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As Terras Pretas Antropogênicas ocorrem freqüentemente na Região Amazônica, especialmente
na parte brasileira. São localmente conhecidas como Terra Preta, Terra Preta-de-Indio, ou Terra Preta
Arqueológica/Antrópica, e são o efeito remanescente da ocupação intensiva da terra por grupos
indígenas Pré-colombianos. Esses solos foram mencionados e descritos por arqueólogos e
antropólogos (Denevan 1992; Whitehead, 1996; Petersen et al, 2001), como também por ecologistas,
agrônomos e por cientistas do solo (Sombroek, 1966; Smith 1980; Moran, 1990; Kern & Kämpf, 1989,
Pabst, 1993, Costa & Kern, 1999, Glaser, 1999; McCann et al., 2000; Mann, 2000; Cleary, 2001; Kern
et al, 2001). Há também duas páginas sobre o assunto na Internet (Web sites), uma na Alemanha
(inglês): www.geo.uni-bayreuth.de/bodenkunde/terrapreta/index.html, e outra no Brasil (português):
www.museu-goeldi.br/pesquisa/ecologia/tpa/paginas_imagens/tpaindex.htm
Os solos Terra Preta apresentam muito material arqueológico (fragmentos cerâmicos, lítico, além
do carvão vegetal). Esses solos são pretos ou bruno muito escuro até uma profundidade de pelo menos
-3
50 cm, em média; apresentam teores elevados de P disponível (acima de 100 mg.dm ) e são menos
ácidos que os solos circunvizinhos.
Hoje em dia esses solos são procurados preferencialmente para a agricultura de subsistência, por
comunidades tradicionais de pequenos agricultores que os reconhecem facilmente, mesmo sob densa
cobertura florestal, devido aos diferentes grupos de espécies arbóreas que ocorrem nesses locais. Esses
solos ocupam geralmente pequenas áreas, em média com 20ha, porém áreas com 300 - 500ha também
foram relatadas, especialmente em terrenos de terra firme, nas vizinhanças das confluências dos
principais rios: Rio Negro - Rio Solimões próximo de Manaus, Rio Madeira - Rio Amazonas próximo
de Itacoatiara, Rio Tapajós - Rio Amazonas próximo de Santarém e, na Ilha de Marajó no delta do
sistema Amazonas - Tocantins. Pequenas manchas de solos Terra Preta também são encontradas em
áreas altas das cabeceiras e ao longo dos principais tributários do Amazonas, bem como nas margens
dos igarapés que os alimentam; os vilarejos do alto Xingu (Heckenberger et al, 1999) e áreas ao longo
de antigas trilhas de floresta entre sistemas (bacias) de rios (McCann, 1999) são exemplos dessa
ocorrência.Outrossim na região sudeste do Amazonas e nordeste de Rondônia, pesquisas
geopedológicas recentes, para zoneamento ecológico-econômico, fizeram estimativas dos locais de
ocorrência de TP a cada 5 quilômetros, ao longo dos igarapés, e em uma cobertura espacial total de 1
2
por 2 km (comunicação verbal de Horbe, CPRM; Jarbas & Rodrigues, Embrapa-Solos e Josuel
Ravoni da Sedam). Os solos de Terra Preta também ocorrem em partes da Amazônia Colombiana (área
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de Araracuara: Andrade, 1986; Eden et al, 1984; Mora, 1999), ao sul da Venezuela e Peru, mas,
aparentemente, são menos freqüentes nessas áreas.
Arqueologicamente são distinguidas diversas e diferentes fases cerâmicas, associadas com antigos
grupos indígenas (Hilbert, 1968); a maioria delas tendo seu pico de desenvolvimento cultural entre 500
e 1500 AD. Grande parte dos pesquisadores estima que a população total de índios na Amazônia teria
sido entre 5 e 10 milhões no período das conquistas espanhola e portuguesa (Roosevelt, 1996;
Denevan, 1998; Petersen et al, 2001), logo sendo dizimada, com os remanescentes tornando-se
nômades (Cleary, 2001).
