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As técnicas de análise em fluxo, nomeadamente a análise por injecção sequencial (SIA), 
permitem determinações rápidas, fiáveis e em tempo real, representando uma ferramenta de 
monitorização altamente eficiente. Para além disso, a versatilidade das válvulas de selecção 
utilizadas em SIA possibilitam a determinação de diferentes parâmetros com a mesma 
montagem permitindo determinações multiparamétricas. 

No presente trabalho, combinaram-se diferentes metodologias SIA para obter a 
quantificação de NOx, NHx e PO4

3-

A determinação simultânea de NO

 em amostras provenientes de um Leito de Plantas 
aplicado ao tratamento de águas residuais de uma unidade de Turismo de Habitação. O 
principal objectivo era monitorizar a sua eficiência operativa em termos da remoção ou 
redução da concentração dos compostos em causa. 
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A montagem final permite, com apenas alterações de protocolo e ajuste de reagentes, 
realizar todas as determinações, NO

 é baseada na conhecida reacção Griess entre 
sulfanilamida, N1NED e nitrito. O nitrato é previamente reduzido a nitrito numa coluna de 
cádmio, estando os detalhes desta determinação já descritos [1]. Para a determinação de 
amónio, procede-se à eliminação da matriz convertendo o amónio em amoníaco e utilizando 
uma unidade de difusão de gás [2]. A influência do volume da amostra, em conjunto com a 
concentração de hidróxido, foi estudada para o intervalo adequado à quantificação das 
amostras. No que respeita à determinação de fosfato, foi utilizada a reacção com azul 
molibdénio também previamente descrita [3]. No entanto a sequência de aspiração, os 
respectivos volumes e a concentração dos diferentes reagentes foi estudada para esta 
aplicação em particular. 
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, sem necessidade de tratamentos prévios 
de amostra.  
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