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Resumo 

Após as descobertas da região conhecida como “Pré-Sal” em 2007, o Governo Brasileiro iniciou mudanças 
legislativas com o intuito de se apropriar o máximo possível das rendas decorrentes da exploração e produção de 
hidrocarbonetos nessa área. O tema aqui comentado é de crucial importância para o país, pois equivale ao 
potencial de riqueza oriundo de reservas nacionais de hidrocarbonetos finitos. A riqueza oriunda do petróleo e do 
gás natural pode fazer uma grande diferença em sociedades que a usam com sabedoria, por exemplo, a Noruega 
é apontada como um bom exemplo de como uma gestão eficiente e clara pode representar transformação de 
recursos minerais em qualidade de vida e expectativa de renda ao longo prazo. Nesse sentido, o presente artigo 
objetivou analisar o perfil institucional dos municípios paulistas confrontantes, uma das áreas que possivelmente 
receberá maior quantidade de rendas dentro do Brasil nos anos vindouros. A metodologia se baseia no estudo de 
caso através do desenvolvimento de análise qualitativa com enfoque no perfil socioeconômico e no potencial da 
região estudada. Como resultados, o artigo aponta que cada cidade beneficiária deve olhar para dentro, chamar 
seus cidadãos para conduzir as questões educacionais e de saúde importantes para aquela localidade, com o 
intuito de tornar a riqueza oriunda do petróleo sustentável.  

Palavras-chave: Legislação Pré-Sal, royalties, participação especial, municípios confrontantes. 

1. Introdução 

Após as descobertas da região conhecida como “Pré-Sal” em 2007, o Governo Brasileiro iniciou 
mudanças legislativas com o intuito de se apropriar o máximo possível das rendas decorrentes da 
exploração e produção de hidrocarbonetos nessa área.    

Dentre as medidas implementadas pelo Governo Federal, tem-se a adoção da cessão onerosa de áreas 
do Pré-Sal institucionalizada pela Lei 12.276, de 30 de junho de 2010. Nesse tipo de exploração, a 
União cede, onerosamente, para a Petrobras, dispensada a licitação e de forma intransferível, o 
número de barris equivalentes de petróleo definido em respectivo contrato de cessão, não podendo tal 
número exceder a cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo. 

No que tange às rendas, a Lei 12.276 prescreveu a obrigatoriedade de pagamento de royalties sobre o 
produto da lavra nos termos do art. 47 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997. Sendo que a parcela 
do valor dos royalties que representar 5% da produção será distribuída segundo os critérios 
estipulados pela Lei 7.990/1989; já a parcela do valor dos royalties que exceder a 5% da produção 
será distribuída nos termos do inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478/1997.    
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O tema aqui comentado é de crucial importância para o país, pois equivale ao potencial de riqueza 
oriundo de reservas nacionais de hidrocarbonetos finitos. Segundo a Agência Câmara de Notícias 
(2012), simulações realizadas consideram que, em 2020, as rendas do petróleo (royalties e 
participação especial) atingirão nacionalmente o patamar de cerca de R$ 104,5 bilhões tanto na 
produção em terra quanto na plataforma continental. Dentro do cenário legislativo atualmente em 
vigor, considerando contratos de concessão e cessão onerosa na região confrontante ao litoral paulista, 
registra-se aumento do volume das rendas de hidrocarbonetos (royalties e participação especial), 
conforme se percebe através dos dados da Tabela 1. 

Dos números da tabela 1, observa-se acréscimo significativo de valores distribuídos para o Estado de 
São Paulo a partir de 2010. A descoberta das reservas e respectiva produção da bacia de Santos, os 
aumentos da cotação do barril de petróleo e da taxa de câmbio contribuíram para que o montante de 
royalties e participações especiais triplicasse entre 2010 e 2011. Considera-se que esse mesmo cenário 
foi vivenciado pelos municípios produtores e confrontantes do estado de São Paulo. 
 

