também ocorrer com o aumento da produção de urina, se a perda de água for 

compensada pelo maior consumo de água. 

Outra resposta fisiológica é o aumento na taxa respiratória, resultando em 

perdas excessivas de dióxido de carbono (CO2). Assim, a pressão parcial de CO2 

(PCO2) diminui, levando à queda na concentração de ácido carbônico (H2CO3) e 

hidrogênio (H+). Em resposta, os rins aumentam a excreção de HCO3
- e reduzem 

a excreção de H+ na tentativa de manter o EAB da ave (Figura 1). Esta alteração 

do EAB é denominada de alcalose respiratória (BORGES et al., 2003b). 
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Figura 2 – Resposta das aves à temperatura elevada. 
Fonte: BORGES et al. (2003b) 
 

As aves, sendo animais homeotermos, dispõem de centro termorregulador 

localizado no hipotálamo, capaz de controlar a temperatura corporal por 

mecanismos fisiológicos e respostas comportamentais, mediante a produção e 

liberação de calor, determinando assim a manutenção da temperatura corporal 

normal (MACARI et al., 2002). 

Elevadas temperaturas trazem grandes transtornos ao desempenho do 

frango de corte, principalmente em épocas de alta umidade relativa em que a 

dissipação do calor pelas vias respiratórias é prejudicada pela redução na 

evaporação. A ave, para perder calor, acelera sua respiração promovendo 

hiperventilação, que resultará em queda na PCO2, acarretando a alcalose 

respiratória (TEETER et al., 1985). 

Aves estressadas pelo calor procuram restabelecer a temperatura interna 

com o aumento da freqüência respiratória, que provoca queda nos níveis 

sanguíneos de HCO3 e CO2 e incremento do pH, ocasionando alcalose 

respiratória, a qual tem sido relacionada ao balanço mineral negativo de potássio 

e do sódio (JUNQUEIRA et al., 2000). 

Entre as medidas para minimizar perdas decorrentes do estresse calórico, 

podem ser citadas a utilização de ventiladores e nebulizadores, manipulação da 
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proteína e da energia da dieta, aclimatação das aves, utilização de antitérmicos, 

ácido ascórbico, eletrólitos, manejo do arraçoamento e manejo da água de 

bebida. Um métodos usado para controle do estresse calórico é a manipulação 

química do EAB das aves por meio de compostos como bicarbonato de sódio 

(NaHCO3), cloreto de potássio (KCl), cloreto de cálcio (CaCl2) e cloreto de amônia 

(NH4Cl) na água e/ou na ração (BORGES et al., 2007). 

A incorporação de eletrólitos na dieta pode prevenir perdas causadas pelo 

estresse calórico, porém, a disponibilidade dos eletrólitos pode ser influenciada 

pela regulação homeostática intestinal e renal (FISCHER DA SILVA et al., 2003).  

O estresse calórico, além de espoliar grande quantidade de ácido orgânico, 

pode estar associado às perdas de eletrólitos pelas membranas celulares 

(FISCHER DA SILVA et al., 1994). 

A suplementação de dietas ou água de bebida com suplementos minerais 

melhora o desempenho e a viabilidade de aves em temperaturas elevadas, 

independentemente da forma ou da quantidade de suplemento mineral fornecido. 

A principal razão de seu uso é aumentar o consumo de água, melhorando assim a 

dissipação respiratória do calor e normalizando a concentração plasmática de 

eletrólitos (KIDD, 2001). 

De acordo com BORGES (2001), a resposta ao BE dietético depende da 

temperatura ambiente e a relação eletrolítica da dieta interfere no desempenho 

das aves e a relação ideal variou de 186 a 250 mEq/kg. BE elevado (340 e 360 

mEq) pode resultar em alcalose metabólica, pois quando em estresse calórico, a 

ave retém mais eletrólitos (Na+, K+ e Cl-) na tentativa de manter o EAB. A 

quantidade de eletrólitos excretados via urinária também depende da 

concentração destes íons na ração e da temperatura ambiente.  

 



4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram realizados quatro experimentos, dois em baterias e dois à campo, 

para avaliar o desempenho, a digestibilidade e o consumo de água em frangos de 

corte alimentados com dietas com diferentes balanços eletrolíticos nas fases 

inicial (7-21 dias de idade) e de crescimento (22-38 dias de idade). 

 

Exp. 1 - Balanço eletrolítico e digestibilidade de frangos de corte na fase 

pré-inicial e inicial 

 

Local e período 

 O experimento foi conduzido no período de 24/06/2006 a 08/07/2006, no 

Setor de Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, 

campus II – Samambaia, no município de Goiânia/GO. 

 

Animais experimentais 

 Foram utilizados 240 pintos Cobb machos de um dia de idade alojados em 

20 unidades experimentais com 12 aves cada. 

 

Dietas Experimentais 

Na formulação das dietas experimentais isonutritivas e isoenergéticas 

(Tabela 2) foram consideradas as recomendações nutricionais e a composição 

dos alimentos propostas por ROSTAGNO et al. (2005) e diferiram apenas pelo 

BE: 200; 240; 280 e 320mEq/kg. A relação eletrolítica (Na++K+-Cl-) nas dietas foi 

obtida pela adição de NaCl e NaHCO3, variando os teores de Na+ e Cl- para obter 

as relações desejadas entre 200 a 320mEq/kg. 

 

Condução do experimento 

 O experimento foi conduzido em baterias coletivas de aço galvanizado com 

cinco andares e divisões de 0,60m2. Cada andar possuía bebedouros e 

comedouros do tipo calha e uma lâmpada incandescente de 60W por unidade 

experimental para aquecimento das aves. 
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TABELA 2 - Composição percentual das dietas experimentais na fase inicial 

 BE mEq/kg 

Ingredientes 200 240 280 320 

Milho 57,664 56,928 56,198 55,469 
Farelo de soja 30,201 30,349 30,491 30,634 
Protenose1 4,902 4,900 4,900 4,900 
Fosfato bicálcico 1,826 1,828 1,831 1,833 
Calcário calcítico 1,319 1,317 1,315 1,312 
Óleo vegetal 0,557 0,808 1,056 1,303 
Suplemento mineral e vitamínico2 0,500 0,500 0,500 0,500 
NaCl 38% Na e 60% Cl 0,462 0,464 0,464 0,464 
NaHCO3 27% Na 0,000 0,340 0,681 1,023 
L-Lisina HCL 0,276 0,273 0,270 0,267 
DL-Metionina 99 0,196 0,196 0,197 0,198 
L-Treonina 0,097 0,097 0,097 0,096 
Inerte 2,000 2,000 2,000 2,000 
Total 100 100 100 100 

Composição Calculada Unidade Composição Calculada 

Energia Metabolizável kcal/kg 2.900 2.900 2.900 2.900 
Proteína Bruta % 22,00 22,00 22,00 22,00 
Cálcio % 1,050 1,050 1,050 1,050 
Fósforo Disponível % 0,450 0,450 0,450 0,450 
Sódio % 0,224 0,317 0,409 0,501 
Cloro  % 0,425 0,427 0,427 0,428 
Potássio % 0,479 0,479 0,479 0,479 
Lisina digestível % 1,180 1,180 1,180 1,180 
Metionina digestível % 0,532 0,532 0,533 0,533 
Metionina + Cistina digestível % 0,832 0,832 0,832 0,832 
Treonina digestível % 0,823 0,823 0,823 0,823 
1
Protenose: Farelo de glúten de milho 60%

 

2
Níveis de garantia dos nutrientes utilizados: Micromin Aves (suplemento mineral) – Manganês 

150.000mg, Zinco 100.00mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 1.500mg. Premix Inicial 
(Suplemento vitamínico) – Vit A 8.000.000 UI, Vit D3 2.000.000 UI, Vit E 15.000 UI, Vit K 
1.800mg, Vit B2 6.000mg, Vit B6 2.800mg, Vit B12 12.000mg, Niacina 40.000mg, Ac. Fólico 
1.000mg, Ac. Pantotênico 15.000mg, Biotina 60mg, Selênio 300mg, Antioxidante 30g. 

 

 O manejo anterior à chegada das aves se constituiu de um período de sete 

dias para limpeza e desinfecção das instalações (telhas, telas, cortinas, piso, 

baterias, área externa e equipamentos), dois para limpeza e cinco para vazio 

sanitário e pulverização de desinfetantes nas instalações e equipamentos.  

 O aquecimento interno foi monitorado diariamente de acordo com a 

temperatura do ambiente, sendo associado ao manejo das cortinas para que a 

temperatura do galpão se tornasse adequada às aves. A iluminação foi constante 

e feita por meio das lâmpadas incandescente em cada unidade experimental. O 

manejo diário incluiu ainda a limpeza dos bebedouros com troca de água pela 
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manhã e pela tarde, bem como o abastecimento dos comedouros. A pesagem 

das aves e das dietas ocorreu no dia do alojamento e aos 7, 10, 14, 17 e 21 dias 

de idade, cujos dados constituíram a base para o cálculo do ganho de peso, 

consumo de ração e conversão alimentar. Também foi contabilizada a 

mortalidade, e pesadas aves mortas para correção dos dados de desempenho. 

 

Variáveis de desempenho 

 Foram avaliados os pesos das aves e das rações fornecidas do alojamento 

ao 21º dia, sendo anotado o peso das aves mortas e calculados os índices que 

indicaram o desempenho das aves: 

- ganho peso: calculado pela diferença entre os pesos médios das aves obtidos 

pelas pesagens em cada idade; 

- consumo de ração: obtido pela diferença entre a quantidade de ração fornecida 

no início e as sobras ao final da fase e considerando o número de aves mortas no 

intervalo como critério para correção dos valores de consumo; 

- índice de conversão alimentar: obtido pela relação entre o ganho de peso e o 

consumo de ração, corrigida pelo peso total das aves mortas. 

- consumo de água – obtido pela diferença entre a quantidade de água oferecida 

e a sobra, dividido pelo número de aves sendo efetuado abastecimento às 7:00 e 

retirada das sobras às 18:00 durante todos os dias totalizando 24 horas. 

- relação consumo de água: consumo de ração – obtida dividindo-se  o consumo 

total de água  por ave pelo  consumo total de cada ave. 

 

Ensaio de Metabolismo 

 Utilizou-se o método de coleta total de excretas e as colheitas eram 

efetuadas duas vezes ao dia, de 7 a 10 de 17 a 21 dias de idade das aves. As 

excretas foram pesadas, acondicionadas em sacos plásticos e congeladas logo 

após a última coleta do dia para evitar interferência da atividade microbiana. 

Paralelamente, foram colhidas também amostras das dietas experimentais. 

 Ao fim do período experimental, as excretas foram descongeladas, 

homogeneizadas e acondicionadas em bandejas de alumínio descartável, 

pesadas e submetidas à pré-secagem em estufa de ventilação forçada a 60±5ºC 

e, posteriormente, foram moídas no moinho tipo Wiley. As análises 
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bromatológicas para matéria seca (MS) e proteína bruta (PB) das dietas e 

excretas seguiram a metodologia de SILVA & QUEIROZ (2002) e foram 

realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da Escola de Veterinária da UFG. 

