


Professor Claudinei Gouveia (de pé a direita) 
orienta funcionários de garimpo em Itabira (MG)

O Brasil é um país com uma ine-
gável vocação agrícola, devido 
ao clima favorável e as exten-

sas áreas agricultáveis. Entretanto, 
grande parte dos solos brasileiros 
adequados às atividades agrícolas 
constituem-se por latossolos, que 
em função do seu avançado grau de 
desenvolvimento, apresentam baixa 
fertilidade natural. Desta forma, 
a agricultura comercial brasileira 
adotou métodos de fertilização dos 
solos baseados no modelo de países 
temperados, como a introdução de 
sais solúveis (NPK – Nitrogênio, 
Fósforo e Potássio) que são anual-
mente adicionados ao solo. No caso 
dos países temperados o modelo 
pode funcionar relativamente bem, 
porque as perdas dos nutrientes com 
chuvas torrenciais e temperaturas 
elevadas, não são tão significativas. 
Além disso, vale lembrar que cerca 
de 90% do potássio utilizado nesses 
insumos são importados.

No caso do Brasil, país de cli-
ma tropical, onde os intempéries 
exercem papel fundamental na 
aceleração da dinâmica de cicla-
gem de nutrientes, fertilizantes 
solúveis são rapidamente dis-
solvidos e carreados aos manan-

ciais hídricos superficiais e subterrâneos, gerando 
desequilíbrios ambientais.

Frente essa situação, cientistas vem desenvol-
vendo pesquisas com a utilização de rochas moídas 
e rejeitos de mineração como fertilizantes de solo, 
assim como já ocorre com corretivos a base de cal-

cários. A grande vantagem desses insumos está na 
forma mineral em que os nutrientes minerais se en-
contram. Os elementos químicos de interesse para 
o desenvolvimento das plantas estão na forma de 
silicatos, que contém em suas fórmulas potássio, 
magnésio, cálcio e diversos outros micronutrientes. 
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Essas formas minerais são menos 
solúveis que os sais utilizados para 
a fertilização de solos na agricultura 
convencional.

A técnica de utilização de rochas 
pulverizadas como insumo às ativi-
dades agrícolas é conhecida como 
Rochagem. Os minerais silicáticos 
quando incorporados ao solo, dis-
ponibilizam lentamente esses nutri-
entes, ao longo dos anos, evitando 
assim que grandes quantidades de 
fertilizantes, que são prontamente 
solubilizados pelas águas da chuva 
ou de irrigação, sejam levados aos 
corpos hídricos.

O Instituto de Geociências da 
Universidade de Brasília, junto a 
EMBRAPA vem pesquisando o uso 
de rochas vulcânicas provenientes 
de Catalão, Rio Verde e de rejeitos de 
minas de ouro no Estado de Goiás, 
obtendo resultados animadores.

Segundo os coordenadores do 
Projeto, os pesquisadores Claudi-
nei Gouveia e Éder Martins, os re-
sultados obtidos nas pesquisas já 
permitem afirmar que a introdução 
do pó de rocha podem melhorar 
consideravelmente a fertilidade dos 
solos do cerrado, principalmente 
para a agricultura orgânica e a agri-
cultura familiar.

No dia 12 de maio de 2007 
perdemos uma grande 

personalidade: Lais Aderne. 
Mineira de Diamantina, Lais 
chegou a Brasília em 1967 e 
há 30 anos trabalhava com 
o resgate cultural de comu-
nidades do cerrado. Em sua 
vida profissional, Lais con-
ciliou as teorias da academia 

com a prática das artes e das 
atividades sociais. Iniciou sua 
vida acadêmica com a gradu-
ação em Pintura e Xilografia, 
especializando-se depois em 
Direção Teatral, Pintura e 
História da Arte. No seu 
mestrado em Arte, Educação 
e Sociedade, desenvolveu 
um projeto de arte-educa-
ção no Município de Alexa-
nia (GO) e, com o intuito de 

