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Resumo 
 
 

O experimento Toribaté 2025 relatado neste estudo de caso anseia ilustrar os resultados 
possíveis da gestão participativa da água. O Comitê de Cidadania pela Água encarou as limitações 
de captação como desafio. Desenvolveu e colocou em prática um modelo gerencial que permitiu um 
crescimento sustentado do município nos 25 anos entre 2000 e 2025, apesar das limitações.  A base 
do modelo é um esforço educacional e participativo sem precedentes que envolveu toda a população 
nas ações gerenciais implementadas. O caso é original no sentido de que o modelo gerencial e as 
iniciativas correspondentes são frutos do trabalho de cidadãos comuns consumidores de água 
potável, que nunca tinham sido incentivados para uma tarefa desta envergadura. Como resultado, o 
consumo d'água potável por dia e por pessoa que era de 248 litros em 2000, é de 208 litros em 2025 
sem ônus para a qualidade de vida. Esse fato possibilitou um crescimento populacional de 19,6% 
sem necessidade de racionamento. O presente relatório documenta a situação de partida em 2000, o 
modelo gerencial aplicado, o progresso conseguido e a situação alcançada em 2025 no município 
ideal de Toribaté.  
Palavras chave: gestão de água, cenário hídrico sustentável, administração municipal. 
 
 
Resumen  
 

El experimento Toribaté 2025 relatado en este estudio de caso pretende ilustrar los resultados 
posibles de la gestión democrática del agua. El Comité de Ciudadanía por el Agua enfrentó las 
limitaciones de suministro como desafío. Desarrolló y puso en práctica un modelo gerencial que 
permitió un crecimiento sostenible de la municipalidad en los 25 años entre 2000 y 2025, a pesar de 
las limitaciones. La base del modelo es un esfuerzo educacional y de participación sin precedentes 
que envolvió a toda la población en las acciones gerenciales implementadas. El caso es original en 
el sentido de que el modelo gerencial y las iniciativas correspondientes son frutos del trabajo de 
ciudadanos comunes consumidores de agua potable, que nunca antes habían sido desafiados para 
una tarea de tal alcance. Como resultado, el consumo de agua potable por día y por persona que era 
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248 litros en 2000, es 208 litros en 2025 sin onus para la calidad de vida. Ese facto hizo posible una 
expansión demográfica del 19,6% sin necesidad de racionamiento. El presente informe documenta 
la situación de partida en 2000, el modelo gerencial aplicado, el progreso logrado y la situación 
alcanzada en 2025 en la municipalidad ideal de Toribaté. 
Palabras clave: gestión de agua, escenario hídrico sostenible, administración municipal.  
 
 
Résumé  
 

L'expérience Toribaté 2025 relatée dans cette étude de cas prétend illustrer les résultats 
possibles de la gestion participative de l'eau. Le Comité de Citoyens pour l'Eau a regardé comme  
défi les limitations de captation. Il a développé et mis en pratique un modèle administratif qu'a 
permis un accroissement soutenu da la municipalité dans les 25 ans de 2000 à 2025, malgré les 
limitations. La base du modèle est un effort éducationnel et participatif sans précédents qui a fait 
appel à toute la population dans les actions administratives implantées. Le cas est originel dans ce 
sens que le modèle administratif aussi bien que les initiatives correspondantes sont fruits du travail 
de citoyens communs consommateurs d'eau potable, qui jamais avaient été motivés pour une tâche 
de cette envergure. Comme résultat, la consommation d'eau potable par jour et par personne qu'était 
248 litres en 2000, est 208 litres en 2025 sans entrave de la qualité de vie. Ce fait a rendu possible 
un accroissement démographique de 19,6% sans nécessité de rationnement. Le présent rapport 
documente la situation de partie en 2000, le modèle administratif appliqué, le progrès vécu et la 
situation atteinte en 2025 dans la municipalité idéale de Toribaté. 
Mots clés: gestion de l'eau, scénario hydrique soutenue, administration municipale. 
 
