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O balanço é uma ferramenta importante para realizar a estimativa da diferença entre as entradas e 

saídas de nutrientes em qualquer atividade. Por meio dessa ferramenta é possível mensurar a 

eficiência do uso de nutrientes. Essas informações podem ser adotadas como medidas de 

controle e monitoramento dos fluxos de nutrientes, com a finalidade de minimizar as fontes de 

contaminação ambiental e melhoria na viabilidade econômica da atividade leiteira. Nesse 

sentido, objetivou-se calcular o balanço e avaliar a eficiência de uso de nutrientes em uma 

produção de leite em sistema de confinamento, utilizando dietas com quitosana associada a fonte 

de lipídeos, com a finalidade de demonstrar a importância dessa ferramenta na pecuária leiteira. 

O balanço de nutrientes foi calculado com base nos dados da pesquisa de mestrado realizada por 

DEL VALLE (2014). A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Pesquisa em Bovinos de Leite 

do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, em Pirassununga. As vacas da raça Holandesa foram 

mantidas em confinamento com instalação tipo free stall. As dietas foram: i) controle (C), dieta 

sem suplementação de óleo de soja e sem a inclusão de quitosana; ii) quitosana (Q), dieta sem 

suplementação de óleo de soja e inclusão de 150 mg/kg de peso vivo de quitosana; iii) óleo de 

soja (O), com inclusão de 3,3% de óleo de soja na matéria seca da dieta e sem a inclusão de 

quitosana; iv) QO, com inclusão de 3,3% de óleo de soja na matéria seca da dieta e inclusão de 

150 mg/kg de peso vivo de quitosana. O volumoso utilizado foi silagem de milho compondo 

50% da matéria seca da dieta. Os dados utilizados para o cálculo do balanço foram composição, 

consumo da dieta e produção de leite. Para a análise considerou-se um rebanho com 100 vacas 

em lactação e produção média diária de 33 kg de leite. O período de análise foi de 305 dias, ou 

seja, o período de lactação. Para o cálculo considerou os elementos nitrogênio (N), fósforo (P) e 

potássio (K), sendo as entradas os ingredientes da dieta e a saída o produto leite. Os cálculos 

foram feitos com base na matéria seca. O balanço foi calculado pela diferença entre a quantidade 

de N, P e K que entraram através dos alimentos e a saída por meio da produção de leite. A 

eficiência do uso dos nutrientes foi calculada pela relação entre a quantidade de nutrientes no 

leite e quantidade de nutrientes nos alimentos. O balanço foi positivo em todas as dietas para os 

três nutrientes, ou seja, as entradas foram maiores que a saída no período de 305 dias de lactação. 

A dieta C apresentou balanço de 14.155,78 kg de N, 1.065,13 kg de P e 5.280,66 kg de K. A 

dieta Q, o balanço foi de 13.021,31 kg de N, 925,75 kg de P e 4.833,80 kg de K. A dieta O 

apresentou balanço de 11.905,13 kg de N, 813,23 kg de P e 4.523,69 kg de K. A dieta QO, o 

balanço foi de 12.313,19 kg de N, 851,30 kg de P e 4.588,37 kg de K. A eficiência de uso do N 

foi de 25%, do P 44% e do K 20% para a dieta C. A dieta Q obteve eficiência de uso de 27% 

para o N, 48% para o P e 22% para o K. A eficiência de uso do N foi de 29%, do P 50% e do K 

23% para a dieta O. A dieta QO apresentou eficiência de uso de 27% para o N, 48% para o P e 

22% para o K. A utilização de lipídeos na alimentação de vacas em lactação é uma estratégia 

eficiente para reduzir a perdas de nutrientes para o meio ambiente, e a segunda estratégia é uso 

de quitosana na dieta. O balanço é uma ferramenta útil para avaliar, direcionar estratégias para 

planejamento, execução, monitoramento e ajustes do manejo nutricional. 
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