Cerrado de luto

Hoje o mar levou
um navio cheio de presentes
levou a menina
que navegava com os sonhos na ponta dos dentes 
levou em várias caixas
pois em uma só não cabia
O mar recebeu sorrindo
em ondas de alegria
foi navegar pela Inglaterra
passando pelo porto de João Pessoa
levando na bagagem um sabiá
que ainda canta e voa
no meio do oceano
Havia numa ilha chamada Brasília 
De lá rumou sua quilha pra parar em Belém do 
Pará
Diamantina enviava sua filha
que mesmo em terra só sabia navegar
enquanto ela navega
quem fica em terra parcela a saudade pelos dias 
do resto da vida
Alçando velas e bandeiras brancas na hora de sua 
partida.

NAVIO PRESENTE
Autor: Pierre Aderne (filho de Lais)

valorizar o artesanato local, 
criou em 1974 a Feira de Troca 
de Olhos d´Agua. O Ecomuseu 
do Cerrado, outra de suas ini-
ciativas, vinha estimulando, 
por meio de parcerias com 
as prefeituras do Entorno e 
com o apoio das políticas cul-
turais do Governo do Dis-
trito Federal, a produção 

cultural regional.
Entre suas inúmeras ações, 

destaca-se também a criação 
da Casa da Cultura da Améri-
ca Latina – CAL, do Instituto 
Huah e do Festival Latino 
Americano de Arte e Cultura 
(FLAAC). Atualmente Lais era 
vice-presidente do Conselho 
da APA do Planalto Central, 
representando o Fórum das 
ONG Ambientalistas.

“Podemos receber muito de outras cul-
turas, mas não devemos nos aculturar’’. 

(Lais Aderne 1937-2007) 
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Texto: Christian Della Giustina e Paula Moura



Ibama-DF será mais ágil e eficaz 
na proteção ao meio ambiente, diz 

Francisco Palhares

“A proposta de se jun-
tar o meio ambi-
ente com o desen-

volvimento urbano é no mínimo 
ousada, uma vez que a inde-
pendência desses dois segmen-
tos é fundamental para que haja 
harmonia e equilíbrio”. A decla-
ração é do Superintendente do 
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) no Distrito 
Federal, Francisco Palhares, 56 
anos, nascido, conforme ele 
mesmo faz questão de dizer, 

“em Curvelo, Minas Gerais, 
na boca do sertão, segundo o 
escritor Guimarães Rosa”. Em 
Brasília desde 1970, econo-
mista, casado, pai de três 
filhos, torcedor “origem do 
Botafogo e Cruzeiro de cora-
ção”, Palhares ama Brasília e 
chega a classificá-la como “a 
esperança do Brasil”. Sobre 
o governo do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, ele afirma 
com convicção em uma única 
frase: “A esperança do povo 
brasileiro”. Págs. 2 e 3
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A ministra do Meio Ambiente, 
Marina Silva, rebateu na Câ-

mara dos Deputados as críticas recen-
tes que a área ambiental vem sofrendo 
por parte de setores empresariais e do 
próprio governo devido à demora em 
processos de licenciamento de obras. 
Ao participar de audiência pública 
conjunta das comissões da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional; e de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, a ministra 
disse ser falso o conflito apontado entre 
desenvolvimento e conservação do meio 
ambiente. “Está se criando uma idéia de 
que o País está paralisado devido ao setor 
ambiental. Alguns segmentos podem não 
querer entender que há necessidade de 
informações com maior segurança.”

A ministra afirmou que, na sua gestão, o 
tempo para concessão de licença ambien-
tal a projetos tem sido reduzido. O núme-

Ministra Marina Silva aponta aceleração
na licença ambiental de obras ro de licenças concedidas pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama) 
passou de 145, em 2003, para 279, em 
2006. A mudança, segundo Marina 
Silva, deve-se à execução dos licencia-
mentos pelos próprios funcionários do 
ministérios, enquanto antes a maior 
parte das licenças era concedida por meio 
de contratos com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). 