 A partir dos resultados das análises de MS e PB, os coeficientes de 

digestibilidade aparente das dietas foram calculados (MATTERSON et al., 1965): 

CDA = NI - NE x 100 

NI 

 Em que: CDA = coeficiente de digestibilidade aparente (%), NI = teor do 

nutriente ingerido (g) e NE = teor do nutriente excretado (g). 

 Para as análises de Na+, K+ e Cl- foram pesadas 1,0 grama de cada 

amostra em cadinho de porcelana e submetido à queima em mufla a 600ºC. Após 

a queima, 10 mL da solução de ácido nítrico diluído em água destilada (1:1) foram 

colocados em cada cadinho com a amostra e misturados com o auxílio de um 

bastão de vidro. Posteriormente, a amostra foi transferida para um béquer, o 

cadinho foi lavado com 10 mL de água destilada e levado ao aquecimento até o 

ponto de ebulição da água. Logo após, o conteúdo do cadinho foi filtrado a quente 

em balão de 100 mL e completou-se o volume com água destilada. As leituras de 

Na+ e K+ foram efetuadas em espectrofotômetro de chama FC-180 utilizando-se o 

kit padrão e para as leituras de Cl da mesma solução, foi utilizado o método de 

titulação com AgNO3. 

 

Delineamento experimental 

 O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso e o critério 

de distribuição do bloco foi o andar da bateria, com quatro tratamentos e cinco 

blocos (200, 240, 280 e 320 mEq/kg de ração), totalizando 20 unidades 

experimentais de 12 aves cada. As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando-se o programa SAS (2001) e os dados avaliados por regressão 

polinomial. O esquema da ANOVA é apresentado a seguir.  

Fontes de variação Graus de liberdade 

BE 3 

Bloco 4 
Erro 12 

Total 19 

 

 O modelo matemático estatístico é demonstrado a seguir.  
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Yij= µ + Ti + єijk, em que: 

Yijk= observações do BE i; µ= média geral das observações; Ti= efeito do BE i 

sendo i= 200, 240. 280, 320 e Єijk= erro associado a cada observação. 

 

Exp. 2 - Balanço eletrolítico e digestibilidade de frangos de corte na fase 

crescimento (24-38 dias de idade) 

 

Local e período 

 O experimento foi conduzido no período de 11/07/2006 a 25/07/2006, no 

Setor de Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, 

campus II – Samambaia, no município de Goiânia/GO. 

 

Animais experimentais 

 Foram utilizados, 48 frangos Cobb 500 machos, com 24 dias de idade 

alojados em 16 unidades experimentais de três aves cada. 

 

Dietas Experimentais  

 Na formulação das dietas experimentais isonutritivas e isoenergéticas 

(Tabela 2) foram consideradas as recomendações nutricionais e a composição 

dos alimentos propostas por ROSTAGNO et al. (2005). As dietas diferiam apenas 

pelo BE: 200; 240; 280 e 320mEq/kg. A relação eletrolítica (Na++K+-Cl-) nas dietas 

foi obtida pela adição de NaCl e NaHCO3, variando os teores de Na+ e Cl- para 

obter as relações desejadas entre 200 a 320mEq/kg. 

 

Condução do experimento 

 O experimento foi conduzido em gaiolas de aço galvanizado, com divisões 

com 0,45 x 0,25 x 0,40 (c x l x h) metros de dimensão. Cada bateria possuía 

bebedouros e comedouros do tipo calha. 

 O manejo anterior à chegada das aves constituiu de um período de limpeza 

e desinfecção das instalações (telhas, telas, cortinas, piso, baterias, área externa 

e equipamentos) com duração de sete dias, sendo dois para limpeza e cinco para 

o vazio sanitário e pulverização de desinfetantes nas instalações e equipamentos. 
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TABELA 3 - Composição percentual das dietas experimentais na fase 
crescimento 

 BE mEq/kg 

Ingredientes 200 240 280 320 

Milho 66,74 66,72 66,69 66,67 
Farelo de Soja 21,90 21,90 21,91 21,91 
Protenose1 6,407 6,406 6,409 6,410 
Fosfato bicálcico 1,680 1,680 1,680 1,680 
Calcário calcítico 0,920 0,920 0,920 0,920 
Óleo Vegetal 0,744 0,752 0,759 0,767 
Suplemento Mineral e Vitamínico2 0,500 0,500 0,500 0,500 
NaCl 38% Na e 60% Cl 0,443 0,420 0,397 0,374 
NaHCO3  27% Na 0,031 0,066 0,100 0,134 
DL-Metionina 99 0,183 0,183 0,183 0,183 
L-Lisina HCL 0,451 0,451 0,451 0,451 
Total 100 100 100 100 

Composição Calculada Unidade Composição Calculada 

Energia Metabolizável kcal/kg 3.100 3.100 3.100 3.100 
Proteína Bruta % 20,00 20,00 20,00 20,00 
Cálcio % 0,837 0,837 0,837 0,837 
Fósforo Disponível % 0,416 0,418 0,418 0,418 
Sódio % 0,208 0,208 0,208 0,208 
Cloro  % 0,400 0,386 0,372 0,358 
Potássio % 0,596 0,596 0,596 0,596 
Lisina digestível % 1,128 1,128 1,128 1,128 
Metionina+Cistina digestível % 0,791 0,791 0,791 0,791 
Metionina digestível % 0,505 0,505 0,505 0,505 
Treonina digestível % 0,650 0,650 0,650 0,650 
1
Protenose: Farelo de glúten de milho 60%

 

2
Níveis de garantia dos nutrientes utilizados: Micromin Aves (suplemento mineral) – Manganês 

150.000mg, Zinco 100.00mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 1.500mg. Premix 
Crescimento (Suplemento vitamínico) – Vit A 7.5000.00 UI, Vit D3 1.6000.000 UI, Vit E 14.000 UI, 
Vit K 1.700mg, Vit B1 1.700mg, Vit B2 5.800mg, Vit B6 2.500mg, Vit B12 11.000mg, Niacina 
38.000mg, Ac. Fólico 1.000mg, Ac. Pantotênico 14.000mg, Biotina 58mg, Selênio 250mg, 
Antioxidante 30g.  

 

 O aquecimento interno foi monitorado diariamente de acordo com a 

temperatura do ambiente, sendo associado ao manejo das cortinas para que a 

temperatura do galpão se tornasse adequada às aves. A iluminação foi constante, 

ou seja, um período com iluminação natural e outro com iluminação artificial. A 

iluminação artificial foi feita por meio de lâmpadas incandescente de 60W. O 

manejo diário incluiu ainda a limpeza dos bebedouros com troca de água pela 

manhã e pela tarde, bem como o abastecimento dos comedouros. 

 A pesagem das aves e das dietas ocorreu no dia do alojamento e aos 28, 

31, 35 e 38 dias de idade, cujos dados constituíram a base para o cálculo do 



 40 

ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. Também foi 

contabilizada a mortalidade, e pesadas aves mortas para correção dos dados de 

desempenho. 

 

Variáveis de desempenho 

 Foram avaliados os pesos das aves e das rações fornecidas do alojamento 

ao 38º dia, sendo anotado o peso das aves mortas e calculados os índices que 

indicaram o desempenho das aves: 

- ganho peso: calculado pela diferença entre os pesos médios das aves obtidos 

pelas pesagens em cada idade; 

- consumo de ração: obtido pela diferença entre a quantidade de ração fornecida 

no início e as sobras ao final da fase e considerando o número de aves mortas no 

intervalo como critério para correção dos valores de consumo; 

- índice de conversão alimentar: obtido pela relação entre o ganho de peso e o 

consumo de ração, corrigida pelo peso total das aves mortas. 

- consumo de água – obtido pela diferença entre a quantidade de água oferecida 

e a sobra, dividido pelo número de aves sendo efetuado abastecimento às 7:00 e 

retirada das sobras às 18:00 durante todos os dias totalizando 24 horas. 

- relação consumo de água: consumo de ração – obtida dividindo-se  o consumo 

total de água  por ave pelo  consumo total de cada ave. 

 

Ensaio de Metabolismo  

 Utilizou-se o método de coleta total de excretas e as colheitas eram 

efetuadas duas vezes ao dia, de 28 a 31 e 35 a 38 dias de idade das aves. As 

excretas foram pesadas, acondicionadas em sacos plásticos e congeladas logo 

após a última coleta do dia para que não houvesse interferência da atividade 

microbiana. Paralelamente, foram colhidas também amostras das dietas 

experimentais. Ao fim do período experimental, as excretas foram descongeladas, 

homogeneizadas e acondicionadas em bandejas de alumínio descartável, 

pesadas e submetidas à pré-secagem em estufa de ventilação forçada a 60±5ºC 

e, posteriormente, foram moídas no moinho tipo Wiley. 

 As análises bromatológicas para matéria seca (MS) e proteína bruta (PB) 

das dietas e excretas seguiram a metodologia de SILVA & QUEIROZ (2002) e 
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foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da Escola de Veterinária da 

UFG. A partir dos resultados das análises de MS e PB, os coeficientes de 

digestibilidade aparente das dietas foram calculados (MATTERSON et al., 1965): 

CDA = NI - NE x 100 

NI 

 Em que CDA = coeficiente de digestibilidade aparente (%), NI = teor dos 

nutrientes ingeridos (g) e NE = teor dos nutriente excretados (g). 

 Para as análises de Na+, K+ e Cl- foram pesadas 1,0 grama de cada 

amostra em cadinho de porcelana e submetido à queima em mufla a 600ºC. Após 

a queima, 10 mL da solução de ácido nítrico diluído em água destilada (1:1) foram 

colocados em cada cadinho com a amostra e misturados com o auxílio de um 

bastão de vidro. Posteriormente, a amostra foi transferida para um béquer, o 

cadinho foi lavado com 10 mL de água destilada e levado ao aquecimento até o 

ponto de ebulição da água. Logo após, o conteúdo do cadinho foi filtrado a quente 

em balão de 100 mL e completou-se o volume com água destilada. As leituras de 

Na+ e K+ foram efetuadas em espectrofotômetro de chama FC-180 utilizando-se o 

kit padrão e para as leituras de Cl da mesma solução, foi utilizado o método de 

titulação com AgNO3. 

 

Delineamento experimental 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos 200, 240, 280 e 320 mEq/kg de ração e quatro repetições com 3 aves 

por unidade experimental totalizando 16 unidades experimentais. As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa SAS (2001) e foi adotado 

teste de regressão polinomial. O Esquema da ANOVA é apresentado a seguir. 

Fontes de Variação Graus de liberdade 

BE 3 
Erro 12 

Total 15 

 O modelo matemático estatístico é demonstrado a seguir. 