Tabela 1 Royalties e Participações especiais anuais em valores correntes e reais recebidos 
pelo Estado de São Paulo (corrigidos pelo IGP-DI) 

Ano Valor Corrente Valor Real 

2000 R$ 1.839.492,95 R$ 5.316.604,39 

2001 R$ 2.183.721,34 R$ 5.677.748,87 

2002 R$ 2.496.987,74 R$ 5.732.019,17 

2003 R$ 4.000.068,61 R$ 7.473.655,22 

2004 R$ 3.947.396,44 R$ 6.746.819,43 

2005 R$ 4.147.896,64 R$ 6.688.943,15 

2006 R$ 4.713.366,48 R$ 7.469.708,00 

2007 R$ 4.368.233,14 R$ 6.598.897,90 

2008 R$ 4.181.211,96 R$ 5.692.282,76 

2009 R$ 3.514.130,76 R$ 4.683.072,81 

2010 R$ 18.149.294,09 R$ 22.557.267,82 

2011 R$ 58.635.213,15 R$ 68.031.692,95 

2012 R$ 83.081.682,32 R$ 91.580.503,37 

2013 R$ 172.069.177,91 R$ 176.762.152,89 

Fonte: Inforoyalties, 2014. Dados coletados dezembro de 2013. 

Diante da intrínseca relação entre distribuição e destinação das rendas de hidrocarbonetos, observa-se 
que o montante percebido pode influenciar as decisões de onde aplicá-las. Nesse ponto, a Lei 9.478/97 
não prescrevia quais os setores em que os municípios e os estados beneficiários deveriam utilizar as 
rendas de hidrocarbonetos, tanto royalties, quanto participação especial. 

Essa realidade mudou quando o Congresso aprovou a Lei Federal 12.858, de 9 de setembro de 2013, 
que dispõe sobre a destinação “para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no 
resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, de que trata o § 1º 
do art. 20 da Constituição Federal.”  

A regra da Lei 9.478/97 para estados e municípios era de que os recursos derivados dos royalties 
considerando o percentual de até 5% da produção não deveriam ser gastos com pagamentos de 
pessoal e de dívidas, exceto as contraídas com a União (COSTA, 2012). 

Com a publicação da Lei Federal 12.858/2013, passa a ser possível o pagamento de pessoal (art. 5º), 
quando o custeio for relativo a “despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, 
especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de 
salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício 
na rede pública.” 

A partir de agora, o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 12.858 determina a divisão de 75% para a área 
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de educação e de 25% para a área de saúde. Os incisos I e II do artigo 2º da Lei 12.858 prevêem 
prioridade de destinação para a educação básica e para a saúde das “receitas dos órgãos da 
administração direta da União” e “das receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” 
provenientes dos royalties e da participação especial. 

Além disso, o artigo 2º estabelece que os recursos do Fundo Social, considerando 50% do total, serão 
destinados à educação e saúde, na mesma proporção dos recursos dos royalties (75% e 25%), “até 
que sejam cumpridas as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação.” Em 2010, o 
investimento brasileiro na educação pública representava 5,6% do PIB. Em 2013, a previsão é de que 
R$ 770 milhões seriam repassados aos dois setores. Em 2022, o montante alcançaria a cifra de R$ 
19,96 bilhões e, em dez anos, o volume de R$ 112,25 bilhões (DW, 2013a, 2013b).  

Diante desse cenário, é possível enxergar o potencial que rendas de hidrocarbonetos representam para 
os beneficiários dessa receita. Com isso, o presente artigo a partir do estudo de caso de municípios 
confrontantes paulistas, analisa o perfil socioeconômico e o potencial da região estudada para 
aproveitar o desenrolar do crescimento proporcionado pela indústria de petróleo de forma sustentável. 

Nessa linha, o presente artigo assume a análise do estudo de caso a partir do conceito de 
sustentabilidade integral e do princípio da justiça intra e intergeracional (PJI&IG), discutidos em Costa 
(2012). Com isso, entende-se que o PJI&IG envolve os direitos das futuras gerações a encontrar as 
plenas condições de seu desenvolvimento no globo terrestre, inclusive, com os positivos reflexos das 
conquistas de evolução das atuais gerações. Sendo assim, é claramente perceptível que as condições 
herdadas pelas gerações futuras dependerão fortemente das qualidades de vida usufruídas pelas 
gerações atuais, incluindo-se as possibilidades e as capacidades vivenciadas pela atual comunidade. E, 
por sustentabilidade integral, compreende-se o despertar do ser humano para a reflexão do PJI&IG, 
dentro da ideia que o ser humano todo o seu potencial e expanda o seu “eu interior”, o que 
proporcionaria uma real liberdade e expansão da consciência (COSTA, 2012). 