Fonte: Agência Câmara

Envie suas críticas e sugestões 
para o jornal Folha da Terra 

pelo e-mail:
geologica@geologicadf.com.br



O Folha da Terra chegou para fi-
car. Estamos levando até você a se-
gunda edição do jornal, que é pro-
duzido pela Geo Lógica Consultoria 
Ambiental. 

O objetivo é divulgar idéias, pro-
jetos e debater propostas sobre as 
questões ambientais do Brasil, es-
pecialmente as do Distrito Federal. 

A primeira edição, lançada em 
abril, superou as expectativas, com 
destaque para as entrevistas com 
Gustavo Souto Maior Salgado, fu-
turo presidente do Instituto Brasília 
Ambiental (IBA), e com James Hilton 
Reeberg, gerente da Unidade de 
Inovação e Acesso à Tecnologia 
do Sebrae/DF. 

Nesta segunda edição (maio/junho), 
apresentamos, entre outros impor-
tantes assuntos, uma entrevista com 
o superintendente do Ibama no Dis-
trito Federal Francisco Palhares, que 
revela suas propostas para um se-
gundo mandato à frente do Instituto e 
comenta sobre um assunto bastante 
polêmico: a derrubada de construções 
em áreas públicas do DF, que ele clas-
sifica de “retiradas”. 
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Editorial

Envie suas críticas e sugestões 
para o jornal Folha da Terra 

pelo e-mail:
geologica@geologicadf.com.br

Entrevista
Texto: Lima Rodrigues | Fotos: Leonardo Prado

de resposta mais eficaz, por parte dos 
nossos companheiros de trabalho. 
Como o senhor vê a proposta 
do novo governo do GDF em 
enxugar a máquina aglutinando 
os órgãos do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano? Acha 
que pode aproximar mais os dois 
órgãos: Ibama e Seduh? 
A proposta de se juntar o Meio Ambi-
ente e o Desenvolvimento é uma pro-
posta no mínimo ousada, uma vez que 
a independência desses dois segmen-

tos é fun-
damental 
para que 
haja har-
monia e 
e q u i l í -
brio. No 
momento 
em que 
se unem 
esses dois 
segmen-
tos em 
um único 
c o m a n -

do, natu-
r a l m e n t e 

haverá um pouco mais de dificuldade 
ao implementar uma política desen-
volvimentista que seja comprometida 

com a quali-
dade do 
meio-am-
biente.
O que o 

senhor acha da gestão compar-
tilhada Ibama e GDF para a APA 
do Planalto Central? 
Tenho desenvolvido esforços nesse 
sentido, não só para se fazer uma gestão 
conjunta para a APA do Planalto Cen-
tral, mas para todas as ações que 
o Ibama vem fazendo no Distrito 
Federal. Assinamos, no final do ano 
passado, um termo de cooperação e já 
experimentamos desenvolver ações de 
forma integrada. O licenciamento de 
Vicente Pires, por exemplo, conta com 
a participação de órgãos do governo do 
Distrito Federal que são responsáveis 
pela administração de infra-estrutura, 
como a Caesb, Novacap, DER... Tra-
balhamos também junto com esses 
órgãos, em especial com a SEMARH, 
no caso do novo bairro do Distrito 
Federal, o Noroeste. Todo o proces-

“A proposta de se juntar o meio 
ambiente com o desenvolvi-
mento urbano é no mínimo 

ousada, uma vez que a independência 
desses dois segmentos é fundamental 
para que haja harmonia e equilíbrio”. A 
declaração é do Superintendente do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) no Distrito Federal, Francisco 
Palhares, 56 anos, nascido, conforme ele 
mesmo faz questão de dizer, “em Curve-
lo, Minas Gerais, na boca do sertão, se-
gundo o escri-
tor Guimarães 
Rosa”. Em 
Brasília desde 
1970, econo-
mista, casado, 
pai de três 
filhos, torce-
dor “origem 
do Botafogo 
e Cruzeiro 
de coração”, 
Palhares ama 
Brasília e 
chega a classi-
ficá-la como “a 
esperança do 
Brasil”. Sobre o governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirma com 
convicção em uma única frase: “A espe-
rança do povo 
brasileiro”. 

