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Electrolytic balance in laying poultry diets 
 

ABSTRACT The electrolyte balance of the diet is defined as the difference between the main cations and anions of the 
diet. As in heat stress situations the respiratory rate rises, there is an increase in the carbon dioxide loss which reflects 
in the reduction of the partial blood pressure of CO2, and an elevation of the blood pH. The electrolyte balance of the 
diet can influence appetite, bone development, response to heat stress and the metabolism of amino acids, minerals, 
and vitamins. In the last years, it has been verified that the diet manipulation can be a way to improve the quantitative 
and qualitative performance of laying birds, appearing as a viable nutritional alternative and of easy practical 
application. In this context, this mini-review aims to approach the main aspects of the electrolytic balance in the diet of 
laying birds.   
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Introdução 
 

Em condições térmicas adversas, aves podem produzir ovos menores e de qualidade da casca reduzida, devido 

a problemas nos processos fisiológicos que ocorrem nas aves (Usayran et al 2001). A hiperventilação ocorrida em aves 

ofegantes altera o balanço ácido-básico produzindo alcalose (Ahmad et al 2008). A diminuição na qualidade da casca do 

ovo de poedeiras deve-se ao aumento excessivo na frequência respiratória das aves (Souza Jr et al 2015).   

Para reduzir os efeitos do estresse térmico, a modificação das instalações para fornecer um ambiente de conforto 

térmico nem sempre é viável economicamente. Sendo assim, a manipulação da dieta apresenta-se como uma forma de 

melhorar o desempenho quantitativo e qualitativo destas aves. Neste sentido, algumas alternativas nutricionais para 

atenuação dos efeitos deletérios do estresse térmico sobre as aves têm sido utilizadas. Um correto balanço eletrolítico 

da dieta surge como uma alternativa nutricional para redução destes efeitos, podendo prevenir a alcalose respiratória 

e a perda de eletrólitos pelos rins (Ahmad et al 2008). Neste contexto, esta mini revisão objetiva abordar os principais 

aspectos do balanço eletrolítico na dieta de aves poedeiras. 

 

 

RESUMO O balanço eletrolítico da dieta é definido como a diferença entre os principais cátions e ânions da dieta. 

Como em situações de estresse térmico por calor a frequência respiratória se eleva, há um aumento na perda de 

dióxido de carbono o que reflete na redução da pressão parcial do sangue de CO2, e uma elevação do pH sanguíneo. 

O BED pode influenciar o apetite, desenvolvimento ósseo, resposta ao estresse térmico e o metabolismo de 

aminoácidos, minerais e vitaminas. Nos últimos anos, tem-se verificado que a manipulação da dieta pode ser uma 

forma de melhorar o desempenho quantitativo e qualitativo de aves poedeiras, surgindo como uma alternativa 

nutricionais viável e de fácil aplicação prática. Neste contexto, esta mini revisão objetiva abordar os principais 

aspectos do balanço eletrolítico na dieta de aves poedeiras. 
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Balanço eletrolítico dietético (BED) 
 

Eletrólitos são compostos que são dissolvidos e dissociam-se em ânions e cátions em um meio adequado 

(Nobakht et al 2007). Este termo é comumente utilizado na nutrição animal e refere-se ao sódio (Na+), potássio (K+) e 

cloro (Cl-). O balanço eletrolítico da dieta é expresso em mEq/kg de ração e sua fórmula mais simples é descrita como 

[Na+ + K+ - Cl-] (Mongin 1989). A manutenção da homeostase corporal depende da concentração atual destes eletrólitos, 

tanto intracelular com extracelular. Estes minerais são essenciais para a síntese proteica dos tecidos, reações 

enzimáticas, pressão osmótica e balanço ácido base (Borges et al 2003). 

O equilíbrio ácido-base das aves é influenciado por muitos fatores de estresse ambiental e as modificações 

fisiológicas dependem dos efeitos desses fatores sobre a condição e a taxa metabólica, a respiração e o mecanismo de 

troca de H+ equivalente (Olanrewaju et al 2006). 

Condições térmicas que causam hipertermia aguda e crônica em perus foram relatadas por Kohne e Jones (1975), 

onde na primeira situação houve alcalose respiratória, enquanto que na segunda situação não houve efeito significativo. 

Siegel et al (1974) relataram o estresse térmico por calor em frangos de corte reduz a pCO2 arterial e HCO3. Borges et 

al., (2003) e Ahmad et al (2008) encontraram resultados em seus estudos que elucidaram a compreensão sobre o papel 

essencial dos eletrólitos na dieta, os quais apresentam fundamental importância no equilíbrio ácido-base corporal e a 

sua resistência à alcalose respiratória causada por hipertermia. 

Frangos de corte criados em condições de alta temperatura, apresentaram reduzida excreção urinária de Cl- e 

alta excreção de K+, Na+, P-2, SO4
-2, Mg+2, Ca+2 e Mn+2, quando comparado com frangos criados a 24 ºC (Teeter e Belay 

1995). Contudo, a suplementação de íons fixos pode prevenir a alcalose respiratória e a perda de eletrólitos pelos rins 

(Ahmad et al 2008). 
 

