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INTRODUÇÃO 

Vivemos uma crise. Os efeitos de séculos de um modelo de desenvolvimento voltado 

para o crescimento econômico aparecem de tal maneira que implica uma mudança na estrutura do modelo 

de desenvolvimento. Esta crise, que apresenta raízes sociais e políticas, é agora inquestionável. É neste 

contexto que emerge o desenvolvimento sustentável, termo que tinha como função representar uma 

alternativa ao modelo de desenvolvimento vigente. A Amazônia sempre foi um tema recorrente no debate 

ambiental. Alvo de pressões internacionais e nacionais pela sua singularidade, a região está carente de um 

projeto de desenvolvimento sustentável. É na Amazônia que se encontra a terra preta, solo antropico que 

destoa da realidade regional, e que pode trazer questões importantes sobre o desenvolvimento sustentável 

na região.   
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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é analisar qual é o papel da terra preta no cenário mundial no 

qual o desenvolvimento sustentável virou bandeira. 

 

METODOLOGIA 

Este artigo foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre os temas. 

Relatórios e documentos do governo e de órgãos internacionais também foram utilizados. A relevância de 

um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia é discutida.  

DISCUSSÃO 

A idéia de um desenvolvimento sustentável para a região Amazônica passa a ser uma 

preocupação mais presente pela junção de três processos (COSTA, 2001): a crise do modelo de 

desenvolvimento nacional, o restabelecimento da democracia, e o impacto político da crise ambiental 

mundial. Foram estes os fatores que impulsionaram a discussão sobre um novo modelo de desenvolvimento 

para a região. A crise do modelo atual de desenvolvimento se manifesta no Brasil principalmente através de 

duas realidades: a desigualdade social, e a dependência tecnológica. Ambos estão presentes na Amazônia. 

Uma proposta alternativa de desenvolvimento a floresta, para ser sustentável do ponto de vista das mais 

diversas dimensões do termo, implica um projeto que estimule a conservação da biodiversidade na região e 

que produza alternativas para a produção. Cabe ressaltar que projetos de desenvolvimento, principalmente 

os que vão de encontro a interesses econômicos implantados em determinada região, e imprimam um 

padrão diferente de desenvolvimento local, não aparecem do vento. É preciso atores que incentivem e 

implementem esse processo.    

No debate sobre um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia a terra 

preta é um ponto chave. Encontrada na terra firme em áreas que vão de 1 a 6, e até – em certos lugares, a 

350 hectares (GERMAN, 2003), a terra preta é um solo que chama atenção. A biodiversidade da Amazônia 

se encontra de maneira geral do solo para cima. Os solos da região são conhecidos pela sua acidez, 

apresentando pouca capacidade de segurar nutrientes (MADARI et al, 2004). Isso se traduz em pouca 

fertilidade, com um grande impacto na produtividade e na sustentabilidade da agricultura na região.    
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As terras pretas da Amazônia1 apresentam diferentes características. O solo, cuja cor 

varia de preto a marrom – o que corresponde à terra preta e mulata (WOODS & MCCANN, 1999) -, contém 

grandes quantidades de nutrientes como fósforo, nitrogênio, cálcio, e potássio (GLASER et al, 2001). A terra 

preta também apresenta grandes quantidades estáveis de matéria orgânica do solo e alta capacidade de 

troca de cátions, o que significa fertilidade. Foram encontrados no solo resíduos de combustão incompleta, 

ou seja, carvão, fator que, junto com substâncias húmicas aromáticas seriam responsáveis pela persistência 

da matéria orgânica no solo. A concentração de carbono no solo é alta, o que tem grande implicação para o 

aquecimento global. A datação de carbono em amostras de terra preta resultaram em 1,775 e 740-2,460 

anos antes do tempo presente (BP) (GLASER et al, 2001).   

A existência da terra preta levanta um ponto importante sobre a sua formação. 

Atividades humanas transformam a fertilidade da terra e desde o início da agricultura fertilizantes são 

adicionados para enriquecer o solo. Apesar de ter permanecido uma questão aberta para debate ainda no 

século XX, a raiz antrópica da terra preta é agora inquestionável (GERMAN, 2003). Os processos químicos e 

biológicos que culminaram com a terra preta são o resultado de atividades culturais, como depósitos e 

funerais. Com base na data do carbono presente no solo, essas atividades ocorreram na Amazônia antes da 

chegada dos europeus. Como ela foi “gerada” – intencionalmente ou não, que atos levaram à sua formação - 

ainda está em discussão. Cabe ressaltar que são geralmente encontrados em terra preta pedaços de 

cerâmica, indicando o valor cultural e histórico do solo.   

A ascensão da terra preta na academia e nos centros de pesquisa, não só no Brasil, 

como também no cenário internacional, tem tido importantes repercussões. O estudo do solo – que envolve 

os nutrientes, a cerâmica, o carbono – tem um grande impacto para a recuperação da história não só da 

região mas do país. Um dos argumentos para a não existência de uma grande população na região ao longo 

dos séculos sempre foi a alardeada infertilidade do solo, que impossibilitaria a produção de alimentos e, 

conseqüentemente, a perpetuação de uma população. A fertilidade da terra preta é uma evidência concreta 

da existência dessa população no passado, e este fato apresenta repercussões históricas e culturais.  

Quando se fala em desenvolvimento sustentável, a dimensão ambiental – ou ecológica 

está sempre presente2. Esta dimensão aborda a sustentabilidade dos ciclos de vida de um ecossistema, sem 

desequilibrar a dinâmica desses ciclos. É respeitando o limite desses ciclos que se chega a um teto para o 

uso dos recursos naturais – desenvolvimento sem depredar os ciclos naturais do meio ambiente – 

intimamente ligado ao conceito de capacidade de estoque. Apesar das observações que podem ser feitas 

                                                        
1  Também chamadas de terra preta do índio, terra preta arqueológica. Por terra preta, me refiro tanto à terra preta propriamente dita quanto à terra 
mulata – encontrada ao redor da terra preta.  

