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 Pesquisadores do Projeto Tanguro estudam desde 2008 os impactos da produ-
ção agrícola no meio ambiente para entender como intensificar sem prejudicar a natureza.
   Dentre os experimentos já desenvolvidos, um deles concluiu que a quantida-
de de adubação nitrogenada (80 quilos por hectare) utilizada para a plantação de soja 
na Fazenda Tanguro não tem grande impacto na emissão de gases de efeito estufa.
    Outro estudo aponta que os fertilizantes estão presos no solo até 1,5 m de pro-
fundidade, ou seja, não chega a contaminar a água. Esse fato se deve em gran-
de parte aos solos da região e às matas ciliares, que têm evitado o escoamen-
to superficial, filtrando os insumos aplicados antes que eles cheguem no córregos.
 
“Nossos resultados apontam que matas ciliares, junto ao 
bom manejo, oferecem um caminho para evitar danos ecoló-
gicos associados à produção agrícola e mantêm a integrida-
de de ambientes aquáticos”, afirma a pesquisadora Marcia Macedo.

 Os estudos oferecem insumos para o desenvolvimento de uma agri-
cultura bem manejada. Confira na página 3 uma reportagem sobre a impor-
tância de manter a integridade das matas ciliares em um ambiente agrícola. 

Experimentos acontecem nas estações seca e chuvosa.

Experimentos comprovam que fertilizantes utilizados para plantação de soja não chegam nos córregos

São dez APPs analisadas na Fazenda Tanguro.
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COM  A PALAVRA

Christopher Neill pesquisador 
do Woods Hole Research Center 
(WHRC)

 O cultivo intenso em grandes escalas de-
grada a qualidade da água em muitos lugares 
do mundo. Isso ocorre por várias razões. Uma 
delas é  que a erosão do solo nos campos pode 
transportar sedimentos para riachos e rios. Ou-
tra é que os fertilizantes aplicados nos campos 
excedem a capacidade das plantas e solos de 
usar ou absorver nutrientes, e o excesso desses 
nutrientes se move pelo escoamento superficial.
  Sabemos muito mais sobre como es-
ses processos funcionam em lugares como a
América do Norte, a Europa e a China, já que os 
cultivos têm ocorrido por muito mais tempo do que 
na Amazônia. Além disso, os solos são bem dife-
rentes e  desempenham um papel importante na 
determinação de como o cultivo afeta as águas.
 No Projeto Tanguro, fizemos  medições de 
quanta água pode  escorrer  da  superfície  de 
florestas e terras de cultivo. Fazemos isso colo-
cando água em um equipamento sobre o solo e 
medindo o tempo que leva para que a água in-
filtre na superfície ou em camadas mais profun-
das. Comparando a taxa de infiltração com a taxa 
de precipitação, que é medida por uma estação 
meteorológica, determinamos se o excesso de 
precipitação escaparia para a superfície do solo.
 Descobrimos   que   as   taxas   de   infil-
tração  eram  muito  altas  na  floresta  -  mais 
de   um   metro   por   hora. As taxas foram  
mais  baixas  nos  campos de soja, mas ain-
da marcaram quase 500 mm por hora. Como 
as chuvas excedem esta quantidade com pouca 
frequência, a erosão superficial raramente ocorre 
no meio dos campos agrícolas. A erosão acontece 
perto de estradas,  onde  o  solo  é compactado.  
 Outros experimentos, como parte do Pro-

jeto Tanguro, traçaram o destino dos fertilizantes 
utilizados na produção de soja. O fósforo aplicado 
nos campos não se move muito. Após seis anos 
de cultivo, o fertilizante não se moveu para menos 
de 30 cm no solo. Isso se deve à baixa erosão e à 
grande capacidade dos solos na Fazenda Tanguro 
de ligar o fósforo aos minerais de ferro e alumínio. 
 Em outro experimento, aplicamos nitro-
gênio em parcelas cultivadas com milho na Fa-
zenda Tanguro.  Descobrimos  que  quase  ne-
nhum  dos fertilizantes nitrogenados se moveu 
para  1,5 m abaixo do solo, mesmo quando o 
nitrogênio foi aplicado em taxas muito altas. 
Esta importante área de amortecimento con-
tra a perda - e contra a potencial poluição dos 
rios com nitrogênio - parece ocorrer porque 
os solos  têm  características  que lhes per-
mitem acumular nitrogênio profundamente.
 Este   amortecimento   foi   confirmado  
por um estudo realizado pela aluna de doutorado  
da  Universidade Brown, Shelby Riskin, que não 
encontrou  nenhuma  diferença nas concentra-
ções de nitrogênio em córregos drenando  bacias  
hidrográficas cobertas por floresta em compara-
ção com a soja. Mas este estudo mediu apenas 
as bacias hidrográficas nas terras cultivadas de 
soja, e não nas terras cultivadas de soja e milho 
que recebem novos fertilizantes nitrogenados. 
 Estamos agora medindo nitrogênio e fós-
foro nas águas das bacias hidrográficas de flo-
resta, soja, e soja e milho para determinar o 
efeito desse fertilizante na escala de uma ba-
cia hidrográfica. Queremos saber se esse for-
te efeito de amortecimento do solo continua-
rá mesmo em terras cultivadas que recebem  
fertilizantes  nitrogenados  por  muitos  anos.  

