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Introdução 

O dejeto líquido de suínos (DLS) pode ser uma fonte 

de nutrientes, N, P, K, Ca e Mg,  às lavouras. O 

nitrogênio encontra-se no DLS nas formas 

orgânicas, NH4
+
 e NO3

-
. No DLS, a forma NH4

+
 pode 

representar mais de 50 % do total. Esta forma de N 

apresenta potencial perda após aplicação na lavoura 

como NH3, causando prejuízo econômico e poluição 

atmosférica
1
. 

A perda de nitrogênio do DLS por volatilização pode 

ocorrer durante o armazenamento por um longo 

período e também após aplicação no campo 
2
. 

Quanto maior for o grau de estabilização do dejeto, 

maior será o pH, e no caso do DLS, o equilíbrio 

amônio/amônia está diretamente relacionado a 

variação do pH, que pode incrementar ou não as 

perdas de nitrogênio por volatilização.
2
 

Em meio ácido, a amônia transforma-se ao íon 

amônio não volátil segundo a reação química (1): 

NH3 (aq) + H3O
+
 (aq)  NH4

+
 (aq) + H2O (1) 

O objetivo deste trabalho foi avaliar adição de H2SO4 

em dejeto líquido de suíno (DLS) em diferentes pHs 

para a  imobilização da amônia.  

Resultados e Discussão 

O experimento foi realizado utilizando amostras de 

DLS provenientes de 4 municípios do estado do 

Paraná, conforme descrito na Tabela 1.  
Tabela 1. Características das amostras de DLS 
utilizadas. 

Amostra Município pH inicial 

I Umuarama 7,97 

II Londrina 7,96 

III Cascavel 8,08 

IV Santa Tereza do 
Oeste 

7,67 

 

 

 

 

Em cada amostra foi determinada a quantidade de 

amônia total, em seguida as amostras foram 

submetidas a ajustes de pH com H2SO4 0,1 mol L
-1

, 

sendo eles o pH natural, pH 5,0 e pH 4,0, foi feita a 

secagem em estufa a 60°C durante 24 horas para a 

volatilização da amônia. A matéria seca resultante 

de cada amostra foi extraída também com H2SO4 

0,1 mol L
-1 

e realizada a leitura em espectro-

fotômetro UV-VIS. 

Os resultados estão apresentados na Figura 1. 

 
Figura 1. Teores de amônia total, pH natural, pH 5,0 
e pH 4,0 do DLS após a secagem a 60ºC. 
 
Os resultados demonstraram que as amostras com 
pH natural, quando submetidas a secagem, 
imobilizam apenas 31% da amônia total, por outro 
lado, as amostras com pH próximos a 5,0, após a 
secagem, conseguem imobilizar cerca de 71% do 
total de amônia no DLS. Com o pH em torno de 4,0, 
as amostras demonstraram, após a secagem, que 
são capazes de imobilizar próximo a 90% de toda a 
amônia contida no DLS, isso garante um aumento 
da eficácia na aplicação do DLS, garantindo menor 
perda de N por volatilização de amônia. 

Conclusão 

A acidificação do DLS para pH inferior a 4,5 reduz 

ao mínimo a perda de NH3 por volatilização. 
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