Efeito do estresse térmico 
 

Aves poedeiras, como todos os animais homeotérmicos, mantém a temperatura corporal dentro de limites 

estreitos mesmo com grandes variações da temperatura ambiental. Nas aves, a dissipação de calor é limitada pela 

camada de penas e pela ausência de glândulas sudoríparas (Sturkie 2012). A capacidade de um animal manter a 

temperatura corporal dentro do intervalo normal depende do equilíbrio entre o calor produzido internamente, o calor 

ganho do ambiente e a taxa de dissipação do excesso de calor.  

Em aves domésticas saudáveis e bem alimentadas em condições de equilíbrio térmico, ou seja, sem dissipação 

de calor para o ambiente ou ganhando calor a partir do ambiente, a temperatura corporal profunda é geralmente entre 

40,5 e 41,5 °C (Daghir 2008). Quando expostos a um ambiente quente, a temperatura corporal pode aumentar em 1 ou 

2 °C na forma de calor.  

Neste contexto, a respiração ofegante é uma das respostas visíveis em aves domésticas durante a exposição ao 

calor. Esta forma especializada de respiração dissipa o calor por meio de arrefecimento evaporativo nas superfícies da 

boca e vias respiratórias (Silva et al 2001; Souza Jr et al 2015). Galinhas podem começar a ofegar a uma temperatura 

ambiente de 29 °C (North 1978), após 60 minutos de exposição a 37 °C e 45% de umidade relativa (Wang et al., 1989) 

ou quando a temperatura do corpo atinge 42 °C (Hillman et al 1985). A respiração ofegante permite às aves aumentarem 

a taxa de evaporação de água em resposta a uma mudança na temperatura ambiental (Furlan e Macari 2002). Acredita-

se que a uma temperatura ambiente de 32 °C e umidade relativa de 50-60% galinhas atingem a capacidade máxima de 

perder calor através da evaporação (Daghir 2008). No entanto, a eficiência deste mecanismo de dissipação de calor é 

limitada em ambientes com umidade relativa elevada.  

 Uma elevada frequência respiratória aumenta a perda de dióxido de carbono dos pulmões, o que leva a uma 

redução na pressão parcial de dióxido de carbono (Wang et al 1989), e, assim, bicarbonato no plasma sanguíneo. Por 

sua vez, a concentração de íons de hidrogênio reduzido provoca um aumento do pH do plasma (Borges et al 2003) e 

diminuição da pressão arterial parcial de dióxido de carbono (pCO2). A redução da pCO2 resulta em mudanças no 

equilíbrio ácido-base levando a um estado de alcalose respiratória (Macari et al 1994). A redução das concentrações 
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plasmáticas de bicarbonato compromete a formação da casca do ovo através da limitação da disponibilidade de 

carbonato de cálcio (Mongin 1968). 
 

Influência na qualidade da casca do ovo 
 

A homeostase iônica do plasma sanguíneo apresenta importância fisiológica fundamental para o desempenho 

produtivo das aves. Com o aumento do nível de sódio (Na+) e de potássio (K+) a qualidade da casca é superior, mas é 

pior com o excesso de cloro (Cl-) na dieta. A influência desses cátions e ânions sobre o peso e espessura da casca dos 

ovos de aves, principalmente galinhas poedeiras e codornas, não são isolados, mas dependentes da relação entre eles 

(Mongin 1989). 

Em situações de estresse térmico há elevação da temperatura corporal devido ao calor ganho do meio e, nesta 

situação, ocorre um aumento na frequência respiratória e isto ocasiona eliminação excessiva de dióxido de carbono 

(CO2), o qual é o produto final da oxidação dos nutrientes ingeridos na alimentação (Furlan e Macari 2002). O CO2 é 

importante porque reage com a água (H2O), sob a ação da enzima anidrase carbônica, formando o ácido carbônico 

(H2CO3). Este ácido é importante no tamponamento do pH sanguíneo. A diminuição da concentração de CO2 no plasma 

sanguíneo provoca queda na concentração do H2CO3 e dos íons de hidrogênio, resultando uma alcalose sanguínea.  

Souza Jr et al (2015) verificou que galinhas poedeiras de pescoço pelado submetidas a diferentes temperaturas 

em ambiente semiárido elevam sua temperatura retal e frequência respiratória. As galinhas que apresentaram essas 

alterações fisiológicas significativas tiveram diminuição na qualidade da casca dos ovos. Um aumento médio de 10 

respirações por minuto resultou em um decréscimo de aproximadamente 0,2 gramas e 0,01 mm no peso e espessura 

da casca, respectivamente. 

Quando a temperatura ambiente alcança os 30 °C ocorre uma piora na gravidade específica do ovo, a qual é um 

parâmetro de indicativo da qualidade da casca do ovo (Vercese 2010). O desequilíbrio ácido-básico causado por 

situações de estresse térmico por calor indisponibiliza o cálcio para formação da casca do ovo e, desta forma, há a 

ocorrência de ovos com tamanho abaixo no normal e espessuras da casca reduzidas.  
 

Considerações finais 
 

A manipulação da dieta no intuito de ajustar o balanço eletrolítico em diferentes condições térmicas apresenta-

se como uma forma de melhorar o desempenho quantitativo e qualitativo de aves. Neste sentido, surge como uma 

alternativa nutricional viável e de fácil aplicação prática. 
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