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A intensificação da produção animal têm elevado drasticamente os níveis de utilização de 

nutrientes ao redor do mundo. Ainda, esta intensificação acarreta na produção de grandes 

volumes de resíduos e dejetos, podendo provocar externalidades negativas ao meio ambiente. No 

entanto, quando utilizados de forma ordenada, estes dejetos podem se tornar fonte de nutrientes, 

auxiliando ambiental e economicamente o sistema produtivo em que se encontra. Porém, é 

fundamental ter o conhecimento prévio dos níveis nutricionais dos dejetos para evitar a 

sobrecarga nutricional do solo. Contudo, sabemos que poucos fazem uso de mensurações 

laboratoriais para identificar o nível nutricional destes dejetos antes de seu despojamento no 

solo. Assim, o balanço de nutrientes (BN) apresenta-se como uma alternativa por ser um método 

determinístico que permite estimar o desempenho ambiental das produções agropecuárias por 

meio de inputs e outputs de nutrientes como nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). O 

objetivo deste trabalho foi demonstrar o uso do BN como um método técnico-científico para 

estimar a composição química dos dejetos suínos bem como valorar os dejetos suínos em 

equivalência aos principais fertilizantes comerciais. A partir de dados de experimento 

previamente conduzido e literatura científica, foram definidos os fatores pertencentes a um 

sistema produtivo de suínos em terminação. Posteriormente, os dados foram extrapolados para 

um sistema intensivo de produção de suínos representativo à produção brasileira de suínos em 

fase de crescimento e terminação (Unidade de Terminação), possuindo 773 animais, submetidos 

a dietas a base de milho e co-produtos de soja por 117 dias de alojamento e 7 dias de vazio 

sanitário. Considerou-se o armazenamento dos dejetos em esterqueira, com 50% de perda de N 

por volatilização da amônia, sem perdas para P e K. Para a valoração dos dejetos, foi 

considerado o preço médio de mercado dos principais fertilizantes comerciais: ureia (45% N) R$ 

1,90/kg; superfosfato simples (18% P2O5) R$ 1,41/kg; e cloreto de potássio (60% K2O), R$ 1,90. 

Os inputs de N, P e K no sistema produtivo de suínos consideraram as entradas via dieta bem 

como os próprios animais. Já os outputs de N, P e K consideraram o produto animal (carcaça 

suína) e partes não comestíveis (e.g. vísceras), considerando o peso final dos animais a ~135 kg 

de peso vivo bem como o rendimento de carcaça estimado para a idade. Os resultados do BN por 

ciclo produtivo estimaram perda de 3.026,72 kg de N; 558,53 kg de P; e 1.080,13 kg de K via 

dejeto. Ainda, o nutriente com melhor eficiência no uso foi o N (34,63%), seguido pelo P 

(17,81%). O K teve a pior taxa de eficiência no uso (15.68%). De acordo com os resultados 

obtidos por meio do uso do método do BN, o preço do dejeto suíno foi estimado em R$ 

20.681,53 por ciclo produtivo, correspondendo a R$ 26,75 por animal e R$ 60.887,07 por ano. 

Em conclusão, os resultados sugerem que o BN é uma ferramenta que pode ser utilizada para a 

valoração econômica de dejetos na produção animal. Ainda, os resultados enfatizam a 

importância do manejo de dejeto na produção animal assim como sua comercialização como 

uma sugestão para o destino deste co-produto. 
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