
1 
 

Site https://mw.eco.br/zig/hp.htm 
 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

 

MEIO AMBIENTE 

DEMONIZAÇÃO DA MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA 
 

 O DECRETO QUE EXTINGUIU A RESERVA NACIONAL DE COBRE E ASSOCIADOS [texto recuperado de 13/10/17] 

 MINERAÇÃO DEVE SER UMA ALIADA DO MEIO AMBIENTE [texto recuperado de 3/10/19] 

 

 

O DECRETO QUE EXTINGUIU A RESERVA NACIONAL DE COBRE E ASSOCIADOS 
 
From: Manfredo Winge  
Sent: Friday, October 13, 2017 7:44 PM 
To: Onildo João Marini  
Subject: Fw: DEMONIZAÇÃO DA MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA E O DECRETO QUE EXTINGUIU A RESERVA NACIONAL DE COBRE E ASSOCIADOS  

 

Prezado Marini, 
a memória (parcial) do imbroglio RENCA pode ser acessada em  https://mw.eco.br/ig/pvista/renca.htm]. 
Se faltou alguma ponderação, crítica, etc. ou se existirem considerações adicionais importantes (e 
correções!), favor me encaminhar. 
Este e-mail vai c/co oculta para vários autores dessas colaborações.  
Se os colegas têm e-mails de parlamentares, sugiro encaminhar este e-mail a eles.  
A nossa parte estamos fazendo para mudar a assunção errada de leigos sobre a boa mineração 
bem fiscalizada.  
Só esperamos que quando for reaberta a região para a pesquisa e lavra mineral, as mineradoras 
assumam posturas que aliem a eficiência e eficácia com o máximo possível de conservação 
ambiental no entorno da área aprovada de apropriação da mineração, beneficiamento, etc. 
Abraço 
Manfredo Winge  

 
 

MINERAÇÃO DEVE SER UMA ALIADA DO MEIO AMBIENTE 
 

Prezados senhores, senhoras, colegas, 
antes de adentrar no assunto do título, deve ser dito que hoje chegam pelas redes “sociais” 
mensagens/vídeos feitos com sutil a escrachado viés de propaganda política com verdades 
acabadas e que atacam as ações de defesa da ciência, das universidades, do meio ambiente, da 
cultura, etc. como sendo coisa de “esquerdopata”. Por outro lado, alguns “ambientalistas 
fanáticos” parece que querem transformar  a Ecologia, que é uma Ciência, em crença (=religião) 
extrapolando, muitas vezes, o bom senso ao lidar com  assunto tão sério. 
Como diz meu amigo João, in medio stat virtus, ou seja, nem tanto à terra nem tanto ao mar. 
Nesta linha é que vem esta mensagem que, junto com eventuais comentários que virão, será 
postada na página: https://mw.eco.br/zig/emails/AMB171013DemonizaMineracao.pdf.  
A “boa” mineração pode e deve coexistir com cuidados ambientais de forma semelhante ao que 
deve ocorrer com o agrobusiness quando este evita as devastações florestais e o mau uso de águas 
superficiais e subterrâneas para irrigação em excesso na produção das commodities posto que 
ambas resultam em deterioração de solos e falta de água com a extinção de nascentes e o 
rebaixamento do lençol freático. Para estas culturas deveríamos pensar em compartilhar, 
sinergicamente, áreas, cientificamente escolhidas, para essas produções com áreas amplas 
florestadas de forma similar à que já era feito há mais de 6.000 anos na Índiaonde grandes tratos 
de florestas eram preservadas envolvendo áreas plantadas com essas primevas culturas agrícolas 
de modo a não matar os ecossistemas e as nascentes e fluxos de rios. Essas florestas eram 
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intocadas pois consideradas, junto com a sua fauna, como entidade divina pelo povo antigo da 
Índia. 
Fechando este preâmbulo, veja-se a matéria do G1 - “MINERAÇÃO PODE SER UMA ALIADA 