Yij= µ + Ti + єijk em que: 

Yijk= observações do BE i; µ= média geral das observações; Ti= efeito do BE i 

sendo i= 200, 240. 280, 320 e Єijk= erro associado a cada observação. 
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Exp. 3 - Desempenho de frangos de corte na fase inicial (8-21 dias de idade) 

alimentados com diferentes valores de balanço eletrolítico 

 

Local e período 

 O experimento foi conduzido de 19/03 a 02/04/2007 no Aviário 

Experimental da Empresa Super Frango Ltda., localizados na Fazenda São 

Roque, quilômetro 10 da estrada Itaberaí – Itaguari, município de Itaberaí/GO. 

Durante o período experimental a média da temperatura e da umidade relativa do 

ar variou de 28,3ºC e 79,80% respectivamente. 

 

Animais experimentais 

Foram utilizados, 960 pintos Cobb 500 machos com sete dias de idade da 

linhagem, alojados em 16 unidades experimentais com 60 aves cada. 

 

Dietas Experimentais e Tratamentos 

Na formulação das dietas experimentais isonutritivas e isoenergéticas 

(Tabela 3) foram consideradas as recomendações nutricionais e a composição 

dos alimentos propostas pela empresa e diferiam apenas pelo BE: 200; 240; 280 

e 320mEq/kg. A relação eletrolítica (Na++K+-Cl-) nas dietas foi obtida pela adição 

de NaCl e NaHCO3, variando os teores de Na+ e Cl- para obter as relações 

desejadas entre 200 a 320mEq/kg. 

 

Condução do experimento 

Utilizou-se galpão de alvenaria com 24 x 6,65m (159,60m2) de dimensões 

internas, cumeeira com orientação leste-oeste, pé direito de 2,60m, sem 

lanternim, coberto com telhas francesas, dividido em 16 boxes de 2,10 x 2,50 m 

cada (5,25m2), com uma mureta de alvenaria de 0,20m e tela de arame até a 

altura de 0,80m. Suas partes laterais se constituem de uma tela de arame que se 

estende até o início do telhado e protegido por uma cortina de plástico trançado 

amarelo e um sistema com catracas para sua movimentação. 
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TABELA 4 - Composição percentual das dietas experimentais na fase inicial. 

 BE mEq/kg 

Ingredientes 200 240 280 320 

Milho  52,91 53,48 53,00 52,45 
Farelo de Soja 32,30 33,50 33,00 32,30 
Soja Integral 36% 8,30 6,50 7,30 8,30 
Gordura de Aves 3,00 3,00 3,00 3,00 
Fosfato bicálcico 1,20 1,20 1,20 1,20 
Calcário 37% 1,10 1,10 1,10 1,10 
Colina 60% 0,09 0,09 0,09 0,09 
NaCl 38% Na e 60% Cl 0,41 0,35 0,18 0,15 
DL-Metionina 99 0,29 0,29 0,29 0,29 
KCl 0,00 0,00 0,00 0,23 
NaHCO3 27% Na 0,00 0,10 0,44 0,50 
L-Lisina HCL 0,10 0,10 0,10 0,10 
Premix Mineral e Vitamínico1 0,30 0,30 0,30 0,30 
Total 100 100 100 100 

Composição Calculada Unidade Composição Calculada 

Energia Metabolizável kcal/kg 3.130 3.130 3.130 3.130 
Proteína Bruta % 22,50 22,50 22,50 22,50 
Cálcio % 0,919 0,919 0,919 0,919 
Fósforo Disponível % 0,475 0,475 0,475 0,475 
Sódio % 0,189 0,191 0,217 0,220 
Cloro  % 0,399 0,294 0,193 0,175 
Potássio % 0,936 0,936 0,936 1,066 
Lisina digestível % 1,179 1,179 1,180 1,179 
Metionina+Cistina digestível % 0,892 0,889 0,893 0,892 
Metionina digestível % 0,595 0,592 0,596 0,595 
Treonina digestível % 0,743 0,743 0,743 0,743 
1
Níveis de garantia dos nutrientes utilizados: Micromin Aves (suplemento mineral) – Manganês 

150.000mg, Zinco 100.00mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 1.500mg. Premix Inicial 
(Suplemento vitamínico) – Vit A 8.000.000 UI, Vit D3 2.000.000 UI, Vit E 15.000 UI, Vit K 
1.800mg, Vit B2 6.000mg, Vit B6 2.800mg, Vit B12 12.000mg, Niacina 40.000mg, Ac. Fólico 
1.000mg, Ac. Pantotênico 15.000mg, Biotina 60mg, Selênio 300mg, Antioxidante 30g. 

 

 O manejo anterior à chegada do lote se constituiu de um período de 

limpeza e desinfecção das instalações (telhas, telas, cortinas, piso, área externa, 

equipamentos) com duração de sete dias, sendo dois para a limpeza e cinco para 

o vazio sanitário com pulverização de desinfetantes nas instalações e 

equipamentos. Cada grupo de quatro boxes (quatro repetições com total de 240 

aves) recebeu uma campânula a gás para aquecimento dos pintos, quatro 

comedouros tipo tubular infantil e quatro bebedouros de pressão. 

 Foi utilizado como material de cama a casca de arroz, na altura de 

aproximadamente cinco centímetros. A umidade da cama foi avaliada ao 21º dia 

de idade. Para cada repetição foram coletadas três amostras, de 
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aproximadamente 500g, em pontos aleatórios, obedecendo à eqüidistância e 

posterior homogeneização para composição de amostra única de 200g por 

parcela. A determinação da matéria seca foi obtida pela secagem em estufa com 

ventilação forçada a 60±5ºC por 72 horas e a avaliação por diferença de peso. 

 Nos primeiros sete dias de alojamento foram disponibilizados em cada 

boxe dois bebedouros infantis do tipo copo de pressão e dois comedouros 

tubulares infantis com capacidade para 3 kg de ração cada. Estes equipamentos 

foram substituídos a partis do 5º dia, por bebedouro pendular automático e 

comedouro tubular com capacidade para 18 kg de ração. O manejo constituiu em 

limpeza diária dos bebedouros, abastecimento freqüente dos comedouros e 

retirado das aves mortas de cada boxe, as quais foram identificadas e pesadas 

para posterior correção do consumo médio de ração e conversão alimentar. 

Durante o período experimental as aves receberam água e ração à vontade. 

 O aquecimento interno foi monitorado diariamente de acordo com a 

temperatura ambiente e associado ao manejo das cortinas para que o galpão se 

tornasse adequadas às aves. A iluminação foi constante, com período de 

iluminação natural e outro com iluminação artificial feita com lâmpadas 

incandescentes de 100W espalhadas pelo galpão, para fornecer 22 lumens/m2. 

Aves e rações foram pesadas com sete, 14 e 21 dias de idade e constituíram a 

base para cálculo do ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. 

 

Variáveis de desempenho 

 Durante a condução do experimento foram avaliados os pesos das aves e 

das rações fornecidas do alojamento do experimento ao 21º dia, anotado o peso 

das aves mortas e calculados os índices que indicaram o desempenho das aves: 

- ganho peso: calculado pela diferença entre os pesos médios das aves obtidos 

pelas pesagens em cada idade; 

- consumo de ração: obtido pela diferença entre a quantidade de ração fornecida 

no início e as sobras ao final da fase e considerando o número de aves mortas no 

intervalo como critério para correção dos valores de consumo; 

- índice de conversão alimentar: obtido pela relação entre o ganho de peso e o 

consumo de ração, corrigida pelo peso total das aves mortas. 
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- Mortalidade: obtido pelo número de aves mortas durante o período experimental, 

transformada em arco seno ((%Mort/100)+0,05)0,5 visando a análise estatística. 

 

Avaliação da Densidade Óssea 

 

 Aos 21 dias de idade, duas aves por repetição (32 aves) foram levadas ao 

laboratório de Doenças das Aves do Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, onde 

foram sacrificadas para retirada da tíbia esquerda que foi limpa de tecidos 

aderentes e pesada. A densidade óssea foi obtida com proveta de 100 mL 

contendo 80 mL de álcool absoluto e medida pela formula demonstrada a seguir: 

VI-  VF

PT
  DO

 

Em que: DO – densidade óssea (g/mL); PT – peso da tíbia (g); VI – volume de 

álcool absoluto utilizado (80mL); VF – volume final encontrado com a leitura (mL). 

 

Avaliação no Soro Sanguíneo  

 

 No final do período experimental, ao 21º dia de idade, a aves foram 

submetidas à colheita de sangue. As amostras de sangue (3,0 mL) foram colhidas 

por meio de punção cardíaca em duas aves por parcela, utilizando-se uma 

seringa esterilizada. As amostras foram identificadas e centrifugadas por cinco 

minutos a 1.500 rpm para separação do soro, que foi imediatamente congelado. 

As análises de Na, K foram realizadas em espectrofotômetro de chama e as de Cl 

por meio método colorimétrico com kit Doles. 

 

Avaliação dos Músculos 

 Os músculos retirados das tíbias esquerdas foram utilizados para 

determinação da umidade da carcaça em estufa a 105ºC por 24 horas e os 

músculos das tíbias esquerdas foram usados para determinar perdas de água 

pelo cozimento. Os músculos foram levados ao forno e após 30 minutos, os 

músculos foram pesados e as perdas devido ao cozimento calculadas: 

PCo= PMcru-PMcozida x 100 
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PMcru 

em que: PCo é a perda de peso pelo cozimento (%), PMcru é o peso da carne 

crua, PMCozida é o peso da carne cozida (PILES et al. 2000). 

 

Delineamento experimental 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos (200, 240, 280 e 320 mEq/kg de ração) e quatro repetições  de 60 

aves por unidade experimental totalizando 16 unidades experimentais. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa SAS (2001), 

sendo adotado teste de regressão polinomial. O Esquema da ANOVA adotado foi: 

Fontes de Variação Graus de liberdade 

BE 3 
Erro 12 

Total 15 

O modelo matemático estatístico é demonstrado a seguir. 

Yij= µ + Ti + єijk em que: 

Yijk= observações do BE i; µ= média geral das observações; Ti= efeito do BE i 

sendo i= 200, 240. 280, 320 e Єijk= erro associado a cada observação. 

 

Exp. 4 - Desempenho de frangos de corte na fase crescimento (22-38 dias de 

idade) alimentados com diferentes valores de balanço eletrolítico 

 

Local e período 

 O experimento foi conduzido no período de 02/04/2007 a 18/04/2007, nos 

Aviários Experimentais da Empresa Super Frango Ltda., localizados na Fazenda 

São Roque, quilômetro 10 da estrada de Itaberaí – Itaguari, no município de 

Itaberaí/GO. Durante o período experimental a média da temperatura e umidade 

foi de 26,6ºC e 89,4UR respectivamente. 

 

Animais experimentais 

 Foram utilizados, 816 frangos Cobb 500 machos com 22 dias de idade de 

linhagem, alojados em 16 unidades experimentais de 51 aves cada. 
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Dietas Experimentais e Tratamentos 

Na formulação das dietas experimentais isonutritivas e isoenergéticas 

(Tabela 3) foram consideradas as recomendações nutricionais e a composição 

dos alimentos propostas pela empresa e diferiam apenas pelo BE: 200; 240; 280 

e 320mEq/kg. A relação eletrolítica (Na++K+-Cl-) nas dietas foi obtida pela adição 

de NaCl e NaHCO3, variando os teores de Na+ e Cl- para obter as relações 

desejadas entre 200 a 320mEq/kg. 