2. Metodologia 

2.1. Municípios paulistanos confrontantes e rendas de hidrocarbonetos 

A Secretaria de Energia do Estado de São Paulo (2013) divulgou que o valor de royalties recebido pelo 
Estado de São Paulo em janeiro de 2013 foi cerca de R$ 6,9 milhões.  

O valor recebido pelos Municípios desse estado em janeiro de 2013 foi de aproximadamente R$ 35,6 
milhões, o que corresponde a quase 5,1 vezes o valor recebido pelo Estado (SECRETARIA DE ENERGIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013).  

Segundo o Inforoyalties (2013), são beneficiários de royalties e participação especial 103 Municípios do 
Estado de São Paulo. Foram considerados na presente análise os municípios beneficiários, 
considerando o critério de maior valor de rendas de hidrocarbonetos no ano de 2012, quais sejam: 
Bertioga, Cananéia, Caraguatatuba Cubatão, Guararema, Iguapé, Ilha Comprida, Ilha Bela, Peruíbe, 
Pindamonhangaba, Praia Grande, São Sebastião, São Vicente, Ubatuba. 

Conceito importante para efeito de entender como esses municípios se enquadram em termos de 
recebimento de royalties de campos na plataforma continental, que encontra previsão na Lei 7.990/89, 
é o de áreas geoeconômicas. O art. 7º desse diploma prevê que da parcela de até 5% da produção 
devem ser destinados 30% aos municípios confrontantes e suas respectivas áreas geoeconômicas. 

Nesse sentido, o art. 18 do Decreto 01/91, inciso II, prevê que os municípios confrontantes e suas 
respectivas áreas geoeconômicas serão beneficiados em 1,5% da parcela de até 5% da produção. 
Sendo que dessa divisão, 60% dos royalties serão destinados para os municípios confrontantes e 
integrantes da zona de produção principal, rateados segundo critério populacional, assegurando-se ao 
município que concentrar as instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento 
e escoamento de petróleo e gás natural o valor de 1/3 da cota de 60% (parágrafo primeiro, inciso I). 

Diante dessas motivações que determinam o quanto os municípios receberão em termos de royalties, 
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considerando o período entre 2009 e 2013, o gráfico 1 aponta os valores de royalties e participação 
especial recebidos pelos beneficiários selecionados para essa pesquisa. 

 
Gráfico 1 Valores de royalties e participações especiais em milhões de reais, valores reais corrigidos pelo IGPD-I. 

2009-2013. Fonte: Inforoyalties, 2014. 

A partir do gráfico 1 fica claro o crescimento dessas participações governamentais na região estudada, 
sobretudo, localizada no perímetro de impacto do Pré-Sal. Os dados mostram que os principais 
beneficiários são Caraguatatuba, Guararema, Ilhabela e São Sebastião, que recebem valores acima de 
60 milhões de reais no de 2013. 

Os gráficos 2, 3, 4 e 5 mostram os dados relativos às receitas de royalties e participação especial, em 
valores reais, dos municípios de São Sebastião, Ilhabela, Guararema e Caraguatatuba, no período de 
2000 a 2013. 

 

 
Gráfico 2 São Sebastião: valores de royalties e participações especiais em milhões de reais, valores reais 

corrigidos pelo IGPD-I. Fonte: Inforoyalties, 2014. 

 

Gráfico 3 Ilhabela: valores de royalties e participações especiais em milhões de reais, valores reais 
corrigidos pelo IGPD-I. Fonte: Inforoyalties, 2014. 
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Gráfico 4 Guararema: valores de royalties e participações especiais em milhões de reais, valores reais 
corrigidos pelo IGPD-I. Fonte: Inforoyalties, 2014. 

 

 

Gráfico 5 Caraguatatuba: valores de royalties e participações especiais em milhões de reais, valores reais 
corrigidos pelo IGPD-I. Fonte: Inforoyalties, 2014. 

 

Com as descobertas do Pré-Sal em 2006 e o começo da produção em 2008, os municípios paulistas 
passaram a perceber forte acréscimo de receitas em seus orçamentos por meio das rendas de 
hidrocarbonetos. Sob a égide do contrato de concessão, a Petrobras superou a produção de 100 
milhões de barris de petróleo somente no ano de 2008 (Petrobras, 2014).  
 