 
Abstract  
 

The experiment Toribaté 2025 related in this case study endeavors to illustrate the possible 
results of community water management. The Citizens Committee for Water took the limitations of 
availability as a challenge. It developed and put into practice a management model that allowed for 
a sustainable growth of the municipality during the 25 years from 2000 to 2025, in spite of the 
limitations. The basis of the model is an educational and communicative effort without precedent, 
which involved the whole population in the management actions implemented. The case is original 
in the sense that the management model as well as the ensuing initiatives are products of the work 
of ordinary drinking water consuming citizens who never before had been challenged to a task of 
this magnitude. As a result, the drinking water consumption, which stood at 248 liters per person 
per day in 2000, stands at 208 liters in 2025 without restriction to the quality of life. This fact 
allowed a demographic expansion of 19.6% without the need for rationing. This report documents 
the starting situation in 2000, the management model applied, the progress achieved and the 
situation arrived at in 2025 in the ideal municipality of Toribaté. 
Key words: water management, sustainable water scenario, municipal administration. 
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Introdução  
 

O município ideal de Toribaté possui uma localização geográfica privilegiada. Os produtos da 
agroindústria regional são comercializados e beneficiados aqui. Os maiores atacadistas do país 
mantêm aqui bases operacionais. Incentivos fiscais atraíram indústrias do ramo alimentício e 
empresas prestadoras de serviços. Neste contexto, o município atrai migrantes em busca de 
emprego. Nos últimos vinte anos do século 20, Toribaté duplicou sua população e transformou-se 
em uma cidade polo de 450.000 habitantes agrupados em 150.000 unidades familiares. O parque 
empresarial tinha atingido o patamar de 120 indústrias e 800 comércios, e existiam 5 clubes sociais 
com piscinas de grande porte.  

A infra-estrutura urbana não acompanhou o crescimento demográfico. Problemas típicos de 
grandes centros urbanos começaram a aparecer. Desses, o presente relatório ocupa-se apenas com o 
problema de água potável, procedente inteiramente de captação superficial no rio Azul que 
atravessa o município. A situação hídrica no ano 2000 era desanimadora. As nascentes dos córregos 
afluentes do rio Azul estavam sendo cobertas com o entulho de construção coletado na cidade. As 
matas ciliares estavam sendo reduzidas pela formação indiscriminada de pastagens. A erosão 
resultante assoreava os córregos e o rio. A taxa de captação e potabilização de água no município 
tinha atingido 90% da capacidade de fornecimento pelo rio, com 260.000 m3/dia. A perfuração de 
poços artesianos era praticada por particulares sem fiscalização municipal. As reservas de água 
subterrânea eram desconhecidas. A rede de distribuição e de estocagem intermediária era adequada 
para atender a demanda do momento. 

Acompanhando a média admitida por estatísticas mundiais oficiais, estimou-se a expansão 
demográfica em 0,72% ao ano para os anos de 2000 a 2025 (Global 1997, Planeta 2000). A 
projeção para 2025 foi então 450.000 * (1,0072)25 = 538.400 habitantes. A disponibilidade de água 
potável foi considerada esgotada e praticamente constante com os 260.000 m3/dia. Vislumbrou-se a 
possibilidade de um aumento insignificante de 10%, e a necessidade iminente de racionamento. O 
problema posto em 2000 foi: como atender a população crescente com recursos hídricos fixos? 
(Declaração 1999). 

O desafio motivou um grupo de cidadãos preocupados com o futuro da qualidade de vida, a 
formarem espontaneamente o Comitê de Cidadania pela Água. Além de participar direta e 
indiretamente da administração da bacia hidrográfica à qual pertence o rio Azul, o Comitê se propôs 
desenvolver  e aplicar um modelo gerencial que apontasse caminhos de superar a escassez de água 
potável (Barros 1995, Angelo 2000). Desde o início, o trabalho pautou-se em dois eixos: a 
preservação da qualidade dos cursos de água, e a contenção do consumo de água no município. 
Muito embora estivesse sempre à disposição da administração municipal, o Comitê manteve sua 
independência no modo de pensar, de argumentar e de aplicar as idéias constantes de seu modelo 
gerencial.  