 

TABELA 5 - Composição percentual das dietas experimentais na fase 
crescimento 

 BE mEq/kg 

Ingredientes 200 240 280 320 

Milho 54,67 54,27 53,46 52,26 
Farelo de Soja 45,5% 5,80 5,60 4,80 4,10 
Soja Integral 36% 36,00 36,50 37,50 38,6 
NaCl 38% Na e 60% Cl 0,420 0,210 0,160 0,140 
Calcário 1,20 1,20 1,20 1,20 
Fosfato bicálcico 1,00 1,00 1,00 1,00 
NaHCO3 27% Na 0,00 0,310 0,440 0,470 
DL-Metionina 99 0,305 0,305 0,305 0,305 
L-Lisina HCL 78% 0,205 0,205 0,205 0,205 
Treonina 98% 0,05 0,05 0,05 0,05 
Colina 60% 0,05 0,05 0,05 0,05 
KCl 0,00 0,00 0,534 1,311 
Suplemento Mineral e Vitamínico1 0,30 0,30 0,30 0,30 
Total 100 100 100 100 

Composição Calculada Unidade Composição Calculada 

Energia Metabolizável kcal/kg 3.298 3.298 3.298 3.298 
Proteína Bruta % 20,80 20,80 20,8 20,8 
Cálcio % 0,918 0,918 0,918 0,918 
Fósforo Disponível % 0,457 0,457 0,457 0,457 
Sódio % 0,194 0,195 0,210 0,210 
Cloro  % 0,357 0,231 0,201 0,189 
Potássio % 0,857 0,860 0,957 1,101 
Lisina digestível % 1,108 1,112 1,110 1,110 
Metionina digestível % 0,581 0,581 0,581 0,581 
Treonina digestível % 0,709 0,711 0,710 0,711 
1
Níveis de garantia dos nutrientes utilizados: 700 Micromin Aves (suplemento mineral) –0,5kg/t 

Manganês 150.000mg, Zinco 100.00mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 1.500mg. Premix 
Crescimento (Suplemento vitamínico) – Vit A 7.5000.00 UI, Vit D3 1.6000.000 UI, Vit E 14.000 UI, 
Vit K 1.700mg, Vit B1 1.700mg, Vit B2 5.800mg, Vit B6 2.500mg, Vit B12 11.000mg, Niacina 
38.000mg, Ac. Fólico 1.000mg, Ac. Pantotênico 14.000mg, Biotina 58mg, Selênio 250mg, 
Antioxidante 30g.  
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Condução do experimento 

 Na condução do experimento foi utilizado um galpão de alvenaria com 24 x 

6,65m (159,60m2) de dimensões internas, cumeeira com orientação leste-oeste, 

pé direito de 2,60m, sem lanternim, coberto com telhas francesas, dividido em 16 

boxes de 2,10 x 2,50 m cada (5,25m2), com uma mureta de alvenaria de 0,20m e 

tela de arame até a altura de 0,80m. Suas partes laterais se constituem de uma 

tela de arame que se estende até o início do telhado e protegido por uma cortina 

de plástico trançado amarelo e um sistema com catracas para sua movimentação. 

 Foi utilizado como material de cama a casca de arroz, com altura de 

aproximadamente 5,0cm. A umidade da cama foi avaliada ao 38º dia de idade. 

Para cada repetição foram coletadas três amostras, de aproximadamente 500g, 

em pontos aleatórios, obedecendo à eqüidistância com posterior homogeneização 

para composição de uma única amostra de (200g) por parcela. A determinação da 

matéria seca foi obtida pelo método da secagem em estufa com ventilação 

forçada a 60±5ºC por 72 horas e a avaliação por diferença de peso. 

 O manejo constituiu em limpeza diária dos bebedouros, abastecimento 

freqüente dos comedouros e retirado das aves mortas de cada boxe, as quais 

foram identificadas e pesadas para posterior correção do consumo médio de 

ração e conversão alimentar. Durante o período experimental as aves receberam 

água e ração à vontade. O aquecimento interno foi monitorado diariamente de 

acordo com a temperatura do ambiente, sendo associado ao manejo das cortinas 

para que a temperatura do galpão se tornasse adequadas às aves. A iluminação 

foi constante, ou seja, um período com iluminação natural e outro com iluminação 

artificial. A iluminação artificial foi feita por meio de lâmpadas incandescentes de 

100W espalhadas pelo galpão, buscando o fornecimento de 22 lumens/m2. 

 Tanto as aves quanto as rações foram pesadas com 22 e 38 dias de idade, 

sendo que estes dados resultaram a base para o cálculo do ganho de peso, 

consumo de ração e conversão alimentar. 

 

Variáveis de desempenho 

 Durante a condução do experimento foram avaliados os pesos das aves e 

das rações fornecidas do alojamento do experimento ao 38º dia, anotado o peso 

das aves mortas e calculados os índices que indicam o desempenho das aves: 
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- ganho peso: calculado pela diferença entre os pesos médios das aves obtidos 

pelas pesagens em cada idade; 

- consumo de ração: obtido pela diferença entre a quantidade de ração fornecida 

no início e as sobras ao final da fase e considerando o número de aves mortas no 

intervalo como critério para correção dos valores de consumo; 

- índice de conversão alimentar: obtido pela relação entre o ganho de peso e o 

consumo de ração, corrigida pelo peso total das aves mortas. 

- Mortalidade: obtido pelo número de aves mortas no período experimental, 

transformada em arco seno ((%Mort/100)+0,05)0,5 visando a análise estatística. 

 

Avaliação da Densidade Óssea 

 Aos 38 dias de idade, duas aves por repetição (32 aves) foram levadas ao 

laboratório de Doenças das Aves do Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, onde 

foram sacrificadas para retirada da tíbia esquerda que foi limpa de tecidos 

aderentes e pesada. A densidade óssea da tíbia foi realizada com proveta de 100 

mL com 80 mL de álcool absoluto e medida pela formula demonstrada a seguir: 

VI-  VF

PT
  DO

 

Em que: DO – densidade óssea (g/mL); PT – peso da tíbia (g); VI – volume de 

álcool absoluto utilizado (80 mL); VF – volume final encontrado com a leitura (mL). 

 

Avaliação no Soro Sanguíneo  

 Ao 38º dia de idade, amostras de sangue (3,0 mL) foram colhidas por 

punção cardíaca em duas aves por parcela, com seringas esterilizadas. As 

amostras foram identificadas e centrifugadas por cinco minutos a 1.500 rpm para 

separação do soro, que foi imediatamente congelado. As análises de Na e K 

foram realizadas em espectrofotômetro de chama e as de Cl pelo método 

colorimétrico com kit Doles. 

 

Avaliação dos Músculos 

 Os músculos retirados das tíbias esquerdas foram utilizados para 

determinação da umidade da carcaça em estufa a 105ºC por 24 horas e os 
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músculos das tíbias esquerdas foram usados para determinação das perdas de 

água pelo cozimento. Os músculos foram levados ao forno e após 30 minutos, os 

músculos foram pesados e as perdas devido ao cozimento calculadas: 

PCo= PMcru - PMcozida x 100 
     PMcru 

Em que: PCo é a perda de peso pelo cozimento (%), PMcru é o peso da carne 

crua e PMCozida é o peso da carne cozida (PILES et al., 2000). 

 

Delineamento experimental 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizados com quatro 

tratamentos (200, 240, 280 e 320 mEq/kg de ração)  e quatro repetições com 51 

aves por unidade experimental totalizando 16 unidades experimental. As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa SAS (2001), sendo adotado 

teste de regressão polinomial. O Esquema da ANOVA adotado foi: 

Fontes de Variação Graus de liberdade 

BE 3 
Erro 12 

Total 15 

 

 O modelo matemático estatístico é demonstrado a seguir. 

Yij= µ + Ti + єijk em que: 

Yijk= observações do BE i; µ= média geral das observações; Ti= efeito do BE i 

sendo i= 200, 240. 280, 320 e Єijk= erro associado a cada observação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Exp. 1 - Balanço eletrolítico e digestibilidade de frangos de corte nas fases 

pré-inicial e inicial 

 

 

 Não houve efeito (P>0,05) do BE para peso corporal, ganho de peso, 

consumo de ração e conversão alimentar de um a sete dias de idade (Tabela 6). 

Houve aumento linear positivo (P≤0,05) para consumo de água com o aumento 

da relação eletrolítica da dieta. Houve efeito quadrático do BE para a relação 

consumo de água: consumo de ração com inflexão máxima em 212 mEq/kg de 

dieta, mostrando que há limite na relação consumo de água: consumo de ração. 

Este resultado difere do obtido por RONDÓN et al. (2000) que encontraram 

variação para ganho de peso e conversão alimentar na primeira semana e melhor 

BE na faixa de 304  a 320 mEq/kg. 

 

 

TABELA 6 - Peso corporal (PC), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 
consumo de água (CAgua), conversão alimentar (CA), relação 
consumo de água: consumo de ração (AG/CR) de frangos de corte 
recebendo dietas com diferentes valores de balanço eletrolítico 
(Na++K+-Cl-) de 1 a 7 dias de idade 

mEq/kg PC (g) GP (g) CR (g) CA 
CAgua 

(mL/ave/dia) 
AG/CR  
(L/kg) 

200 183,78 140,2 161,2 1,167 53,4 2,316 
240 191,75 148,2 159,5 1,081 55,2 2,420 
280 192,10 148,6 161,5 1,087 59,2 2,574 
320 194,34 151,0 162,0 1,073 72,0 3,099 

CV % 4,61 5,99 3,25 5,50 9,31 8,00 
P 0,32 0,31 0,95 0,13 0,005 0,002 

Efeito ns ns ns ns L Q 

Variável Equação R2 mEq/kg 

CAgua Y=117,758+0,62655X;  0,72 - 
AG/CR Y=5,29811-0,02801X+0,0000659X2;  0,73 212,0 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05). 
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Entretanto, os resultados obtidos por BORGES et al. (2002), que avaliaram 

o efeito da proteína bruta e de diferentes balanços eletrolíticos, se mostraram 

mais amplos, entre 260 e 360 mEq/kg para ganho de peso. 

 BORGES et al. (1999b) realizaram experimento com dieta pré-inicial (1-7 

dias) e recomendaram entre 199 e 251 mEq/kg de ração para ganho de peso e 

conversão alimentar, respectivamente. Esta resposta foi associada à manipulação 

dos níveis de Na+ e Cl- da ração e as dietas com elevados teores de Cl- não 

estimularam o consumo de água. Posteriormente, MAIORKA et al. (2004) 

encontraram 174 mEq/kg para consumo de ração e 163 mEq/kg para ganho de 

peso. Mas, considerando-se outros fatores avaliados, níveis de até 320 mEq/kg 

não causaram problemas no desempenho de frangos de 1 a 7 dias de idade. 