O exemplo do município de Guararema traduz muito bem essa tendência. Com ínfimos recebimentos 
entre 2000 e 2007, Guararema passou a perceber 38,9 milhões de reais no ano de 2008. No período 
2008-2013, o crescimento global foi maior que 100% no recebimento das rendas de hidrocarbonetos 
(ver gráfico 4). 
 
Além da variável da produção, o preço do barril no período, que saiu de valores aproximados de 80 
dólares para 110 dólares, colaborou para o crescimento das receitas entre 2010 e 2011, apesar da 
cotação do dólar ter caído de 2 reais para 1,50 reais. É possível observar que o crescimento das 
receitas no período atingiu 128% em Caraguatatuba, 66% em Ilhabela, 43% em São Sebastião e 39% 
em Guararema. Quando se compara os valores do gráfico 1 com o número de habitantes de cada 
localidade estudada, o cenário dos municípios mais representativos relativamente se altera. O gráfico 6 
apresenta os valores correntes per capita. 

 

Gráfico 6 Valores de royalties e participações especiais per capita em reais, valores corrigidos pelo IGPD-I 
de dezembro de 2013. Fonte: Inforoyalties, 2014. 
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Em termos de valores correntes per capita, Ubatuba possui os maiores valores a partir de 2012, 
chegando ao montante aproximado de R$ 10.224 per capita em 2013. Em segunda posição, encontra-
se Ilha Comprida, que apresenta cerca de R$ 5.533 e R$ 3.976 per capita, respectivamente, para os 
anos de 2012 e 2013. No extremo oposto desse cenário, municípios como Peruíbe, Pindamonhangaba, 
Praia Grande e São Vicente apresentam valores per capita em 2013 abaixo de R$ 70.  

Após a caracterização das receitas recebidas pelo grupo de municípios estudados, a metodologia do 
trabalho seguiu para a análise do perfil socioeconômico e do potencial da região estudada para 
aproveitar o desenrolar do crescimento proporcionado pela indústria de petróleo de forma sustentável.  

Para tanto, através da pesquisa de dados e informações do grupo de municípios estudados no site do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Inforoyalties, respectivamente, realizou-se a 
análise de dados geográficos, sociais e econômicos básicos, como por exemplo, Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal, assim como se procedeu à análise da dinâmica econômico-
financeira dos municípios selecionados.  Dentro dessa linha, o item 3 traz a discussão dos resultados. 

3. Resultados  

3.1 Dados socioeconômicos dos municípios selecionados 

Os dados da tabela 2 apresentam características dos municípios estudados com destaque para o PIB 
municipal a preços correntes. As áreas geográficas da maior parte desses municípios compreende a 
região litorânea do estado de São Paulo, com economias bem ligadas à exploração dos recursos 
naturais litorâneos, seja pelo turismo, ou seja, pelo extrativismo (pesca). 

Tabela 2 Dados geográficos, sociais e econômicos 

Municípios Gentílico 
População 
2010 

Área da 
unidade 
territorial 
(km²) 

Densidade 
demográfica 
(hab/km²) 

PIB a preços 
correntes 

Bertioga Bertioguense 47.645 490,15 97,2 853.43 

Caraguaatatuba Caraguatatubense 100.840 485,097 207,88 1.549.911 

Cananéia Cananeiense 12.226 1.239,38 9,9 133.197 

Cubatão Cubatonense 118.72 142,88 830,9 5.547.569 

Guararema Guararemense 25.844 270,82 95,4 484.022 

Iguape Iguapense 28.841 1.977,95 14,6 319.298 

Ilha Comprida ilha compridense 9.025 191,97 47,0 154.095 

Ilhabela Ilhabelense 28.196 347,54 81,1 355.692 

Peruíbe Peruibense 59.773 324,14 184,4 832.381 

Pindamonhangaba pindamonhangabense 146.995 729,89 201,4 3.781.680 

Praia Grande praia-grandense 262.051 147,07 1.781,9 3.983.891 

São Sebastião sebastianense 73.942 399,68 185,0 2.892.006 

São Vicente Vicentino 332.445 147,89 2.247,9 3.576.502 

Ubatuba Ubatubano 78.801 723,83 108,9 1.094.017 

Fonte: IBGE, 2013. 