Folha da Ter-
ra conversou 
com Francisco 
Palhares sobre os mais diversos aspectos 
da questão ambiental do Distrito Federal, 
como as derrubadas de moradias irregu-
lares em Vicente Pires, que ele classifica 
de “remoções”, e sobre as relações do 
Ibama com o GDF. Leia a entrevista. 
O senhor pretende fazer mudan-
ças significativas na estrutura do 
Ibama nesse segundo mandato?
Antes de qualquer coisa, é preciso que a 
questão do exercício nesse mandato do 
governo Lula seja definida pelo próprio 
Presidente da República e pela Ministra, 
para que eu estabeleça os procedimen-
tos que serão adotados. Com respeito à 
Superintendência do Ibama, pretendo 
adotar uma sistemática mais ágil, fruto 
até de um processo de amadurecimento 
que veio acontecendo aqui. Assim, po-
deremos, já nesse segundo mandato, ter 
um nível de comprometimento maior, 

“As retiradas têm que ser pro-
movidas” 

Palhares ficará à frente do Ibama-DF por 
mais um mandato
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so, que foi inicialmente conduzido pela 
SEMARH, a posteriori, foi absorvido 
pelo Ibama em função da responsabi-
lidade técnica final caber a este órgão, 
uma vez que ele tem uma grande parte 
contida dentro da APA do Planalto Cen-
tral. Já a análise e a discussão técnica 
das exigências ambientais com respeito 
à implantação do setor Noroeste foram 
feitas com a participação de técnicos da 
SEMARH, do Ministério Público e do 
Ibama.
Há discussões acerca da realiza-
ção de estudos ambientais para o 
licenciamento dos parcelamentos 
de solo em conjunto, por bairros 
ou bacias hidrográficas, como já 
vem acontecendo nos bairros To-
roró, Vicente Pires e Grande Colo-
rado, ao contrário de processos in-
dividuais para cada condomínio. 
Qual a sua opinião quanto a essa 
prática? O senhor considera essa 
atitude um avanço?
Fui um dos propositores dessa ação, 
uma vez provocado por uma situa-
ção histórica de um dos procedimen-
tos de licenciamento de uma área ex-
tremamente sensível, que é o Tororó. 
Constatei que tínhamos mais de 20 con-
domínios sendo licenciados de forma 
absolutamente individual, sendo que 
essas áreas que têm esforço da ação do 
homem sobre bacias hidrográficas não 
podem ser avaliadas de forma isolada. 
O acesso a essas áreas é o somatório dos 
acessos, o abastecimento de água é um 
somatório dos vários abastecimentos, 
o sistema de comunicação converge no 
mesmo sentido... Não há como isolar 
essas áreas. 
“Pela primeira vez no Brasil, temos 
bairros licenciados com a infra-estru-
tura necessária assegurada antes que 
se transformem em realidade” 
O senhor apontaria como um 
ponto forte ou um ponto fraco 
a atuação da gerência executiva 
do Ibama do DF na condução da 
política ambiental dessa Unidade 
da Federação? 
Eu consideraria um ponto muito forte. 
Tivemos muitos embates com o gover-
no do Distrito Federal, com o próprio 
governador, com secretários... Na 
minha avaliação, a população do Dis-
trito Federal foi a grande beneficiada, 
pois, pela primeira vez no Brasil, temos 
bairros licenciados com a infra-estru-