DO MEIO AMBIENTE” - veiculada pela ADIMB em circular (cópia postada em 
https://mw.eco.br/zig/emails/AMB190917G1MinerAliadaMeioAmb.pdf ) .  
Muitos dos pontos abordados já o foram no site “POLÊMICA SOBRE A EXTINÇÃO DA RENCA: 

RESERVA (MINERAL) NACIONAL DE COBRE E ASSOCIADOS - PA/AP”: 
https://mw.eco.br/ig/pvista/renca.htm. Nele podem ser vistos vários e-mails que discutem 
questões relativas às ações da mineração em áreas ambientalmente sensíveis como a Amazônia. 
Alguns exemplos desses e-mails: 

 
De: Manfredo Winge  
Enviada em: sexta-feira, 8 de setembro de 2017 19:31 
Para: 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto Albuquerque (dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); Dep. José Fogaça ; Dep. Margarida Salomão ; Dep. Onix Lorenzoni (dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br); 'Dep. Osmar 
Terra (dep.osmarterra@camara.gov.br)'; 'Dep. Vieira da Cunha (dep.vieiradacunha@camara.gov.br)'; Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia (ana.amelia@senadora.gov.br)'; 'Sen. Cristovam Buarque 
(cristovam@senador.gov.br)'; Sen. Lasier Martins; 'Sen. Paulo Paim (paulopaim@senador.gov.br)'; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein  
Cc: Aristides Arthur Soffiati Netto (as-netto@uol.com.br); Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David Coimbra (david.coimbra@zerohora.com.br); Francisco Marshall (chicomarshall@gmail.com); Larissa Roso (larissa.roso@zerohora.com.br); 
Luis Fernando Verissimo; Lya Luft ; Martha Medeiros; Paulo Germano (paulo.germano@zerohora.com.br); Percival Puggina ; Rosane Oliveira 
Assunto: POLÊMICA SOBRE A EXTINÇÃO DA RENCA 

 
Prezados, 
geólogo é, por formação científica e profissional, defensor e cuidador de meio ambiente.  
Entretanto, uma das áreas de ação pela qual é mais conhecido é a de PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS, 
AVALIAÇÃO DE JAZIDAS e ACOMPANHAMENTO DE LAVRA MINERAL na OBTENÇAO DE 
BENS DE INTERESSE ECONÔMICO SOCIAL  o que muitas vezes  exige pesados trabalhos de 
movimentação de rochas, minerais, solos, vegetação,.. trabalhos esses sempre finalizados, segundo protocolos 
dos licenciamentos, por total ou parcial recuperação ambiental, observando-se  que, em sua grande maioria, tais 
projetos minerários atingem áreas de dimensões menores, bem mais limitadas, do que muitas outras atividades 
econômicas, como os extensos desmatamentos para fins agropastoris. 
 Feito esse intróito, favor acessar a página https://mw.eco.br/ig/pvista/renca.htm e acompanhar as 
ponderações de vários colegas 
Saudações 
 Manfredo Winge - https://mw.eco.br/zig/hp.htm [confraria democrática do bom senso] 
 
From: giovanni toniatti  
Sent: Friday, September 15, 2017 6:36 PM 
To: Hardy Jost  
Cc: Onildo Marini ; Francisco Valdir Silveira ; Alberto Faria ; Alberto Rogério da Silva ; Fábio Borges ; Luiz Alberto da Cunha Bustamante ; Rosière Carlos Alberto ; Homero ; Romero Queiroz ; Hervê Saciloto ; elpidio@geologo.com.br ; 
Marco Carneiro ; ORBISAT e Paulo Silva Prado ; Luiz Fernando Visconti ; Paulo Afonso ; Paulo Camillo Vargas Penna ; Paulo Guimaraes ; Paulo Bahia Guimaraes ; Angela ; Edison Suszczynski ; Revista Mineração & Sustentabilidade ; 
Tasso Júnior ; Marcelo A Marini ; Marcelo Juliano de Carvalho ; PETAIN ; Laurindo Leal ; Elmer Salomão ; Paulo Fernando Ravacci Pires ; caramori@angloamerican.com.br ; MANCIN ; paulo santana ; gustavo abreu ; Gustavo Usero ; 
Gustavo von Sperling | Blackjack Comunicação ; heitor franco ; Haroldo Nascimento ; Lilia Mascarenhas Sant'Agostinho ; Erasto ; tebis@inthemine.com.br ; Breno dos Santos ; Chico ; Bruno Barbosa ; Bruno Riffel ; Abreu ; Jorge ; 
Kiomar Oguino  
Subject: Re: Entrevista RENCA 