As figuras 1 e 2, respectivamente, retratam os mapas do PIB per capita a preços correntes e do Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)1 das cidades que integram o estado de São Paulo. 
Importante notar que os municípios escolhidos para a pesquisa comparativamente aos demais 
municípios de São Paulo já apresentam indicadores bem positivos. 

                                                             
1 Enquanto o Índice de Desenvolvimento Humano é uma estatística composta para medir o desenvolvimento humano, 
considerando a comparação entre os países, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é uma abordagem estatística para 
medir unidades geográficas, como condados e cidades. Ambos consideram os componentes da expectativa de vida, educação e 
renda em sua fórmula. 
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Figura 1 Mapa do PIB per capita a preços correntes (2011). Fonte: IBGE, 2014a. 

Como já dito, a região em estudo compreende a faixa litorânea dos dois mapas, com importantes polos 
turísticos, que englobam as cidades de: Bertioga, Cananéia, Caraguatatuba, Iguapé, Ilha Comprida, 
Ilhabela, Peruíbe, Praia Grande, São Sebastião, São Vicente e Ubatuba. 

 

 
Figura 2 Mapa do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Fonte: IBGE, 2014b. 

Contudo, apesar de se verificar a existência de indicadores positivos de IDH-M, com números dentro 
do cenário que vai de 0,72 a 0,77, os dados referentes à desigualdade e à pobreza não são tão 
otimistas (figura 3). 

 

Figura 3 Mapa de Pobreza e Desigualdade - Índice de GINI. Fonte: IBGE, 2014c. 

Nesse sentido, a indústria de petróleo e gás natural, e não somente as rendas decorrentes da sua 
exploração, podem servir como instrumento para a geração de oportunidades de auferir rendas a partir 
de uma política intensiva no setor de educação dessas localidades, com foco não somente na educação 
básica, mas também na técnica e especializada dentro de um viés que abarque a sustentabilidade 
integral e a ideia de unicidade que baseia o princípio da justiça intra e intergeracional (COSTA, 2012). 
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3.2 Dados relacionados às rendas de hidrocarbonetos e a dinâmica econômico-financeira dos 
municípios selecionados 

Os parágrafos a seguir apresentam basicamente o resultado do sistema de informação Inforoyalties 
sobre a sustentabilidade das rendas de hidrocarbonetos em termos de finanças públicas. O gráfico 7 
traz os dados da relação entre os royalties e participação especial e as receitas tributárias municipais, 
por exemplo, impostos e taxas municipais, bem como contribuições de melhoria. 

 

Gráfico 7 (Royalties + PE ) / Receita Tributária. Fonte: Inforoyalties, 2014. 

Através do gráfico 7, percebe-se que Guararema apresenta o maior índice, chegando a 4 em 2012, ou 
seja, nesse ano, os valores das rendas significam 4 vezes do todo arrecadado por meio de tributos 
municipais, o que corresponde a uma maior dependência das rendas de hidrocarbonetos em termos de 
tributos municipais comparativamente aos demais municípios. Todavia, considerando o cenário de 
manutenção do crescimento da arrecadação de tributos municipais dentro do mesmo patamar dos anos 
anteriores, pode-se apontar que o incremento de rendas nos últimos anos foi um dos fatores exógenos 
que influenciou o resultado. 

Em Caraguatatuba, por exemplo, a relação entre rendas e tributos municipais chegou a 95% em 2012. 
O crescimento dessa relação no 2011-2012 foi de 79,2%, tanto em razão de desfalque de 8% da 
arrecadação da administração pública municipal, mas, sobretudo, do crescimento do recebimento das 
rendas no montante de 64%. 

Tais resultados demonstram que as rendas decorrentes da exploração petrolífera podem servir como 
instrumento para que a gestão pública municipal invista no setor de educação dessas localidades, 
assim como no desenvolvimento das potencialidades econômicas de cada município a partir do 
desenvolvimento territorial, considerando a importância da sustentabilidade da renda após o 
esgotamento das reservas de hidrocarbonetos ou, quando da forte oscilação do preço do barril de 
petróleo. Entende-se que a gestão pública municipal deve criar mecanismo para diminuir a 
dependência do recebimento dessas receitas como fonte preponderante no orçamento municipal.  

