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O balanço de cargas elétricas no solo tem direta relação com o delta pH – ΔpH (pH em cloreto de 
potássio/KCl - pH em água/H20). Quando o pH-H2O é maior que o pHKCl, o ΔpH é negativo indicando 
um solo com predominância de cargas negativas e maior retenção de Ca2+, K+ etc. Quando o pH-
H2O é menor que o pH-KCl, predominam cargas positivas e o solo pode reter mais ânions como Cl-, 
NO3

- etc. Solos arenosos tropicais são suscetíveis a acidificação quando cultivados na agricultura 
de derruba e queima (ADQ), logo ΔpH tendendo a positivo. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
ΔpH como efeito do Sistema de Plantio Direto (SPD) com correção e adubação comparado a ADQ. O 
experimento de campo está em condução desde seu início em 2006 em propriedade de agricultor 
familiar de Mâncio Lima, oeste do Acre, sobre um Argissolo Amarelo Distrófico e arenoso (argila < 
15%). O delineamento é o de parcelas subdivididas em blocos ao acaso com três repetições. Nas 
parcelas principais estão o SPD e o preparo convencional da região. Nas subparcelas estão plantas 
de cobertura, correção e adubação do solo. Foram analisados pHH2O e pH-KCl, teores de matéria 
orgânica, cálcio, magnésio, potássio e alumínio e calculado o delta pH, foco deste resumo. O SPD 
aumentou o pH do solo, com efeito também em subsuperfície. O pH-H2O no SPD variou entre 5,16 e 
5,59 e na ADQ entre 4,58 e 5,02. Os valores de ΔpH foram mais negativos sob SPD em comparação a 
ADQ, determinando para o Argissolo Amarelo maior retenção de cátions. As práticas do Sistema de 
Plantio Direto aumentaram as cargas elétricas negativas do solo, que podem ser mantidas se o SPD 
continuar, com efeitos positivos nos teores de nutrientes no solo e na produtividade dos cultivos.
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