
Resumo 
 
A Directiva de Nitratos da União Europeia (Comunidade Europeia, 1991) exige a 

aplicação de controlos apropriados ao enriquecimento em nitratos de qualquer curso de 

água classificada como poluída. Esta definição de poluição refere-se, essencialmente, à 

eutrofização derivada da elevada concentração de nutrientes, principalmente azoto e 

fósforo. No estuário do Rio Douro, a concentração de nitrato recebida de montante tem 

vindo a aumentar nos últimos 10 anos. 

A desnitrificação é um processo microbiológico através do qual o nitrato (NO3-) é 

reduzido a óxido nitroso (N2O) ou azoto molecular (N2), retirando efectivamente azoto 

inorgânico do ecossistema. Os sedimentos aquáticos apresentam-se como locais ideais 

para a desnitrificação. 

A desnitrificação e produção de óxido nitroso foram estudadas em sedimentos subtidais 

estuarinos em quatro locais do Rio Douro durante o ano hidrológico 2004/2005. Este 

trabalho foi realizado na tentativa de investigar a relação entre estes processos e os 

factores ambientais. Os locais foram escolhidos de modo a representarem uma grande 

variedade de condições físicas e químicas. Os potenciais de desnitrificação e a 

produção de N2O foram medidos usando a técnica de inibição com acetileno. 

As taxas de desnitrificação variaram entre 0,2 e 19 nmol N g-1 h-1, aumentando em 

direcção a jusante. A produção de N2O, um gás associado ao efeito de estufa, 

contabilizou 1,2 a 40,4 % dos gases azotados produzidos, o que coloca os sedimentos 

subtidais do Rio Douro entre os locais com maior produção potencial desse gás. Para 

os dois processos foram notadas variações sazonais e espaciais. No entanto, estas 

variações não foram satisfatoriamente explicadas pela influência directa dos parâmetros 

medidos indicando meios de regulação mais complexos. A desnitrificação e libertação 

de N2O estiveram correlacionadas com a salinidade, concentração de amónia e fosfato, 

caudal, número total de bactérias na água e conteúdo em matéria orgânica do 

sedimento. A variação nos potenciais de desnitrificação foi explicada (61 % da variância 

total) por um modelo de regressão envolvendo temperatura, salinidade, concentração 

de nitrito e amónia, carência bioquímica de oxigénio e caudal. Não foi encontrada 

qualquer relação estatística passível de explicar a produção de N2O. 



 

Abstract 
 
The European Union Nitrates Directive (91/676/EC; European Community, 1991) 

requires that appropriate controls on agricultural inputs of NO3- must be put in place 

within the catchment area of any water body classified as polluted. This definition of 

pollution refers principally to eutrophication arising from increasing nutrient inputs, 

especially N and P. In the Douro estuary the freshwater inputs of NO3- increased in the 

last decade. 

Denitrification is the microbially mediated process whereby NO3- is reduced to nitrous 

oxide (N2O) or dinitrogen (N2), effectively removing inorganic nitrogen from the 

ecosystem. Aquatic sediments present an ideal place for denitrification. 

A survey was made of denitrification and N2O production in subtidal estuarine 

sediments at four sites in river Douro estuary during the hydrological year of 2004/2005 

in order to investigate the relationship between rates and environmental factors likely to 

influence theses processes. The sites were chosen to represent a wide variety of 

physical and chemical conditions. Denitrification rate and N2O production were 

measured using the slurry acetylene blockage technique.  

Denitrification rate ranged from 0,2 to 19 nmol N g-1 h-1, tending to increase in a 

downstream direction. N2O production, a greenhouse gas, accounted for 1,2 – 40,4 % 

of the N gases produced. Thus, the Douro estuary is among the most productive 

systems in what N2O is concerned. Seasonal and spatial variability were noted for both 

processes. This variability was not satisfactorily explained by the factors measured 

indicating more complex means of regulation. Denitrification rate and N2O concentration 

in the sediment were correlated with salinity, ammonium and phosphate concentration, 

river flow, total number of bacteria in water and organic content of the sediment. The 

correlations between factors varied among sites. The variation in denitrification rate was 

explained (62 % total variance) by a model  employing measurements of temperature, 

salinity, nitrite and ammonium concentrations, biochemical oxygen demand and river 

flow. No statistical relationships were found to explain N2O production. 

 