 Houve efeito quadrático (P≥0,05) para balanço de nitrogênio (g e %), 

retenção de nitrogênio, relação água: ração; consumo de água do alimento + de 

bebida: consumo de ração na matéria seca e ponto de inflexão máxima de 222,9, 

253,9, 231,5, 306,0, 316,4 mEq/kg, respectivamente, e efeito linear (P≤0,05) para 

consumo de nitrogênio e balanço de água de sete a 10 dias de idade (Tabela 7). 

Estes resultados são semelhantes aos obtidos por BORGES et al. (2004) 

que obtiveram BE favorável para frangos com 240 mEq/kg para qualquer 

temperatura ambiente de acordo com os resultados de consumo de água, de 

eletrólitos e do metabolismo de nitrogênio. Os autores reforçam ainda que as aves 

têm controle de ingestão de água bem desenvolvido. 

 Houve efeito linear (P≤0,05) sobre o Na+ (g) e efeito quadrático (P≤0,05) 

sobre Na+ (%), K+ em (g e %), Cl- (g) obtendo ponto de inflexão máxima de 276,2, 

262,6, 252,3, 257,0 mEq/kg, respectivamente (Tabela 8). 

 O estresse calórico reduz os níveis séricos de K+ e Na+, o que pode estar 

ligado ao balanço negativo destes minerais com aumento na excreção urinária 

(BORGES et al., 1999c). Estes resultados divergem dos encontrados por 

BORGES et al (2004a) que trabalharam com frangos de corte colostomizados e 

não observaram efeito da relação (Na++K+-Cl-) no balanço de eletrólitos. 

 O consumo e a retenção de eletrólitos estão apresentados na Tabela 9. 

Houve efeito linear (P≥0,05) para consumo e retenção de Na+ e efeito quadrático 

(P≥0,05) para consumo e retenção de K+ e Cl- onde as equações de regressão 

constam na Tabela 9.  
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TABELA 7 - Balanço (BN) e retenção de nitrogênio (RT N), consumo de 
nitrogênio (C N) e relação consumo de água:consumo de ração (AG: 
R), consumo de água do alimento + de bebida: consumo de ração 
na matéria seca (CAB: CR MS) e matéria seca da excreta (MS) de 
frangos de corte de 7 a 10 de idade recebendo dietas com diferentes 
valores de balanços eletrolíticos 

mEq/kg 
BN 
(g) 

BN 
(%) 

C N 
(g) 

RT N 
(mg/g) 

AG:R 
(mL/g) 

CAB:CR MS 
(mL/g) 

MS  
(mL) 

200 104,9 83,7 10,45 408,6 1,35 1,13 3889,6 

240 103,1 82,1 10,46 400,0 1,58 1,33 4577,4 

280 111,7 81,8 11,37 419,7 1,61 1,36 4571,7 

320 124,3 85,1 12,16 461,2 1,67 1,42 4807,0 

CV % 3,41 1,78 3,95 2,53 7,91 8,49 9,52 

P <0001 0,009 <0001 <0001 0,005 0,004 0,02 

Efeito Q Q L Q Q Q L 

Variável Equação R2 mEq/kg 

BN (g) Y= 215,31920 – 1,00327X + 0,00225X2 0,85 222,9 
BN (%) Y= 131,37430 - 0,39197X + 0,00077281X2 0,48 253,9 
C N (g) Y= 15,17980 + 0,04826X 0,74 - 
RT N (mg/g) Y= 819,86170 – 3,62158X + 0,00782X2 0,85 231,5 
AG:R (mL/g) Y= - 0,81970 + 0,01626X - 0,00002656X2 0,51 306,0 
CAB:CR MS (mL/g) Y= - 0,71480 +  0,01365X - 0,00002187X2 0,52 316,4 
BAg (mL) Y= - 1961,77320 + 43,63167X 0,40 - 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; L = efeito linear (P≤0,05); Q = efeito quadrático 
(P≤0,05). 

 

TABELA 8 - Balanço de eletrólitos em frangos de corte de 7 a 10 dias de idade 
recebendo dietas com diferentes valores de balanço eletrolítico 

mEq/kg 
Na+ K+ Cl- 

(mg) (%) (mg) (%) (mg) (%) 

200 3174,4 83,5 71,9 76,6 9,21 83,2 

240 3926,1 80,6 86,2 78,5 10,61 85,3 

280 5214,6 79,4 102,6 80,1 9,27 81,8 

320 6698,1 80,9 71,8 73,8 9,53 83,3 

CV % 3,14 1,53 1,89 3,23 4,87 4,51 

P <0001 0,0006 <0001 0,006 0,0007 0,55 

Efeito L Q Q Q Q ns 

Variáveis Equação R2 mEq/kg 

Na+ (g) Y= 4545,49830 + 29,80934X 0,98 - 
Na+ (%) Y= 132,78370 - 0,38518X + 0,00069719X2 0,64 276,2 
K+ (g) Y= - 390,03640 + 3,70869X - 0,00706X2 0,80 262,6 
K+ (%) Y= - 2,48220 + 0,65109X - 0,00129X2 0,53 252,3 
Cl- (g) Y= - 1,80172 + 0,09184X - 0,00017844X2 0,16 257,0 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05). 
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TABELA 9 - Consumo e retenção de eletrólitos em frangos de corte de 7 a 10 
dias de idade recebendo dietas com diferentes valores de balanço 
eletrolítico  

mEq/kg 

Na+ K+ Cl- 

Consumo 

(mg) 
Retenção 

(mg/g) 
Consumo 

(mg) 
Retenção 

(mg/g) 
Consumo 

(mg) 
Retenção 

(mg/g) 

200 316,78 12.362,7 7,8 280,5 0,924 35,93 

240 405,68 15.224,3 9,1 334,8 1,037 41,13 

280 547,07 19.589,5 10,6 385,7 0,944 34,83 

320 689,35 24.841,7 7,7 266,7 0,952 35,35 

CV % 3,27 3,17 4,02 3,95 4,22 5,01 

P <0001 <0001 <0001 <0001 0,002 0,0002 

Efeito L L Q Q Q Q 

Variáveis Equação R2 mEq/kg 

Consumo Na+ (mg) Y= 218,38960+ 1,18878X 0,98 - 
Retenção Na+ (mg/g) Y= 15336 + 89,72723X 0,98 - 
Consumo K+ (mg) Y= - 35,332 + 0,34683X - 0,00066063X2 0,75 262,4 
Retenção K+ (mg/g) Y= - 1466,5118+ 14,11233X - 0,02709X2 0,80 260,4 
Consumo Cl- (mg) Y= - 0,09620 + 0,00843X - 0,00001625X2 0,21 259,3 
Retenção Cl- (mg/g) Y= - 5,91033 + 0,35995X - 0,00073078X2 0,23 246,0 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; L = efeito linear (P≤0,05); Q = efeito quadrático 
(P≤0,05). 

 

Para consumo de K+, houve inflexão máxima com 262 mEq/kg e 260 

mEq/kg para retenção, indicando que há limite para essas variáveis; enquanto 

para Cl-, a inflexão máxima ocorreu com 259 mEq/kg para consumo e 246 mEq/kg 

para retenção. Estes resultados divergem dos encontrados por BORGES et al. 

(2004a) que verificaram maior retenção de eletrólitos em frangos recebendo ração 

com 240 mEq/kg. Em estresse calórico, a ave retém mais eletrólitos na tentativa 

de manter o equilíbrio ácido-base. 

Não houve efeito (P>0,05) do BE no peso corporal, ganho de peso, 

consumo de ração e conversão alimentar de um a 21 dias de idade (Tabela 10), 

mas o consumo de água aumentou linearmente com a relação eletrolítica da 

dieta. Esses valores dependem da idade da ave, da temperatura ambiente e da 

quantidade de sais adicionados na ração (BORGES, 2006).  

Houve resposta quadrática (P≤0,05) do BE da dieta na relação consumo de 

água: consumo de ração com inflexão máxima em 306 mEq/kg de dieta (Tabela 

11). Estes resultados estão de acordo com BORGES et al. (2003b) exceto para a 

relação consumo de água: consumo de ração que apresentou resposta linear.  
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TABELA 10 - Peso corporal (PC), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 
consumo de água (CAgua), conversão alimentar (CA), relação 
consumo de água: consumo de ração (AG/CR) de frangos de corte 
recebendo dietas com diferentes valores de balanço eletrolítico 
(Na++K+-Cl-) de 1 a 21 dias de idade 

mEq/kg PC (g) GP (g) CR (g) CA 
CAgua 

(mL/ave/dia) 
AG/CR  
(L/kg) 

200 805,2 761,7 1161,7 1,526 118,0 2,143 
240 842,9 799,4 1181,6 1,512 131,0 2,329 
280 781,7 738,3 1134,2 1,539 133,0 2,474 
320 827,0 783,7 1162,9 1,484 148,0 2,685 

CV % 5,58 6,62 5,91 2,88 4,74 2,98 
P 0,24 0,24 0,75 0,12 0,0005 <00001 

Efeito ns ns ns ns  L Q 

Variável Equação R2 mEq/kg 

CAgua Y = 0,07284 + 0,0002310X 0,68 - 

AG/CR (L/kg) Y = 1,513 + 0,0024X + 0,00000391X2
 0,89 306,0 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05). 

 

Para desempenho, BORGES et al. (2003a) encontraram valores de 186 a 

197 mEq/kg. No experimento conduzido por OLIVEIRA et al. (2003), os níveis dos 

balanços eletrolíticos influenciaram somente a conversão alimentar e o melhor BE 

foi de 292 mEq/kg na fase inicial (1 a 21 dias de idade). Anteriormente, 

MURAKAMI et al. (1999) realizaram dois experimentos e determinaram as 

exigências nutricionais de Na+ e Cl- para frangos (1 a 21 dias de idade) e 

obtiveram BE da dieta para máximo desempenho de 298 a 315 mEq/kg e de 246-

264 mEq/kg nos dois experimentos conduzidos, respectivamente, valores 

próximos aos obtidos neste experimento. De forma geral, este experimento 

resultou em valores de balanço superiores aos recomendados pela maioria dos 

autores quanto a desempenho de 1 a 21 dias de idade. 

MURAKAMI et al. (2003) obtiveram o melhor BE na dieta inicial de 328 

mEq/kg e efeito linear para ganho de peso e consumo de ração, considerando 

desempenho e incidência de discondroplasia tibial. BORGATTI et al. (2004) 

verificaram melhor ganho de peso de frangos no verão ocorreu com 330 mEq/kg, 

valores que diminuíram com a idade da ave. 

RUIZ LOPES & AUSTIC (1993) constataram que o ótimo balanço ocorre 

entre 200 e 350 mEq/kg, sendo influenciado pelo P- e K+, além do Na+ e Cl-. 

Posteriormente, BORGES et al. (1999) observaram que o melhor BE variou com o 



 56 

eletrólito ajustado e o melhor ganho de peso foi observado para dietas com 199 

mEq/kg em que os íons Na+ e Cl- foram manipulados. Os autores recomendam 

que níveis extremos de Cl- (0,15 e 0,71%), K+ (0,98 e 1,21%) e Na+ (0,15 e 

0,60%) devem ser evitados em dietas pré-iniciais. 

