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Introdução 

O fósforo, sódio e potássio são elementos 

importantes para a avaliação da fertilidade de solos 
(1, 2)

. A grande maioria dos laboratórios de análise de 

fertilidade de solo no Brasil utiliza a fotometria de 

chama para a determinação de sódio e potássio e a 

espectrofotometria molecular no UV-VIS para a 

determinação de fósforo
(1)

. Entretanto, estes 

elementos também podem ser determinados por 

espectrometria de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP OES)
(3, 4, 5)

. Apesar 

dessa técnica apresentar inúmeras vantagens, há 

uma carência de estudos que a validem para a 

determinação de K, P, Na em amostras de solos 

tropicais
(1, 2, 4)

. 

O objetivo deste trabalho foi comparar os resultados 

de fósforo disponível assim como potássio e sódio 

trocáveis após serem extraídos com solução 

Mehlich 1 e determinados por  espectrofotometria 

UV-VIS (P) e fotometria de chama (Na e K) com 

aqueles obtidos pelo ICP OES, utilizando um teste 

de identidade entre métodos analíticos
(6)

. Foram 

analisadas quinze amostras de solo, amostradas em 

diferentes regiões do Brasil, oriundas do programa 

de análise da qualidade de laboratórios de fertilidade 

(PAQLF) realizado pela EMBRAPA. Foi utilizado um 

ICP OES Perkin Elmer modelo OPTIMA 3000, vista 

radial.  

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos nos extratos analisados por 

ICP OES apresentaram precisão e reprodutibilidade 

semelhantes àqueles obtidos por espectrofometria 

molecular e fotometria de chama.  

Não foram encontrados erros sistemáticos, e nem 

erros proporcionais, para as determinações de Na,  

K e P. Todas as correlações lineares apresentaram-

se altas (r > 0,988) e, conseqüentemente, não foram 

encontradas diferenças tendenciosas entre as duas 

técnicas analíticas em todos os casos avaliados. 

O ICP OES permitiu a determinação simultânea dos  

três elementos.  

Considerando-se os resultados encontrados no 

PAQLF como de referência, foram obtidas 

recuperações maiores que 75% para K, Na e P tanto 

para as técnicas convencionais quanto para a 

análises efetuadas pelo ICP OES.  

Aplicando-se o teste de identidade entre métodos 

analíticos, notou-se que os resultados obtidos por 

fotometria de chama ou espectrofotometria 

molecular UV-VIS quando comparados aos obtidos 

pelo ICP OES, não foram significativamente 

diferentes, sendo meramente casual qualquer 

eventual diferença. 

Conclusões 

O uso do ICP OES para a determinação de Na, K e 

P em solos tropicais apresentou-se como uma boa 

alternativa aos métodos consagrados de fotometria 

de chama e espectrofotometria molecular UV-VIS. 
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