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O balanço de nutrientes é um método utilizado para avaliar o desempenho ambiental das 

propriedades agropecuárias, por meio de entradas e saídas de nutrientes, como nitrogênio (N), 

fósforo (P) e potássio (K). O manejo dos dejetos representa uma oportunidade econômica dada 

sua utilização como fertilizante e, consequentemente, reduzindo a entrada de insumos externos 

como adubos químicos. Objetivou-se calcular o balanço e a eficiência de uso de nutrientes de 

sistemas de produção de cordeiros e de bovinos de corte em confinamento e valorar 

economicamente os nutrientes que permanecem no sistema na forma de dejetos. O sistema de 

produção de cordeiros foi feito a partir de uma fazenda na região de São José do Rio Preto, São 

Paulo. Considerou-se um rebanho estabilizado com 300 matrizes e venda de 343 cordeiros por 

ano. A dieta do rebanho foi pastagem, cana de açúcar, milho e farelo de soja. Os cordeiros foram 

vendidos para abate aos 90 dias de idade e com 38 kg de peso vivo. O confinamento de bovinos 

de corte foi um sistema com produção anual de 27.000 animais no estado de São Paulo. Os 

animais pesavam no início do período 353,9 kg e no final de 508,4 kg/animal. O período de 

confinamento foi de 103 dias, com dois ciclos de produção no ano. Considerou-se taxa de 

mortalidade dos animais de 0,47% ocorrendo, em média, aos 33 dias de confinamento. O 

consumo diário de matéria seca foi de 10,4 kg/animal. A dieta dos animais foi à base de bagaço 

de cana de açúcar in natura, polpa cítrica, sorgo, coprodutos do algodão e de soja. Para os 

cálculos foram considerados os elementos N, P e K, sendo as entradas a dieta e animais 

comprados e as saídas os animais vendidos ou mortos. A eficiência do uso dos nutrientes foi 

calculada pela relação entre a quantidade de nutrientes nos animais vendidos e a quantidade de 

nutrientes nos alimentos e nos animais comprados. O valor estimado dos dejetos no período foi 

calculado com base no preço médio de mercado dos fertilizantes equivalentes, como ureia, 

superfosfato simples e cloreto de potássio. O saldo do balanço representou a quantidade de 

nutrientes que ficou no sistema, na forma de fezes e/ou urina. A entrada de nutrientes na 

produção de cordeiros foi somente a dieta, sendo 1.167,66 kg de N, 306,07 kg de P e 372,81 kg 

de K por ano. O saldo foi de 887,75 kg de N, 215,95 kg de P e 351,14 kg de K por ano. A 

eficiência de uso do N foi de 24%, do P 29% e do K 6%. O valor dos dejetos total foi de R$ 

7.555,12 ou R$ 0,58/kg de peso vivo de cordeiro vendido. As entradas na produção de bovinos 

foram a dieta e a compra de animais com o total de 892.727,11 kg de N, 178.703,95 kg de P e 

249.702,45 kg de K por ano. O balanço da produção de bovinos foi de 563.619,86 kg de N, 

89.571,30 kg de P e 222.288,07 kg de K por ano. O confinamento obteve eficiência de uso de 

37% para o N, 50% para o P e 11% para o K. O valor dos dejetos total foi de R$ 4.368.432,08 ou 

R$ 0,32/kg de peso vivo de boi vendido. Os resultados enfatizaram a importância do manejo dos 

dejetos e sua correta utilização como fertilizante, como parte da rotina das fazendas produtoras 

de animais, seja empregando-o na própria propriedade ou vendendo-o como adubo orgânico. O 

balanço de nutrientes é uma ferramenta que pode ser usada para a valoração econômica dos 

dejetos de qualquer produção animal. O conhecimento do valor econômico dos dejetos é 

importante para a tomada de decisão gerencial das atividades, com a finalidade de melhorar a 

eficiência econômica e ambiental. 
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