 Houve efeito quadrático (P≤0,05) do BE para o balanço de nitrogênio com 

ponto de inflexão máximo em 270,8 mEq/kg e linear (P≤0,05) para a relação 

água: ração e consumo de água pura: consumo de ração na matéria natural 

(Tabela 11). Estes resultados estão pouco acima dos encontrados por BORGES 

et al. (2004b) que obtiveram BE favorável para frangos com 240mEq/kg de dieta. 

 

TABELA 11 - Balanço (BN) e retenção de nitrogênio (RT N), consumo de 
nitrogênio (C N) e relação consumo de água:consumo de ração (AG: 
R), consumo de água do alimento + de bebida: consumo de ração 
na matéria seca (CAB: CR MS) e matéria seca da excreta (MS) de 
frangos de corte de 17 a 21 de idade recebendo dietas com 
diferentes valores de balanços eletrolíticos 

mEq/kg 
BN 
(g) 

BN 
(%) 

RT N 
(mg/g) 

C N 
(g) 

AG:R 
(mL/g) 

CAB:CR MS 
(mL/g) 

MS 
(mL) 

200 91,65 63,5 472,5 12,01 2,33 2,01 6483,1 
240 83,82 57,6 517,2 12,11 2,64 2,28 7085,5 
280 81,99 56,4 426,7 12,08 2,86 2,48 6836,1 
320 94,21 59,5 479,0 13,18 3,11 2,72 7761,5 

CV % 12,02 4,80 27,28 10,12 5,91 6,11 12,3 
P 0,23 0,006 0,74 0,42 <0001 <0001 0,16 

Efeito ns Q ns ns L L ns 

Variável Equação R2 mEq/kg 

BN (%) Y= 160,03730 - 0,76372X + 0,00141X2 0,52 270,8 
AG:R (mL/g) Y= 0,53780 + 0,01064X 0,79   - 
CAP:CR MN (mL/g) Y= 0,59490 + 0,00795X   0,79 - 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05). 

 

 Houve efeito quadrático (P≤0,05) do BE no balanço de eletrólitos (Tabela 

12) com efeito sobre Na+ em (g) e (%), K+ (g), Cl- (g) e pontos de inflexão máxima 

de 210,7, 279,8, 250,0, 218,0 mEq/kg, respectivamente. O BE pode ser 

influenciado por condições ambientais. Assim, frangos criados em condições de 

alta temperatura, apresentam reduzida excreção urinária de Cl- e alta excreção de 

K+, Na+ quando comprados com frangos a 24ºC, o que muda a relação eletrolítica 

ótima de eletrólitos, para ótimo desempenho (TEETER & BELAY, 1995). 
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TABELA 12 - Balanço de Na+, K+ e Cl- em frangos de corte 17 a 21 dias de idade 
recebendo dietas com diferentes valores de balanço eletrolítico 

mEq/kg 
Na+ K+ Cl- 

(mg) (%) (mg) (%) (mg) (%) 

200 2.718,8 62,1 42,4 39,8 7,41 58,04 

240 2.820,4 50,0 47,8 37,4 8,55 59,21 

280 3.459,5 49,6 49,5 36,8 6,29 52,31 

320 4.565,2 50,8 33,7 33,8 6,45 52,01 

CV % 12,61 6,40 17,70 19,48 18,12 13,54 

P <0001 <0001 0,02 0,64 0,05 0,32 

Efeito Q Q Q ns Q ns 

Variável Equação R2 mEq/kg 

Na+ (g) Y= 9666,60830 - 66,13322X + 0,15688X2  0,78 210,7 
Na+ (%) Y= 212,18570 - 1,16998X + 0,00209X2  0,70 279,8 
K+ (g) Y= - 157,65570 + 1,65858X - 0,00331 X2 0,41 250,0 
Cl- (g) Y= 0,46825 + 0,06680X - 0,00015316 X2 0,17 218,0 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); Q = efeito 
quadrático (P≤0,05). 

 

 Houve efeito linear (P≤0,05) do BE no consumo e retenção de Na+ (Tabela 

13) o que sugere que o incremento dos valores de BE aumentou a concentração 

desse íon na dieta, incrementou seu consumo e retenção e ocorreu efeito 

quadrático no consumo de K+ e de Cl- com inflexão máxima com 258,0 e 238,0, 

respectivamente. Estes resultados divergem de BORGES et al. (2004a) que 

verificaram maior retenção de eletrólitos com 240 mEq/kg de ração e que a ave 

busca o ajuste na tentativa de manter o equilíbrio ácido-base. 

 

 

Exp. 2 - Balanço eletrolítico e digestibilidade de frangos de corte na fase de 

crescimento (24-38 dias de idade) 

 

 Não houve resposta (P>0,05) do BE da dieta para peso corporal, ganho de 

peso, consumo de ração, conversão alimentar, consumo de água e relação 

consumo de água: consumo de ração (Tabela 14). Entretanto, dietas com 

elevados teores de Cl- e/ou K+ não estimulam o consumo de água nessa fase de 

criação (BORGES et al., 1999).  
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TABELA 13 - Consumo e retenção de Na+, K+ e Cl- em frangos de corte de 17 a 
21 dias de idade recebendo dietas com diferentes valores de 
balanço eletrolítico  

mEq/kg 

Na+ K+ Cl- 

Consumo 
(mg) 

Retenção 
(mg/g) 

Consumo 
(mg) 

Retenção 
(mg/g) 

Consumo 
 (mg) 

Retenção 
(mg/g) 

200 364,2 14,0 9,0 220,07 1,06 38,3 

240 469,5 17,4 10,6 296,45 1,20 54,1 

280 581,2 17,9 11,3 257,06 1,00 32,4 

320 746,9 23,2 8,4 201,83 1,03 33,1 

CV % 10,20 25,60 10,96 33,07 9,92 40,32 

P <0001 0,04 0,001 0,29 0,04 0,15 

Efeito L L Q ns Q ns 

Variável Equação R2 mEq/kg 

Consumo Na+ (mg) Y= 340,88860 + 1,75961X 0,89 - 
Retenção Na+ (mg/g) Y= 18,202 + 0,07503X 0,35 - 
Consumo K+ (mg) Y= - 35,7151 + 0,36387X - 0,00070469X2  0,55 258,0 
Consumo Cl- (mg) Y= 0,14992 + 0,00809X - 0,00001694X2  0,11 238,0 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05). 

 

Estes resultados são corroborados por CASTELLÓ & PONTES (1992) que 

estudaram diferentes balanços eletrolíticos entre 170 a 340 mEq/kg de ração para 

frangos até 51 dias de idade e não observaram diferenças para peso vivo e 

conversão alimentar, mas a quantidade de água ingerida foi menor para balanços 

eletrolíticos menores. Porém, divergem de 202 e 235 mEq/kg encontrados por 

BORGES et al. (2004a) para desempenho de frangos com 21 a 42 dias de idade. 

 

TABELA 14 - Peso corporal (PC), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 
conversão alimentar (CA), consumo de água (CAgua) e relação 
água: ração (AG:R) de frangos de corte recebendo dietas com 
diferentes valores de balanço eletrolítico (Na++K+-Cl-) de 24 a 38 
dias de idade 

mEq/kg PC (g) GP (g) CR (g) CA 
CAgua 

(mL/ave/dia) 
AG:R 
(L/kg) 

200 2.248,1 1.358,1 2.427,7 1,868 322,0 1,878 
240 2.189,5 1.330,0 2.330,1 1,876 273,0 1,629 
280 2.255,0 1.361,6 2.388,6 1,820 343,0 2,042 
320 2.153,5 1.296,8 2.210,8 1,811 292,0 1,851 

CV % 4,73 7,91 10,0 5,89 14,67 13,13 
P 0,51 0,82 0,60 0,79 0,18 0,21 

Efeito ns ns ns ns ns Ns 
CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05). 
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Anteriormente, BORGES et al. (1999c) analisaram o BE em dietas para 

frangos de 1 a 42 dias de idade e constataram relação ideal entre 207 a 236 

mEq/kg para ganho de peso e conversão alimentar, respectivamente, e relações 

eletrolíticas elevadas (354 e 360 mEq/kg) obtidas pela suplementação de K+ ou 

de Na+ na ração deprimiram o crescimento das aves. Entretanto, MURAKAMI et 

al. (2001) analisaram as exigências de sódio e de cloro para frangos na fase de 

crescimento (31 a 42 dias de idade) com dietas a base de milho e soja e 

obtiveram, valores de BE de 249 a 261 mEq/kg para ganho de peso e conversão 

alimentar, respectivamente. 

MURAKAMI et al. (2003) avaliaram o efeito do BE de 200, 240 e 280 

mEq/kg e dietas com diferentes níveis de proteína (14, 16 e 18%) no desempenho 

e incidência de discondroplasia tibial e obtiveram o melhor BE em dietas 

crescimento (21 - 42 dias de idade) com 230 a 246 mEq/kg. 

Não ocorreu efeito (P>0,05) do BE nas variáveis de balanço e retenção de 

nitrogênio, relação água:ração, consumo de água pura: consumo de ração 

matéria natural e balanço de água como apresentados na Tabela 15. Estes 

resultados divergem dos encontrados por BORGES et .al. (2003a) obtiveram 

maior retenção de eletrólitos em frangos recebendo ração com 240 mEq/kg. 

 

TABELA 15 - Balanço (BN) e retenção de nitrogênio (RT N), consumo de 
nitrogênio (C N) e relação consumo de água:consumo de ração (AG: 
R), consumo de água do alimento + de bebida: consumo de ração 
na matéria seca (CAB: CR MS) e matéria seca da excreta (MS) de 
frangos de corte de 28 a 31 de idade recebendo dietas com 
diferentes valores de balanços eletrolíticos 

mEq/kg 
BN 
(g) 

BN 
(%) 

RT N 
(mg/g) 

C N 
(g) 

AG:R 
(mL/g) 

CAB/CR MS 
(mL/g) 

MS (mL) 

200 36,4 63,8 112,0 18,94 3,07 2,60 2.948,5 
240 31,5 69,8 103,2 17,72 3,34 2,85 2.617,0 
280 35,1 65,4 103,2 17,89 2,99 2,56 2.885,9 
320 30,4 65,0 101,6 15,61 2,79 2,38 2.626,7 

CV % 19,38 4,28 17,75 10,68 13,89 14,40 7,46 
P 0,53 0,05 0,85 0,13 0,35 0,39 0,08 

Efeito ns ns ns ns ns ns ns 
CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05). 

 

 Houve diferença significativa no balanço de eletrólitos (Tabela 16) com  



 60 

efeito linear positivo (P≤0,05) para K+ (g) e quadrático para K+ (%) e Cl- (g) com 

ponto de inflexão máxima de 300 e 253 mEq/kg, respectivamente. MONGIN 

(1981) demonstrou que a acidose metabólica, proveniente do excesso de cloro na 

dieta, aumentou a incidência de discondroplasia tibial e o excesso de sódio e ou 

potássio diminuiu essa enfermidade. As aves apresentam maior tolerância ao 

excesso de K que o de Na. 

