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Agua e eletr61itos na nutriçâo animal

Eng9 Agr.Aliomar Gabriel da Silva, MS, PhO.
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A água e um nutriente basico na nutriçao animal. Ela ê parte constituinte de
cada ce lul a viva e componente presente em maior quantidade no organismo animal em
cada estágio de desenvo lvimen to . ,

Urna das mais importantes propriedades nutricionais da ãgua e sua grande capa
cidade de dissolver outras substâncias. Esta propriedade ê devido a sua elevada
constante dieletrica resultante das ligações dos átomos de hidrogenio existentes
na sua molecula. A elevada constante dieletrica promove a ionização dos eletrõli
tos permitindo que íons, com cargas eletricas opostas, se movimentem independen-
temente. Isto facilita as reações químicas que ocorrem dentro das celulas e
faz da água um solvente universal. A água atua como sol vente na função vital de
transportar nutrientes e metabõlitos atraves do organismo. Alem de servir de so-
luto para as reações bioquímicas. ela tamb~m participa em muitas destas reações.
Algumas das mais importantes reações que ocorrem na digestâo e no metabolismo
intermediãrio envolve a adição ou liberação de ãgua. Ela cataliza um grande nGme
ro de reações químicas. Provavelmente todas as reações químicas que ocorrem no
organ ismo ani ma 1 envo 1vam a presença de água.

A ãgua também estã relacionada ao funcionamento biolõgico das nacromo lêculas.
Por exemplo, a maioria das moleculas são hidrofílicas em graus variados e dife -
rentes moleculas se reunem para formarem a estrutura conhecida como membrana ce

$!ir - -lular. Estas membranas sao estruturas lipo-proteicas, altamente organizadas, que
controlam a vida na celula regulando a entrada e saída de materiais. Tambem e
importante que as celulas estejam em equilibrio osm6tico com os fluídos dos teci
dos e com o plasma. Para que isto ocorra a maioria das celulas são permeãveis a
ãgua sendo que a entrada e salda desse nutriente e continua. difundindo-se rapi-
damente atraves do gradiente de concentração dos tecidos. Mudança na pressão os
m6tica causa movimento imediato de ãguadas soluções mais dilui das para aquelas
mais concentradas. Portanto, a concentração de eletrõlitos e a permeabilidade se
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