 

Onildo, 
Acabo de ver a gravação do programa. 
Fica evidente que o pessoal de meio ambiente tem uma fixação no tema deles, e não se detém a pensar no 
aspecto mais holístico da matriz socioeconômica. 
Eles trocam o conceito de mineração por legalização de garimpos.  
A mineração, bem conduzida tal qual Carajás, representa, para estes, um fator de devastação, ao atrair o 
desmatamento massivo pela atividade madeireira, pecuária, agricultura e é um corolário da abertura de acessos 
necessários para a mineração. 
Ora, o controle e a coibição dessas atividades que condenam, cabe justamente às autoridades ambientais que, 
sabemos, não possuem o devido poder de fogo para exercer plenamente este papel! 
E o contexto local, com aspectos tais como os povos silvícolas, atividades extrativas na floresta, etc. também 
influem. 
Concordo que a mudança proposta na legislação mineral, com o fim da exigência da licença ambiental, é uma 
barbaridade. Por outro lado, a pobreza em respostas tempestivas para as concessões de licenças que ocorrem 
desde sempre, mormente devidas à tardança do IBAMA e outras autoridades, dá a alguns motivo compreensível, 
embora errado, de querer suprimir esta "formalidade". 
De todo modo conseguiste, com firmeza, marcar a presença do setor. Boa! 
Grande abraço, 
Toniatti 
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From: Manfredo Winge  
Sent: Saturday, September 16, 2017 11:49 AM 
To: Dep. Adão Villaverde ; Dep. Beto Albuquerque ; Dep. José Fogaça ; Dep. Onix Lorenzoni ; Dep. Osmar Terra ; Dep. Vieira da Cunha ; Sen. Alvaro Dias ; Sen. Ana Amélia ; Sen. Cristovam Buarque ; Sen. Lasier Martins ; Sen. Paulo 
Paim ; Sen. Pedro Simon ; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein ; Aristides Arthur Soffiati Netto ; Carolina Bahia ; Claudia Laitano ; David Coimbra ; Larissa Roso ; Luis Fernando Verissimo ; Martha Medeiros ; Moisés Mendes ; Paulo 
Germano ; Percival Puggina ; Rosane Oliveira  
Cc: Paulo Misk ; Emanuel Queiroz ; Umberto Costa ; Ana Lélia Benincá Beltrame ; Elton ; Claudinei ; Marcia ; Homero ; daltro.lobo@yahoo.com.br ; Dalmo Pereira ; Carlos Jose Souza de Alvarenga ; bandeira PETROBRAS ; 
dimasdb@rc.unesp.br ; luiz.mello@vale.com ; Latge ; Schinaider ; taylor@prominas.net ; Claudio ; Claudio Fernandes ; clarissamarini@hotmail.com ; Mauricio Ferreira ; Raimundo Almeida (butinho) ; Eder ; Klaus Petersen ; joao Antonio 
da Silva (Maranhão) ; João César ; Lucas ; Lucas Marini ; CBPM Fontana ; FRAGUAS ; Sergio Botelho ; florivaldo.sena@vale.com ; Juracy de Freitas Mascarenhas ; Adriana Horbe ; Sonia ; SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA ; Cesar ; 
Hernani Aquino Fernandes Chaves ; Kazuo ; Marcio Pimentel ; marcio goto ; Zander ; othon@cds.unb.br ; Gorayeb ; Moacir José Buenano Macambira ; Onildo João Marini ; Luiz Jos� Homem D' el-Rey Silva 