 

TABELA 16 - Balanço de Na+, K+ e Cl- de frangos de corte 28 a 31 dias de idade 
alimentados com diferentes valores de balanço eletrolítico 

mEq/kg 
Na+ K+ Cl- 

(mg) (%) (mg) (%) (mg) (%) 

200 758,21 57,0 15,02 44,6 3,76 66,6 

240 690,96 58,8 12,76 48,6 2,54 63,28 

280 874,42 58,8 13,88 59,6 3,71 65,95 

320 861,47 61,2 18,96 55,1 3,68 69,53 

CV % 19,39 6,28 21,62 12,57 16,54 5,01 

P 0,32 0,48 0,007 0,03 0,02 0,12 

Efeito ns ns L Q Q ns 

Variável Equação R2 mEq/kg 

K+ (g) Y= - 24,49975 + 0,27337X  0,29 - 
K+ (%) Y= - 62,83324 + 0,79804X - 0,00133X2 0,29 300,0 
Cl- (g) Y= 14,89957 - 0,09341X + 0,00018414 X2 0,19 253,0 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05). 

 

 Houve efeito linear positivo (P≤0,05) para retenção de K+ (mg/g) e efeito 

quadrático (P≤0,05) para retenção de Cl- (Tabela 17) com inflexão máxima em 

252 mEq/kg indicando limite para consumo do íon Cl-, pois estes íon é 

acidogênico. Estes resultados são pouco superiores aos encontrados por 

BORGES et al. (2004) de 240 mEq/kg e que a ave retém mais eletrólitos na 

tentativa de manter o equilíbrio ácido-base. 

 Não houve efeito do BE da dieta no balanço, consumo e retenção de 

nitrogênio, relação água: ração, relação consumo de água do alimento + de 

bebida: consumo de ração na matéria seca e balanço de água (Tabela 18). Houve 

resposta linear (P>0,05) do BE no balanço de K+ (g) e quadrático (P>0,05) para 

balanço de Cl- (%) com inflexão máxima em 252 mEq/kg (Tabela 19). O aumento 

na ingestão de K+ resulta em maior perda urinária. A ave tem pouca capacidade 
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de conservar o K+ corporal em condições de deficiência e, mesmo quando com 

níveis séricos de K+ baixos, a excreção urinária é mantida (MACARI et al., 2002). 

TABELA 17 - Consumo e retenção de Na+, K+ e Cl- em frangos de corte de 28 a 
31 dias de idade recebendo dietas com diferentes de balanço 
eletrolítico  

mEq/kg 

Na+ K+ Cl- 

Consumo 
(mg) 

Retenção 
(mg/g) 

Consumo 
(mg) 

Retenção 
(mg/g) 

Consumo 
(mg) 

Retenção 
(mg/g) 

200 441,62 2334,5 11,17 46,46 1,88 11,59 

240 384,86 2252,9 11,10 41,31 1,76 8,32 

280 495,22 2564,4 13,31 69,94 1,87 10,91 

320 468,82 2871,8 11,47 63,26 1,76 12,31 

CV % 15,32 16,89 11,83 19,13 12,34 14,51 

P 0,18 0,21 0,13 0,007 0,81 0,01 

Efeito ns ns ns L ns Q 

Variável Equação R2 mEq/kg 

Retenção K+ (mg) Y= - 11,88163 + 0,32249X 0,35 - 
Retenção Cl-(mg/g) Y= 55,42225 - 0,36638X + 0,00072734X2 0,39 252,0 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05). 

 

TABELA 18 - Balanço (BN) e retenção de nitrogênio (RT N), consumo de 
nitrogênio (C N) e relação consumo de água:consumo de ração (AG: 
R), consumo de água do alimento + de bebida: consumo de ração 
na matéria seca (CAB:CR MS) e matéria seca da excreta (MS) de 
frangos de corte 35 a 38 de idade recebendo dietas com diferentes 
valores de balanços eletrolíticos 

mEq/kg 
BN 
(g) 

BN 
(%) 

RT N 
(mg/g) 

C N 
(g) 

AG:R 
(mL/g) 

CAB:CR MS 
(mL/g) 

MS 
(mL) 

200 33,57 66,32 117,28 16,88 3,47 2,95 3.243,8 
240 29,83 68,52 147,56 18,79 3,14 2,66 2.556,4 
280 35,28 62,95 116,24 21,28 3,29 2,83 3.533,3 
320 30,08 65,01 100,17 21,23 3,13 2,68 2.993,3 

CV % 31,56 4,43 54,17 17,64 12,74 13,25 28,13 
P 0,86 0,14 0,77 0,28 0,62 0,65 0,50 

Efeito ns ns ns ns ns ns ns 
CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05). 

 

 Estes eletrólitos são essenciais na manutenção da pressão osmótica e do 

equilíbrio ácido-base dos líquidos corporais. Na+ e o K+, quando utilizados em 

níveis elevados na dieta, promovem aumento da umidade da cama, levando a 

problemas de sanidade e pernas (MURAKAMI, 2000). Aumento na ingestão de K+ 

resulta em maior perda urinária, sendo que a ave em pouca capacidade de 
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conservar o K+ corporal e o nível sérico de K+ diminui durante estresse (MACARI 

et al., 2002; BORGES et al., 2003b). 

 

TABELA 19 - Balanço de Na+, K+ e Cl- de frangos de corte 35 a 38 dias de idade 
recebendo dietas com diferentes valores de balanço eletrolíticos 

mEq/kg 
Na+ K+ Cl- 

(mg) (%) (mg) (%) (mg) (%) 

200 731,4 61,8 15,42 51,7 3,64 72,5 

240 717,0 64,1 12,86 53,1 2,67 69,5 

280 933,3 60,3 24,78 58,8 3,89 66,5 

320 897,4 64,9 21,20 61,8 4,11 78,1 

CV % 31,30 6,52 33,20 6,03 29,92 5,70 

P 0,57 0,46 0,08 0,004 0,29 0,01 

Efeito ns ns ns L ns Q 

Variável Equação R2 mEq/kg 

K+ (%) Y= 52,20652 + 0,06230X  0,65 - 

Cl- (%) Y= 205,82339 - 1,099814X + 0,00218X2 0,50 252,0 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05). 

 

 Não houve efeito do BE no consumo e retenção de eletrólitos no período 

de 35 a 38 dias de idade (Tabela 20). Estes resultados são diferentes dos 

encontrados por BORGES et al. (2004a) que verificaram maior retenção de 

eletrólitos ocorreu em frangos recebendo ração com 240 mEq/kg. 

 

TABELA 20 - Consumo e retenção de Na+, K+ e Cl- em frangos de corte de 35 a 
38 dias de idade recebendo dietas com diferentes valores de 
balanço eletrolítico 

mEq/kg 

Na+ K+ Cl- 

Consumo 
(mg) 

Retenção  
(mg/g) 

Consumo 

(mg) 
Retenção 

(mg/g) 
Consumo 

(mg) 
Retenção 

(mg/g) 

200 393,55 2.554,0 13,61 53,65 2,28 12,79 

240 434,50 3.751,8 14,44 66,04 2,31 13,57 

280 518,21 3.059,1 13,93 80,76 1,96 12,75 

320 545,98 2.988,6 15,60 70,72 2,40 13,71 

CV % 21,18 60,90 13,43 51,73 13,46 51,10 

P 0,17 0,84 0,52 0,77 0,32 0,99 

Efeito ns Ns ns ns ns ns 
CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05). 
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Na+, K+ e Cl- são eletrólitos monovalentes fundamentais na manutenção da 

pressão osmótica e no balanço ácido-base dos líquidos corporais, sendo que Na+ 

e K+ possuem efeito alcalinizante nos fluídos corporais, o bicarbonato tem efeito 

tamponante e Cl-, efeito acidificante (HOOGE, 1998). 

 

Exp. 3 - Desempenho de frangos de corte na fase inicial (8-21 dias de idade) 

recebendo dietas com diferentes valores de balanço eletrolítico 

 

Não houve efeito (P>0,05) do BE para peso corporal, ganho de peso, 

consumo de ração, conversão alimentar e mortalidade no período de sete aos 14 

dias (Tabela 21) e de 7 a 21 dias de idade (Tabela 22). Estes resultados são 

semelhantes aos encontrado por BORGATTI et al. (2004) que observaram valores 

de BE entre 290 e 330 mEq/kg para ganho de peso e conversão alimentar.  

 

TABELA 21 - Peso corporal (PC), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 
conversão alimentar (CA), mortalidade (Mort) de frangos de corte 
recebendo dietas com diferentes valores de balanço eletrolítico 
(Na++K+-Cl-) de 7 a 14 dias de idade 

mEq/kg PC (g) GP (g) CR (g) CA Mort (%)1 

200 499,5 298,5 385,7 1,296 0,4 
240 509,3 308,0 398,6 1,287 0,9 
280 508,8 310,0 401,0 1,307 2,6 
320 512,9 315,5 410,9 1,309 1,3 

CV % 4,56 7,56 5,51 3,44 8,96 
P 0,86 0,77 0,47 0,88 0,22 

Efeito ns ns ns ns ns 
CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); 

1 
Mortalidade (%) 

para análise estatística foram transformados em Arc Seno= (Raiz((% da mortalidade/100)+0,05))) 
 

Para teor de matéria seca da cama (Tabela 22) ocorreu aumento linear 

(P≤0,05) e com incremento do BE os resultados corroboram com aos encontrados 

por OLIVEIRA et al. (2003); VIEITES et al. (2004) e BORGES et al. (2004b) que 

também relacionaram o aumento do BE com a maior umidade de cama. Para 

conversão alimentar de 7 a 21 dias de idade, observou-se efeito quadrático 

(P≤0,05) com ponto de mínima de 265,0 mEq/kg. Este resultado foi semelhante 

ao obtido por BORGES et al. (2002) cujo melhor BE atingindo com 260 mEq/kg. 

Posteriormente, FRANCO et al. (2004) observaram valores de 261 e 268 mEq/kg 

para peso aos 21 e consumo de ração. 
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TABELA 22 - Peso corporal (PC), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 
conversão alimentar (CA), teor de matéria seca da cama (MS), 
mortalidade (Mort) de frangos de corte recebendo dietas com 
diferentes valores de balanço eletrolítico (Na++K+-Cl-) de 7 a 21 
dias de idade 

mEq/kg PC (g) GP (g) CR (g) CA MS (%) Mort. (%)1 

200 965,9 764,9 1104,7 1,407 74,41 3,7 
240 1027,6 826,3 1139,5 1,332 69,08 5,4 
280 1010,9 812,1 1153,7 1,366 72,07 6,7 
320 1013,2 815,8 1156,9 1,376 66,11 5,4 

CV % 4,62 5,72 4,37 2,09 4,14 8,96 
P 0,31 0,29 0,46 0,02 <0001 0,22 

Efeito ns Ns Ns Q L ns 

Variável Equação R2 mEq/kg 

CA Y= 2,2889 - 0,00712X + 0,00001340X2 0,37 265,0 

MS (%) Y= 78,2015 - 0,00359X  0,61 - 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05); 

1 
Mortalidade (%)para análise estatística foram 

transformados em Arc Seno= (Raiz((% da mortalidade/100)+0,05))) 

 

MURAKAMI et al. (1999) trabalharam com dois experimentos e 

determinaram as exigências nutricionais de sódio e cloro para frangos de corte (1 

a 21 dias de idade) e obtiveram BE da dieta para máximo desempenho de 246 a 

315 mEq/kg, valores próximos aos obtidos neste experimento. Posteriormente, 

BORGES et al. (2003) verificaram que o BE ótimo para esta fase era de 186 e 

197 mEq/kg para ganho de peso e conversão alimentar, respectivamente. 