tura necessária assegurada antes que 
se transformem em realidade. O bairro 
Taquari II, por exemplo, já conta com 
infra-estrutura de escoamento de águas 
fluviais, dimensionado, adequando-se 
para ocupação futura. Essa é uma re-
alidade que até então não existia no 
Brasil. Em contraponto, temos Águas 
Claras, um bairro já antigo, que não tem 
a mínima infra-estrutura. Se estudar-
mos o plano viário de Águas Claras, 
chegaremos à conclusão de que ele é 
absolutamente comprometido. 
Em relação às derrubadas realizadas 
em Vicente Pires, qual a posição do 
Ibama quanto à sua continuidade e 
em quais situações essas derruba-
das são inevitáveis? O órgão ambi-
ental não vem sendo pouco flexível 
nessas derrubadas? 
Eu identificaria a questão das derruba-
das como remoções. É preciso ficar bem 
claro que áreas foram ocupadas de forma 
criminosa. Não aceito argumentações de 
que as pessoas agiram de boa fé, porque 
ninguém aterra uma área de vereda, 
ninguém desvia um curso de um rio 
“de boa fé”. Eu não posso aceitar isso 
como uma argumentação séria e o 
que aconteceu em Vicente Pires, no 
que diz respeito a áreas de proteção 
permanente, foi exatamente isso. E 
mais, pode ser comprovado por meio 
de imagens de satélite que foi uma 
ação deliberada, descomprometida com a 
certeza da impunidade. As retira-
das têm que ser promovidas. 
A grilagem, por exemplo, que é 
um processo histórico do Distrito 
Federal, vinha sendo combatida 
de forma dura nos últimos quatro 
anos e conseguimos, de certa ma-
neira, contê-la. Isso não significa 
que impedimos novas grilagens, 
mas elas estão acontecendo de 
forma menos comprometedo-
ra com a qualidade de vida da 
população que aqui reside. Volto a dizer 
que as retiradas têm que ser promovidas. 
Defendo que a população deve ser natu-
ralmente conscientizada, as pessoas têm 
que ter consciência de que cometeram 
um crime. Eventualmente, deve ser 
oportunizado um novo espaço para que 
essas pessoas possam se realocar.
O governador Arruda tem tratado 
a Cidade Digital como ponto im-
portante para a geração de em-
pregos no DF; a implantação do 

setor Noroeste é eminente e a Ci-
dade Estrutural já é uma realidade. 
O senhor acredita que esses em-
preendimentos, somados a Cidade 
do Automóvel, SAAN e Lago Oeste, 
possam comprometer a integridade 
do Parque Nacional de Brasília? 
De forma alguma. “A César o que é de 
César”. O governador Arruda tem as-
sumido compromissos, inclusive com o 
Ministério Público Federal, de fazer valer 
o processo da legalidade da preservação 
do meio ambiente. Todas essas áreas que 
você citou [Cidade Digital, Noroeste, Ci-
dade Estrutural, Cidade do Automóvel, 
SAAN e Lago Oeste] são áreas que têm sido 
objeto de um processo de licenciamento 
cujo conteúdo se fundamenta necessaria-
mente na preservação do meio ambiente. 
Seguimos uma proposta da Ministra Ma-
rina Silva, que deve nortear ação do ser-
vidor público. Devemos informar aos ci-
dadãos como se pode construir a Cidade 
Digital, o Noroeste, o Vicente Pires... A 
grande dificuldade é fazer com que parte 

da comunidade e dos responsáveis pelos 
empreendimentos compreendam essas 
variáveis e as façam respeitar. Recu-
perar um dano ambiental, na melhor das 
hipóteses, é dez vezes mais complicado 
que evitá-lo. Por isso, o que fazemos é 
nos antecipar para que o dano ambien-
tal não seja uma ação que comprometa 
a qualidade da vida da população.

Superintendente Francisco Palhares afirma que Ibama-
DF será mais ágil e eficaz na proteção ao meio ambiente

Palhares aponta que as retiradas 
têm que ser promovidas

“Ninguém aterra uma área de 
vereda de boa fé”