2  Não estou sugerindo que a dimensão ambiental e ecológica tenham o mesmo significado. Apenas estou me referindo à dimensão que abrange as 
dinâmicas ecológicas do meio ambiente.    
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aqui3, um ponto importante precisa ser mencionado. O uso desse solo com características tão particulares, 

implica, por si só, um reforço à sustentabilidade ambiental, fazendo parte do ambiente amazônico e com alta 

fertilidade. O uso da terra preta implica respeito à conservação da biodiversidade local.  

Frente à crise ambiental boa parte das esperanças de “salvação” se volta para as 

promessas da tecnologia. O avanço tecnológico traria elementos que resolveriam a degradação ambiental 

sem que a humanidade precise fazer sacrifícios. Apesar dos avanços já experimentados, a Amazônia ainda é 

uma incógnita, no que diz respeito a tecnologia. Com todos os sistemas, máquinas de produção e softwares 

de computadores, muito pouco se sabe ainda sobre a região. Toda essa tecnologia foi incapaz de chegar ao 

resultado da terra preta. Há mais de dois mil anos atrás, o povos da Amazônia foram capazes de produzir um 

solo que transformou suas vidas. Esse ponto ressalta a importância do conhecimento local. A terra preta é 

um exemplo de recurso local de extrema riqueza que precisa ser estudado, compreendido e utilizado no 

horizonte do desenvolvimento sustentável na região.   

Quando nos detemos nos fatores que determinam o desenvolvimento local – atores, 

instituições, cultura, procedimentos, recursos, entorno – é fácil perceber a relevância da terra preta para a 

região. Desenvolvida por povos locais, o solo está ligado aos atores, cultura, e recursos. A terra preta foi 

“criada” a partir do solo da região, extremamente ácido. Os solos, junto com a energia solar, água e plantas, 

são fatores que representam os recursos ambientais importantes para populações agrícolas, sendo então 

cruciais para a discussão sobre sustentabilidade.  

A riqueza da terra preta vai além do seu valor histórico e cultural. Esse tesouro 

amazônico é a evidência de que houve uma convivência pacifica – sem degradação – entre homem e 

natureza nessa região singular do planeta. De extrema importância para a agricultura e para as populações 

da região, a terra preta prova que um outro tipo de desenvolvimento é possível para a Amazônia. O valor 

social da terra preta ainda está para ser totalmente compreendido. O importante é que, num momento em 

que a Amazônia ê alvo de debates sobre desenvolvimento e sustentabilidade em um mundo globalizado, um 

caminho entre preservação e destruição é possível.      

                                                        
3  Algumas dessas observações se referem ao fato do conceito de capacidade de estoque ser composto por vários elementos, não sendo um 
conceito estático;  outras ao fato de toda a atividade ter um impacto no meio ambiente, e da falta de incerta quanto ao ponto de não-retorno.  
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CONCLUSÕES    

O desenvolvimento é um processo raro, pouco presente nos estados nacionais (DA 

VEIGA, 2006). O que prevaleceu e prevalece até hoje ainda é a primazia do crescimento econômico. A 

emergência do termo desenvolvimento sustentável evidencia a necessidade de um outro modelo de 

desenvolvimento. Apesar das críticas que o termo recebe, é importante assinalar que sua definição já 

representa um avanço que merece ser destacado. O adjetivo adicionado ao desenvolvimento envolve justiça 

social, qualidade de vida, respeito aos limites ambientais e o rompimento com o padrão de desenvolvimento 

vigente (JACOBI, 2003). Se o termo não captura em seu significado a transição que vivemos hoje em dia, 

apresentando assim um novo modelo que mudaria as bases da civilização atual, não estando a altura do 

desafio que esta civilização enfrentará, é preciso encontrar outra expressão que englobe esse significado.  

O desenvolvimento sustentável é, acima de tudo, um projeto político (BOISIER, 1997), 

que requer a integração dos atores, instituições e procedimentos para que seja atingido. Os fatores que 

determinam o desenvolvimento territorial devem estar inter-relacionados de tal maneira que propicie e 

incentive esse modelo. A floreta amazônica é um tema em alta no debate nacional e internacional sobre o 

desenvolvimento sustentável. A visão nacional dominante em relação à Amazônia ainda está ligada ao seu 

valor econômico, ou seja, a floresta é vista como território de expansão econômica (BECKER, 2007). A 

situação da Amazônia dificilmente mudará se projetos com essa visão continuarem a serem implementados 

na região.  

Presente na floresta que é conhecida pela infertilidade de seus solos, a terra preta é um 

foco de inspiração para o desenvolvimento sustentável na região. Este solo antrópico que cobre 10% da 

floresta tem repercussões culturais e históricas. Sua estabilidade e fertilidade representam um trunfo na 

busca do desenvolvimento sustentável na região mais biodiversa do planeta. A terra preta é a prova que um 

caminho entre destruição e preservação é possível. Se o projeto de desenvolvimento sustentável engloba a 

redefinição da relação homem-natureza, a terra preta pode iluminar o caminho para uma relação sem uma 

parte dominante. Cabe ressaltar que, além das implicações ao passado, com o valor cultural e histórico; 

presente no que se refere ao desenvolvimento sustentável da floresta, a terra preta também apresenta 

implicações para o futuro, como é o caso da captura de carbono no solo. Ainda há muito o que estudar sobre 

este tesouro perdido. No entanto, é possível dizer que este solo é uma peça chave para a Amazônia.    
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