Também concorda com BORGES et al. (2003b) o fato de que o BE da dieta não 

influenciou a mortalidade até 21 dias de idade. 

 Não ocorreu diferença (P>0,05) do BE da dieta na densidade óssea, cinzas 

totais e nos níveis séricos de Na+, K+ e Cl- (Tabela 23). Níveis desses íons dentro 

dos considerados normais para a idade e espécie indicam que estas aves não 

demonstraram ação de nenhum agente estressor. KARUNAJEEWA et al. (1986) 

relataram que o aumento do BE de 150 a 30 mEq/kg em dietas iniciais (1-21 dias 

de idade) não afetou o crescimento e o desenvolvimento do esqueleto.  
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TABELA 23 - Densidade óssea (DO), cinzas totais (CT) das tíbias e Na+, K+ e Cl- 
sérico de frangos de corte aos 21 dias de idade recebendo dietas 
com diferentes valores de balanço eletrolítico 

 Características das Tíbias Dosagem de eletrólitos séricos 

mEq/kg DO (g/80mL) CT (%) Na+ mmol/L K+ mmol/L Cl- mmol/L 

200 1,304 38,58 127,25 5,02 131,25 
240 1,329 37,96 120,75 4,85 136,75 
280 1,435 38,36 120,50 7,40 125,25 
320 1,388 39,63 122,50 5,20 111,25 

CV % 14,13 5,10 15,89 27,74 19,47 
P 0,77 0,67 0,95 0,12 0,51 

Efeito ns ns Ns ns ns 
CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05).  
 

De acordo com BORGES et al. (2004a), o nível sérico de Cl- aumentou 

para aves desafiadas pelo calor e a resposta está diretamente relacionada à sua 

presença na dieta, quanto menor a quantidade de Cl- na dieta menor o nível 

plasmático. VIEITES et al. (2004) verificaram que ótimos valores de BE para 

parâmetros sanguíneos aos 21 dias variaram de 168 a 245 mEq/kg e há efeito da 

manipulação do conteúdo mineral da dieta na capacidade tampão do sangue, o 

que pode afetar funções como a mineralização dos ossos.  

O balanço ácido-base pode causar distúrbios no processo de ossificação e 

ou reabsorção óssea (MACARI et al., 2002). HOOGE (1995) observou que a 

concentração normal de K+ sérico era de 5 mmol/L, aumentando para 6 a 6,5 

mmol/L durante estresse agudo, e diminuindo para 3,5 mmol/L durante estresse 

crônico. Estes resultados de Na+ e K+ estão de acordo com os de BORGES et al. 

(2003) que também não observaram efeito da relação (Na++K+-Cl-) da dieta nos 

níveis séricos de Na+ e de K+. O desequilíbrio de cátions e ânions na dieta pode 

influenciar na incidência de problemas de pernas em pintos (MURAKAMI, 2000). 

O desequilíbrio de Na+ relativo ao K+ com excesso de Cl-, aumenta a incidência 

de discondroplasia tibial (RUÍZ LÓPEZ & AUSTIC, 1993). 

 Os níveis de Na+, K+ e Cl- do plasma são afetados pela alcalose 

respiratória e em condições ótimas de criação (livres de estresse) o conteúdo de 

água e eletrólitos são mantidos dentro de limites estreitos. Mas, a perda de 

eletrólitos (Na+ ou K+) sem alteração no conteúdo de água do corpo reduz a 

osmolalidade desses fluidos (MACARI et al., 2002). 

 



 66 

Exp. 4 - Desempenho de frangos de corte na fase de crescimento (22-38 dias 

de idade) recebendo dietas com diferentes valores de balanço eletrolítico 

 

Para desempenho de 22 a 37 dias de idade (Tabela 24), não se observou 

diferença (P>0,05) para peso corporal. Entretanto, houve efeito quadrático 

(P≤0,05) para ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar e as 

relações eletrolíticas estimadas foram 313, 240 e 271 mEq/kg, respectivamente. 

Estes resultados são semelhantes aos obtidos por TEETER & BELAY (1995) com 

dietas purificadas e o máximo crescimento de 1 a 28 dias de idade foi alcançado 

com 250 – 350 mEq/kg e o desempenho foi reduzido fora desta faixa. OVIEDO-

RONDÓN et al. (2001) recomendaram 246 a 315 mEq/kg para ganho de peso, 

consumo de ração e conversão alimentar para frangos de 1 a 31 dias de idade. 

FIXTER et al. (1987) mencionaram que o BE ótimo para frangos na fase de 

crescimento varia com a temperatura ambiente, com 250 mEq/kg para 

temperaturas moderadas (18 a 26ºC) e 350 mEq/kg para altas temperaturas (25 a 

35ºC). O teor de matéria seca da cama de frango aumentou linearmente (P≤0,05) 

com o BE da dieta, corroborado pelos resultados encontrados por OLIVEIRA et al. 

(2003); BORGES et al. (2004a) e VIEITES et al. (2004) que relataram que o 

aumento do BE elevou a umidade de cama. 

TABELA 24 - Peso corporal (PC), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 
conversão alimentar (CA), teor de matéria seca da cama (MS), 
mortalidade (Mort) de frangos de corte recebendo dietas com 
diferentes valores de balanço eletrolítico (Na++K+-Cl-) na fase de 
crescimento (22 a 37 dias de idade) 

mEq/kg PC (g) GP (g) CR (g) CA MS (%) 

200 2432,0 2,475 1490,7 1,659 58,99 
240 2365,2 2,403 1423,8 1,669 61,52 
280 2407,7 2,384 1466,4 1,627 57,39 
320 2373,3 2,314 1431,9 1,625 49,18 

CV(%) 2,79 2,25 4,54 3,50 5,17 
P 0,06 0,03 0,04 0,01 <0001 

Efeito ns Q Q Q L 

Variável Equação R2 

GP (g) Y= 354,98713 - 5,73773X + 0,00916X2 0,21 
CR (g) Y= 1,05219 + 0,01186X - 0,00002465X2 0,51 
CA Y= 0,16319 + 0,01093X - 0,00002012X2 0,16 
MS (%) Y= - 31,5010 - 0,78872X 0,99 

CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05); ); L = efeito linear 
(P≤0,05); Q = efeito quadrático (P≤0,05); 

1 
Mortalidade (%) para análise estatística foram 

transformados em Arc Seno= (Raiz((% da mortalidade/100)+0,05))) 
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 Alguns autores apresentam resultados semelhantes aos observados neste 

experimento, como BORGES et al. (2004b) que o BE entre 202 a 235 mEq/kg 

permitiu melhor desempenho de frangos na fase de crescimento. Também são 

semelhantes aos obtidos por MURAKAMI et al. (2001) entre 249 e 261mEq/kg 

para frangos de 31 a 42 dias de idade com dietas a base de milho e soja. 

BORGES et al. (2003a) verificaram que o BE não influenciou a mortalidade como 

ocorreu neste experimento, porém o melhor balanço variou de 207 a 236 mEq/kg 

para ganho de peso e conversão alimentar respectivamente. 

Não houve diferença (P>0,05) do BE da dieta na densidade óssea, 

umidade do músculo da perna, cinzas totais e nos níveis séricos de Na+, K+ e Cl- 

aos 37 dias de idade (Tabela 25). O balanço cátion e ânion afeta o crescimento 

das aves e a incidência de problemas de pernas (TEETER & BELAY, 1995). 

MOGHADDAM et al. (2005) verificaram efeito do BE no nível sérico de eletrólitos 

e sugeriram 251 mEq/kg nível em que se observou que o valor da concentração 

de K+ foi baixo e maior concentração de Cl- com incremento no BE. 

 

TABELA 25 - Densidade óssea (DO), umidade do músculo da perna (UM), 
cinzas totais (CT) das tíbias e Na+, K+ e Cl- séricos de frangos de 
corte aos 37 dias de idade recebendo dietas com diferentes 
valores de balanço eletrolítico na fase de crescimento (22 a 37 
dias de idade)  

 Características das Tíbias Dosagem de eletrólitos séricos 

mEq/kg DO (g/80 mL) UM (%) CT (%) Na+ mmol/L K+ mmol/L Cl- mmol/L 

200 1,197 56,81 41,58 119,50 3,87 100,75 
240 1,201 56,62 43,29 131,50 3,72 109,75 
280 1,224 57,43 39,40 105,75 4,25 122,25 
320 1,196 55,67 41,27 133,50 3,42 129,25 

CV % 6,06 4,75 7,18 14,78 31,92 21,27 
P 0,94 0.83 0,36 0,16 0,81 0,39 

Efeito ns ns Ns ns ns Ns 
CV = coeficiente de variação; P = probabilidade; ns = não-significativo (P>0,05) 

 

O K+ não é apenas importante para minimizar o antagonismo arginina-

lisina, mas é essencial na síntese de proteínas teciduais, manutenção da 

homeostase intracelular, reações enzimáticas, balanço osmótico e equilíbrio 

ácido-base. Na+ e Cl- exercem papel importante no espaço extracelular e no 

equilíbrio ácido-base. Na+, K+ e Cl- devem se manter em proporção adequada 

para ocorrer a homeostase ácido-base e máximo desempenho das aves, sendo 
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que o animal regula a excreção de ácidos, ânions e cátions (BORGES et al., 

2002). A interação entre eletrólitos e dos eletrólitos com outros nutrientes, 

associados com diferentes condições ambientais, pode causar problemas no 

desenvolvimento ósseo, principalmente de aves jovens, levando ao aparecimento 

de problemas de pernas, como a discondroplasia tibial (MURAKAMI, 2000). 

 Os níveis de Na+, K+ e Cl do plasma são afetados pelo estresse calórico. A 

concentração de K+ e Na+ diminui à medida que a temperatura aumenta enquanto 

que o Cl- aumenta (BORGES et al., 2003a). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados obtidos nos experimentos pode-se inferir que, 

para a fase pré-inicial, o BE varia de 212 a 250 mEq/kg para adequado balanço 

de nitrogênio e eletrólitos e para consumo e retenção na faixa de 260 mEq/kg. 

 Para a fase inicial de criação o BE obtido foi de 265 mEq/kg para 

conversão alimentar. O BE para a fase de crescimento foi de 200 a 300 mEq/kg. 
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