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Introdução
 A evolução da análise de solo coincidiu com a rápida expansão no uso de fertilizantes minerais, em período de acelerado progresso 

econômico. Com isso o progressivo aumento de análises de solos, contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de novas técnicas de 
análises, de sistema de automação, uniformização de métodos de análise química, definição de critérios de interpretação e um eficiente 
sistema de comunicação.  A escolha de um método depende de vários fatores a serem considerados. A disponibilidade do equipamento no 
laboratório, a demanda de análises, o limite de detecção e precisão dos equipamentos, o tipo de extrator para cada elemento a ser investigado 
e a devida qualificação dos analistas.

Objetivos
 O objetivo desse trabalho foi avaliar duas diferentes técnicas de determinação de potássio em solos, a fim de verificar seus resultados 

assim como suas vantagens e desvantagens.

Material e Métodos
 Foram analisadas trinta e seis amostras de solo, amostradas de diferentes regiões do Brasil, oriundas de análises laboratoriais de rotina 

da empresa Laborsolo do Brasil em Londrina- PR. As amostras foram secas ao ar e passadas em peneira com malha de dois milímetros. Foram 
feitas extrações em triplicata, com Mehlich 1, utilizando-se relação solo e solução extratora de 1:10 (massa de amostra de 2,5 g e volume da 
solução extratora de 25 mL). As extrações foram realizadas em dias alternados. As agitações das suspensões solo soluções foram feitas em 
agitador orbital, por 5 minutos, à velocidade de 120 ciclos por minuto. O teor de potássio disponível nos extratos foi determinado por dois 
métodos: Espectrofotometria de absorção atômica e fotometria de chama.

Resultados e Discussão
 A análise estatística de cada uma das três repetições para a técnica espectroscópica de fotometria de chama não apresentou diferença 

estatística assim como para a técnica de absorção atômica. Esse resultado indica a boa repetibilidade das duas técnicas avaliadas, uma vez 
que cada uma das repetições foi analisada em dias intercalados.Trabalho-se com a ANOVA, e não constatou-se diferença siginificativa nas 
repetições e na comparação entre as duas técnicas.A técnica de fotometria de chama é a mais simples de ser aplicada, porem mais demorada 
pelo fato de ser totalmente manual.Já a técnica de absorção atômica apresentou ser mais rápida e segura.

Conclusão
 Em ambas as técnicas, o resultados foram satisfatórios e não apresentaram diferenças entre si, no caso da fotometria de chama, a 

técinca é econômicamente viavel, por uitilizar poucos consumíveis e combustível barato, embora seja dependente da presença de um analista 
durante toda a leitura, o que não ocorre na técinca de espectrometria de absorção atômica, pois o equipamento possui um amostrador 
automatico, compensando os gastos com consumíveis e combustível.
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