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O debate é sempre bem-vindo,
mas aconfusãoquebuscamcausar em
torno dosistema de exploração adota-
do e as considerações negativas sobre
o consórcio que arrematou a área lei-
loada são evidente demonstração do
vale tudo que se pratica para criticar o
governo federal e suas iniciativas.

Como se sabe, oproveitodo pré-sal
não se encontra só noprodutoretirado
das águas ultraprofundas, mas tam-
bém nas riquezas que ele pode gerar
emterrafirme. Ociclode investimen-
tos que se desencadeia a partir do iní-
cio da exploração pode dar um grande
impulso à cadeia do segmento de pe-
tróleo, gás e energia — equipamentos,
máquinas, naval, logística, tecnologia
e serviços —, o que representa uma
boaoportunidadeparaopaísserevigo-
rar tecnologicamente e criar centenas
de milhares de novos empregos.

Estimativas da Agência Nacional de
Petróleo (ANP) indicam que ao longo
do contrato para exploração da área,
que tem duração de 35 anos, serão ne-
cessários investimentos de R$ 400 bi-
lhões. A infraestrutura e a quantida-
de de bens e serviços exigidos por Li-
bra são tão grandes, que uma nova li-
citação para a província não ocorrerá
em menos de dois anos. Para supor-
tar a demanda de novas plataformas
e embarcações, será preciso aumen-
tar a nossa estrutura portuária. Gra-

ças ao modelo de modernização e ins-
talação de novos terminais portuá-
rios instituído pelo marco regulatório
do setor, aprovado recentemente, es-
tima-se a entrada de R$ 54 bilhões de
investimentos privados. A ampliação
de toda a infraestrutura logística con-
duzida pelo governo federal será cru-
cial para apoiar essa nova fase.

Haverá ainda uma mudança signi-
ficativa na posição do Brasil no con-
texto internacional. Além de atingir a
autossuficiência e aumentar a produ-
ção de derivados de petróleo, nosso
paíspode se tornar importante expor-
tador - e não apenas de óleo bruto, já
que temos três grandes refinarias em
construção e uma indústria petroquí-
mica emcrescimento. Essanovasitua-
ção impactará positivamente a balan-
ça comercial e nos conferirá maior vi-
sibilidade, abrindo as portas para
mais investimentos estrangeiros.

Por todasessas razões, nãohádúvi-
das de que concluímos uma etapa im-
portante para dar um passo à frente
no desenvolvimento brasileiro, crian-
do oportunidades em um momento
crucial para o país. A liderança da Pe-
trobras, que detém 40% do consórcio
e será a única operadora da área, ga-
rantirá controle sobre o processo e o
uso da tecnologia empregada.

Adiar a exploração de Libra até
que a Petrobras pudesse fazê-la sozi-
nha seria uma possibilidade. Mas
não seria a melhor opção. Afinal, o
futuro não pode esperar, e os resulta-
dos dessa empreitada irão trazer
grandes benefícios para a nossa eco-
nomia, além de mais recursos para a
Educação e a Saúde. O momento é
agora e os frutos do pré-sal irão se re-
verter em mais e melhores serviços
públicos, o que, sem dúvida, será o
principal legado dessa descoberta.

A propósito, o primeiro projeto de
lei sobre o foi de minha autoria em
1992. A ideia de uma Política Nacional
sempreteveopropósitodetirar otema
do lixo do limbo no qual ele sempre foi
tratado:aUnião,governofederal,sem-
preacreditouqueessetemanãoerasu-
ficientemente relevante para ser colo-
cado na sua esfera. Por outro lado, os
estadossempredefenderamqueama-
tériaeradeesferaexclusivamentemu-
nicipal, e os municípios, por sua vez,
sempreapontaramdificuldadesfinan-
ceiras para enfrentar as soluções.

Emaisdoqueisso,oprojetoenfren-
tou grande resistência por parte dose-
tor empresarial, que não queria assu-
mirnenhumaresponsabilidadeemre-
laçãoaopós-consumo.Ouseja,apar-
tirdacolocaçãodoprodutonapratelei-
ra cessariam as obrigações em relação
ao destino final do bem ou mesmo a
sua recolocação no sistema produtivo.