4. Comentários Finais  

O setor de petróleo e gás natural no Brasil tem experimentado contínuas mudanças desde as primeiras 
descobertas do Pré-Sal em 2007. Alterações legislativas certamente podem ser apontadas como ponto 
crucial para os estudos a respeito da distribuição e da destinação dos royalties e da participação 
especial. Tanto a Lei 12.734, que se encontra parcialmente suspensa em razão de concessão de 
medida liminar no STF, quanto a Lei 12.858, que dispões sobre a destinação dessas rendas para as 
áreas de educação (75%) e de saúde (25%), realmente mudaram a “cara” do setor. 

A riqueza oriunda do petróleo e do gás natural pode fazer uma grande diferença em sociedades que a 
usar com sabedoria. Com essa pretensão, o Brasil pretende por meio dos dois diplomas legislativos 
comentados, reverter a situação de desigualdade entre regiões, ao permitir outros estados e 
municípios que não produtores gozarem, de forma mais evidente, dessa riqueza; assim como 
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transformar as áreas de saúde e de educação, reconhecidas por déficits e péssima qualidade, como um 
símbolo de um novo país, que sabe ser o maior investimento: a educação e a saúde de seu povo.   

Sim, o artigo reconhece essas duas vitórias da sociedade brasileira, todavia, aponta que existe um 
longo caminho a seguir. A expansão de consciência individual e o comprometimento social são 
alavancas do momento para o que estar por vim. As problemáticas e a saturação da vida moderna 
passaram a colocar os extremos de toda ordem tão translúcidos, que urgentemente essa mesma 
sociedade demonstra uma demanda repressiva por uma visão de unicidade levantada pelo princípio da 
justiça intra e intergeracional, desenvolvido por Costa (2012).  

Não somente a unicidade vem como instrumento da pós-modernidade, mas também a percepção de 
efetivar direitos fundamentais, de vivenciar a dignidade humana, e de enfrentar os problemas 
enxergando a integralidade humana, dentro de todas as dimensões individuais e coletivas. Nesse 
amplo sentido, para não dizer holístico, autores passam a corroborar sobre a sustentabilidade integral, 
que serve como instrumento de políticas públicas para solucionar questões colocadas no seio de 
comunidades, mas que no fundo já estava no íntimo do ser humano.  

A racionalidade exacerbada de décadas anteriores, o ceticismo e o culto à tecnologia demonstram que 
muitos dos problemas são de teor valorativo. Discursos de décadas e de séculos anteriores são 
retomados para mostrar ao ser humano que é dentro dele que tudo começa e que, portanto, o exterior 
é um reflexo do que ele carrega dentro, por isso, a educação pautada na expansão de consciência 
individual pode ser um caminho para transformação social. 

A indústria do petróleo e gás natural representa riqueza financeira para suportar economicamente 
programas e políticas de educação e saúde no Brasil que a sociedade e que cada indivíduo desejam. É 
nessa diversidade que o uso dessa riqueza deve ser colocada. Cada cidade beneficiária deve olhar para 
dentro, chamar seus cidadãos para conduzir as questões educacionais e de saúde importantes para 
aquela localidade.  

Relembrar os valores de cada cultura, realizar interligações entre grupos sociais de uma mesma 
comunidade e de diferentes faixas etárias, redescobrir o potencial da natureza e do entorno, buscar a 
cura diária, sentir as necessidades do corpo e da alma serão, sem dúvidas, grandes desafios para a 
educação e para a saúde delineadas pelo princípio da justiça intra e intergeracional e abraçadas pelas 
ferramentas da sustentabilidade integral. 

No tocante ao estudo de caso discutido no presente artigo, ressalta-se que os municípios paulistas 
confrontantes estão diante de um desafio. A riqueza oriunda da indústria do petróleo pode se esvair ou 
ser usada sabiamente com gestão pública direcionada e focada na sustentabilidade da renda após o 
esgotamento das reservas de hidrocarbonetos ou, quando da forte oscilação do preço do barril de 
petróleo.  

Igualmente, a indústria de petróleo e gás natural pode servir como instrumento para a geração de 
oportunidades de auferir rendas a partir de uma política intensiva no setor de educação que abarque a 
sustentabilidade integral e a ideia de unicidade que baseia o princípio da justiça intra e intergeracional. 
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