Em várias situações as manchas de Terra Preta são cercadas por uma ampla faixa de solos de Terra
Mulata. Esses solos apresentam coloração bruno acinzentado escuro, em vez de preto, em seus
horizontes superiores; apresentam teores menos elevados de P; nenhum ou muito pouco material
arqueológico (fragmentos de cerâmica e de material lítico), mas ainda possuem elevados níveis da
matéria orgânica, quando comparados com os solos intactos da floresta. Eles foram descritos por
Sombroek (1966) na área de Belterra ao sul de Santarém; por Woods & McCann (1999) na região de
Arapiuns a oeste de Santarém; por Kern (1996) na área de Caxiuanã, região leste do baixo Xingu; por
Horbe (comunicação verbal) ao longo do Rio Juma, 100 quilômetros ao norte de Apuí na
Transamazônica e por Tony Jarbas F. Cunha no Município de Humaitá no Rio Madeira.
Esses autores consideram tais áreas como áreas agrícolas Pré-Colombianas, em torno das principais
aldeias indígenas pretéritas, nos locais das lixeiras de cozinha ou no local de assentamento da aldeia,
que são os locais de Terra Preta propriamente dita, e os solos inalterados das florestas, onde somente
ocorreu compostagem para agricultura. Visto que o aumento de matéria orgânica no solo e a fertilidade
mineral nos assentamentos podem ter ocorrido casualmente, as áreas de Terra Mulata seriam resultado
da aplicação intencional de resíduos humanos ou animais, da adubação verde com materiais da floresta
ou do rio, do carvão vegetal e das cinzas, dos restos de produtos da pesca e da caça e do cálcio das
conchas de moluscos consumidos ou do crescimento de raízes (Roosmalen, comunicação pessoal).
Isso permitiria um tipo de horticultura semipermanente para produção de alimentos, uma vez que uma
parte da floresta teria sido desmatada com machados de pedra, com subseqüente queima da vegetação.
Ambos os solos, Terra Preta e Terra Mulata, são cercados por solos naturais sob a floresta primária,
onde a maior parte da matéria orgânica está concentrada nos 20 cm superiores. Podem ser Ferralsols
(principalmente xanthic, às vezes orthic ou rhodic); Acrisols ou outros, de textura arenosa à argilosa,
com pedregosidade variável e, quase sempre, com elevados teores de alumínio trocável (pH 4,5 ou
mais baixo). Atualmente acredita-se que as TPs e as TMs não são resultantes de fatores naturais de
formação do solo, ou seja, formadas a partir do material de origem rico em nutrientes. Esses solos
seriam o efeito final das influências antropogênicas sobre os solos naturais da floresta, que
aconteceram por estarem localizados em pontos estratégicos nas margens de rios, em trilhas florestais
entre comunidades indígenas, entre outros. Essa teoria pode ser reforçada pelo fato de os subsolos mais
profundos da TP e da TM possuírem a mesma mineralogia da argila, cor, textura e estrutura dos solos
naturais adjacentes.

Características e Critérios de Classificação
Características
Uma base de dados geográfica de todos os locais onde os solos de Terra Preta e Terra Mulata foram
identificados está sendo compilada. Essa base é acompanhada por descrições relevantes do local e do
perfil do solo, dados analíticos e diversas seqüências de monolitos de solos representativos. Deve-se
esperar que haja uma variação substancial em características detalhadas de ambos os tipos de solo, em
relação ao solo original. Essas variações são decorrentes do tempo de ocupação pré-colombiana, do
uso preciso da terra e das práticas de manejo utilizadas pelos diversos grupos indígenas e do tipo de
água do rio mais próximo. Este, em particular, deve ter causado as diferenças mais marcantes. Os
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Espera-se que a Global Environmental Facility (GEF, como resultado da conferência mundial sobre
meio ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992), esteja interessada no financiamento, pelo menos
parcial, do projeto, através de sua área focal do componente 13, intitulado "conservação e uso
sustentável da diversidade biológica de importância agrícola " (“Conservation and sustainable use of
biological diversity important for agriculture”).
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