Dessemodo,usandodasuainfluên-
cianoCongresso,conseguiramparali-
sar o avanço da tramitação do projeto
original,queficouapensadoaumpro-
jetodoSenadoFederal,cujaabrangên-
cia estava restrita a resíduos de saúde.

Em2010, com apoiodo governo fe-
deral e a liderança do deputado federal
ArnaldoJardim,chegou-seaumacor-
do que resultou nesta nova legislação,
que representa um grande avanço na
matéria, mas que, antes de qualquer

coisa,gerouumprocessodemédiopra-
zo para equacionar a questão do lixo.

Fixou-se um calendário, difícil de
ser alcançado, para se por fim aos li-
xões e introduziu-se o conceito de lo-
gística reversa em conjugação com o
de responsabilidade compartilhada,
que tem como objetivo criar as bases
para “uma economia circular”, isto é,
a ideia de que os bens e serviços sejam
desenhados para serem re-introduzi-
dos na economia após seu consumo.
Evita-se, assim, o desperdício de re-
cursos materiais e energia e, mais do
que isso, incorpora-se a dimensão so-
cialcomoreconhecimentodoscatado-
res e sua importância neste processo.

Torna-se importante se assinalar
que o lixo não é um problema só do
Brasil, estando cada dia mais presen-
te na pauta das discussões internacio-
nais por várias razões que vão desde
o seu impacto na biodiversidade, em
função da ingestão de plásticos por
vários animais, especialmente as tar-
tarugas, passando pelas ilhas conti-
nentais de resíduos que navegam tris-
temente pelos oceanos. Aliás, a revis-
ta Science (“Working with Waste”,
agosto de 2012, vol. 337) recentemen-
te dedicou sua capa ao tema.

Mas o que mais me impressionou
nesta Conferência foi a constatação de
que a sociedade, enfim, se apropriou
desse tema tão importante: três mil
pessoas do Brasil inteiro estiveram em
Brasília debatendo o assunto nas suas
múltiplas dimensões.

Nas palavras de Silvano da Costa,
presidente da Amlurb — Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana de
São Paulo, “não há caminho de vol-
ta, teremos que imprimir velocidade
no processo marcado pela nova legis-
lação, tornando o Brasil uma referên-
cia neste tema.”

Impactos da exploração de
Libra na economia brasileira

Cuidar do lixo:
o Brasil no século XXI

A realização do leilão do Campo de Libra — cuja exploração se-
ráexecutadapelomodelodepartilha,garantindoaoEstadobra-
sileiro maior participação nos lucros com a riqueza gerada e to-
talcontrolesobreaprodução—iniciaumaetapaimportantepa-
raqueopaísseconsolidecomograndepotênciaenergéticaerea-
lize uma revolução na Educação. Embora o potencial transfor-
madordopré-salsejaadimensãomaisimportantenestadiscus-
são, o debate distorcido conduzido pelos críticos do leilão e por
parte da grande mídia concentra-se em questões secundárias.

Na semana passada, participei da 4ª Conferência Nacional de
Meio Ambiente dedicada aos resíduos sólidos. Nas palavras
da Ministra Izabella Teixeira na abertura do evento, o tema
dos resíduos é a prova cabal de que a agenda urbana ganhou
massa crítica e deverá estar presente em complementação à
agenda tipicamente verde. Em uma mesa com mais de 300
pessoas, pude relatar os longos dezoito anos da aprovação da
legislação que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
já que o primeiro projeto de lei foi de minha autoria em 1992.

O momento é agora
e os frutos do pré-sal
irão se reverter em mais
e melhores serviços
públicos, o que, sem
dúvida, será o principal
legado dessa descoberta

Torna-se importante
se assinalar que o lixo não
é um problema exclusivo
do Brasil, estando
cada dia mais presente
na pauta das discussões
internacionais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Mundo, p. 231.
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