Experimentos indicam como o solo e a água respondem aos fertilizantes
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Pesquisa investiga o comportamento de fertilizantes nos córregos

 No início de 2016 pesquisadores do 
Projeto Tanguro começaram um experimen-
to que busca entender o que acontece se fer-
tilizantes utilizados na agricultura atinjirem 
os córregos. A técnica permite avaliar o quan-
to seria absorvido pelos microorganismos 
que vivem no ambiente aquático e o quan-
to seguiria no fluxo até desaguar em um rio. 
 “O ideal é que estes nutrientes agrícolas 
sejam processados antes de chegarem na água 
como acontece na Fazenda Tanguro, mas é preciso 
investigar as possibilidades”, explica a cientista Ka-
thiJo Jankowski, do Marine Biological Laboratory 
(MBL). “Se você consegue prever as consequên-
cias, é possível definir as melhores alternativas.”
 As predições do estudo indicam que o nitro-
gênio, ao cair em um córrego, pode viajar até um 
quilômetro, com potencial de atingir rios maiores. 
O fósforo, por sua vez, é em grande parte absor-
vido localmente, o que estimula a produção de 
algas. Elas alteram a disponibilidade de oxigênio 
na água e modificam a cadeia alimentar do local.
 O pesquisador do Woods Hole Resear-
ch Center, Christopher Neill,  compara os cór-
regos com uma espiral em que mudanças vão 
acontecendo ao longo do ambiente aquáti-
co. “Antes se imaginava os córregos como tu-
bos onde o que chega no córrego é o que 
saiu da bacia, mas hoje sabemos que os cór-
regos funcionam como reatores em que os 
elementos ao entrarem na água podem trans-
formar a estrutura do ecossistema aquático.”
 Jankowski conta que, nos Estados Uni-
dos, gasta-se milhões de dólares todo ano 

para melhorar a qualidade da água do Rio 
Mississipi, e que o Golfo do México apre-
senta zonas mortas (sem oxigênio), por-
que está saturado com nitrogênio e fósforo.
 No Brasil, o Código Florestal prevê essa pro-
teção na figura das APPs, ou áreas de preservação 
permanente. São trechos de vegetação situadas 
às margens de corpos d´água, como córregos ou 
nascentes, além de topos de morro e encostas, 
fundamentais para manter a segurança e a qua-
lidade da água e dos ecossistemas ali existentes.
 Ao sombrear o córrego, as árvores dei-
xam cair folhas, insetos e galhos dentro da 
água, formando  micro-habitats que são 
importantes para a vida aquática. Além dis-
so, a vegetação regula a temperatura da 
água, pois barra a entrada excessiva de luz.
 
“O Brasil tem a oportunidade de 
manejar a paisagem de forma mais 
sustentável do que o resto do mun-
do. Imagina o quanto é possível 
poupar por não precisar restau-
rar rios, apenas fazendo o mane-
jo da forma mais adequada e pro-
tegendo as APPs”, diz Jankowski.
 
 “É essencial conservar as florestas. Para 
isso a intensificação da produção pode ser um 
caminho. Ter APPs devidamente protegidas é 
bom para o ecossistema aquático, para os ani-
mais que utilizam como corredores ecológicos 
e para a produção de alimentos”, explica Neill.

Amostras são coletadas a cada minuto durante uma hora. Pesquisadoras medem também a vazão dos córregos.
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TANGURO NA MÍDIA
Blog do InfoAmazonia publi-
ca  reportagem  sobre  os  es-
tudos  que analisam  o efeito 
de fertilizantes nos córregos 
localizados em APPs e a impor-
tância de matas ciliares para o 
equilíbrio do meio ambiente.

Revista “Xapuri” traz na capa 
da edição  de novembro  uma 
reportagem especial sobre mu-
danças climáticas e aquecimen-
to  global. Uma das matérias 
conta sobre os estudos reali-
zados  pelo  Projeto  Tanguro.

Jornal  “Hora  1”  da  Rede  
Globo explica  a pesquisa  que 
investiga  o papel  das  antas  
na  recuperação de áreas de-
gradadas.  A reportagem tam-
bém mostrou um pouco do Pro-
jeto  Tanguro  como  um  todo. 

Liderança: Colaboração: Apoio:

 Por meio de imagens de drone e de um aparelho que gera imagens 3D (LiDAR), Anna Ma-
ria Weinhold, mestranda da Cologne University of Applied Sciences, na Alemanha, combina da-
dos para analisar a estrutura vertical e horizontal das florestas. A pesquisa compara áreas de pre-
servação permanente (APPs) intactas e APPs alteradas (composta de soja e milho em volta). 
  As imagens de drone geram um mosaico de fotos que torna possível quantifi-
car as clareiras (área com pouca ou nenhuma cobertura vegetal) existentes nas flo-
restas e classificar sua diversidade em grandes, pequenas ou mistas. Com o   equipa-
mento LiDAR é possível analisar a estrutura vertical, tamanho e frequência das árvores.
 “A pesquisa permite identificar a diversidade de espécies presente na floresta 
e as mudanças que ocorrem nas comunidades vegetais. O estudo ainda não foi conclu-
ído, mas acredito que na APP alterada existam mais clareiras grandes, o que demons-
tra como as árvores são impactadas por terem a área degradada”, afirma Weinhold.
 Segundo o pesquisador do IPAM, Paulo Brando, muitas clareiras indicam árvo-
res grandes morrendo, o que significa uma alteração direta no microclima das florestas.  
 O estudo de Weinhold está na fase final, e a cientista concluirá as pesquisas em março. 

Estudante alemã analisa a estrutura das matas ciliares

Áreas abertas são um dos fatores investigados. A mestranda Anna-Maria analisa as imagens.
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