Subject: Entrevista RENCA - GloboNews / Mirian Leitão e REGISTROS EM SITE 
 

Prezados senhores políticos e jornalistas/cronistas, c/c colegas, 
neste País em que candidatos a legisladores somente precisam demonstrar que não são 
analfabetos, muitas “verdades” correntes defendidas por “especialistas”, principalmente nas 
mídias “sociais” e na grande mídia,  influenciam, fortemente, decisões erradas por não ter 
passado pelo devido crivo com aval técnico das áreas responsáveis pelo tema. Talvez isto se 
deva à ânsia de todo brasileiro decente, hoje, querer dar seu “pitaco” para colaborar na salvação 
do Brasil, atualmente afundado em um mar de lama da corrupção, com caríssimos projetos mal 
executados, superfaturados e até desnecessários face às reais prioridades que temos como Nação 
carente de educação, saúde e segurança, mas rica em recursos naturais. 
É o caso do DECRETO da EXTINÇÃO da RENCA – Reserva (MINERAL) Nacional de 
COBRE e ASSOCIADOS com defesas açodadas das RESERVAS AMBIENTAIS de amplitude 
REGIONAL e que já, de tempos, vem sofrendo agressões com  a garimpagem ilegal, 
principalmente de ouro, que prejudica os próprios depósitos minerais e envenena os rios com 
mercúrio e atrai multidões e a criminalidade.  
Sabe-se que com mineração legalizada e bem fiscalizada protocolos de preservação ambiental 
circundante devem ser assinados e cumpridos, a área de apropriação, incluindo vias de acesso, 
vila de funcionários com escola, etc. será relativamente pequena e, assim, municípios, estados 
afetados e o Pais só tem a ganhar ao se aprovar pesquisa e lavra mineral e extinguir  a 
garimpagem ilegal 
Pontos de vista sobre a questão foram registrados no site privado https://mw.eco.br/ig/pvista/renca.htm   
e discussão a respeito pode ser apreciada na curtíssima entrevista do colega MARINI e do 
Procurador AZEREDO (contraponto à abertura da mineração na Amazônia) com MIRIAN 

LEITÃO no seu Programa de entrevistas dia 13/9/17:  
Link https://globosatplay.globo.com/globonews/v/6149510/  
 
Manfredo Winge 
Prof. aposentado – IG/UnB 
https://mw.eco.br/zig/hp.htm  

 

Comentários & Réplicas 
Urge esclarecer o povo em geral de que a mineração pode e deve contribuir muito para o 
desenvolvimento sócio/econômico do País e com respeito à preservação do meio ambiente; 
para isto, ela deve ser levada rigorosamente dentro de protocolos estabelecidos em bases 
técnicas e científicas, com responsabilidades gerenciais e profissionais bem definidas (CPF’s e 
não empresas) bem como fiscalização rigorosa, segura e competente por parte do setor público. 
Além disso, auditorias independentes são desejáveis e, talvez, indispensáveis para se evitar novas 
Marianas e Brumadinhos. 
Existem muitas questões, algumas graves, atinentes ao assunto do tópico, como propostas “não 
oficiais” (entrevistas com jornalistas) do governo atual de estimular garimpo em terras indígenas 
e abrindo-as, oportunamente, para “oferecê-las”  a mineradoras “competentes” dos USA. Aqui 
cabe lembrar que os políticos e governantes eleitos tem elevada responsabilidade pelo que dizem 
e deveriam ter sempre a humildade de buscar informações (técnicas, científicas, 
administrativas,..) seguras a respeito dos assuntos em que se envolvem junto a setores 
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competentes (departamentos, universidades, institutos, etc.) antes de querer impor suas 
“verdades” e vontade de cima para baixo, forçando situações que podem vir a ser prejudiciais à 
causa em jogo, a si próprios e ao povo em geral.  
 
Manfredo Winge - https://mw.eco.br/zig/hp.htm  [confraria democrática do bom senso] 
         Webmaster:  1o SITE do IG/UnB 
                             Glossário Geológico Ilustrado 
                              SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil 

        "Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".  
                   Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail) 
 

 

 

Voltar para:  SITE  ou  Meio Ambiente 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 
abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 
texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 
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