Indicam-se a seguir os objetivos básicos a longo prazo correspondentes aos dois eixos de 
ação. A recuperação e preservação dos cursos d'água que abastecem o município seria conseguida 
pela ação comunitária dirigida. Diferentes setores da sociedade civil organizada, tais como escolas, 
clubes e associações, assumiriam responsabilidades plenas por determinados trechos dos cursos  
d'água. O Comitê coordenaria os trabalhos ao longo do tempo. A contenção do consumo seria 
conseguida pela ação permanente de grupos voluntários comprometidos, junto aos diversos 
consumidores. Em termos quantitativos, os objetivos tomaram a seguinte forma: no período de 25 
anos a partir de 2000, repor e manter em estado satisfatório as matas ciliares e as veredas de todos 
os cursos d'água, e desobstruir todas as nascentes; induzir a comunidade do município a reduzir seu 
consumo de água potável em 0,72% a cada ano do período de 25 anos. Em números absolutos, esse 
alvo significava que cada indivíduo reduzisse em 2 litros seu consumo diário de água, de maneira 
voluntária mas garantida, no espaço de um ano: uma pretensão considerada realista e aceitável 
(Desenvolvimento 1992). 
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Quais são as pretensões deste texto? No contexto do município ideal de Toribaté, detalham-se 
o modelo gerencial, as ações comunitárias correspondentes e o progresso havido ao longo de 25 
anos. Confirma-se o cumprimento dos dois objetivos básicos do Comitê, com o envolvimento ativo 
da sociedade civil organizada. Mostra-se que foi possível sustentar a qualidade de vida com respeito 
à situação do abastecimento d'água, durante 25 anos. No contexto pan-americano em geral, coloca-
se em pauta um modelo de sustentabilidade, específico ao abastecimento d'água potável. O modelo 
contribui sua modesta parte à busca de soluções para a gestão da água, ao apontar uma solução 
possível, realista e aplicável. Essa solução contempla iniciativas de cidadãos comuns com metas 
quantitativas claras, para vencer a longo prazo um desafio educacional de dimensões 
impressionantes.  
 
 
Perspectivas existentes em 2000  
 

Os dados hidrográficos eram vagos e incompletos. Em 2000, o rio Azul fornecia a totalidade 
da água captada para consumo na área urbana do município. Considerando as flutuações de vazão 
entre as estações de cheia e de seca, estimava-se que 90% das possibilidades de captação já estavam 
sendo usadas. A estação de captação situava-se a montante da área urbana. A qualidade da água 
captada dependia apenas das regiões que o rio atravessava antes de chegar ao município, e era 
considerada satisfatória. A jusante do município, não se faziam análises de qualidade da água. 
Como os córregos afluentes do rio no seu percurso pelo município recebiam toda classe de entulho 
e esgoto, nenhuma garantia podia ser dada sobre a qualidade do rio ao deixar o perímetro urbano. 
Existiam aqüíferos subterrâneos no perímetro urbano que eram explorados aleatoriamente por 
particulares. Não existiam dados oficiais sobre a extensão dos aqüíferos, nem sobre sua integração e 
interação com as águas superficiais. O índice pluviométrico do município era conhecido, mas nunca 
tinha sido considerada a possibilidade de usar águas de chuva para abastecimento urbano. 

A distribuição da demanda de água potável por setor de atividade está representada na tabela 
1, usando as rubricas de praxe citadas na literatura (Sperling 1995). Nota-se que o setor residencial 
era responsável por 46% do consumo e os setores industrial e comercial por 54%. O setor rural não 
consta da relação porque não era abastecido por água encanada municipal. Como o erro na 
identificação da demanda é de pelo menos 5%, considerava-se que a captação estava totalmente 
absorvida pela demanda existente.    

Como foi mencionado na Introdução, as perspectivas de crescimento populacional e 
econômico eram intimamente atreladas às possibilidades de contenção do consumo. O sistema de 
abastecimento existente podia no máximo ser expandido por um fator 1,10, enquanto a expansão 
demográfica no período até 2025 obedeceria a um fator 1,196 = 1,007225. A dinâmica desses dois 
fatores assustava. O abastecimento chegaria a seu limite uma vez atingido o fator 1,10, mas a 
expansão demográfica continuaria sem parar. 

Quais políticas o município tinha para encarar o desafio? Existia o projeto de construir uma  
estação de captação em uma bacia hidrográfica vizinha. O projeto permitiria alcançar até 2015 um 
fator de abastecimento de 1,33 comparado com a situação em 2000. Esse planejamento satisfaria a 
demanda até 2040, pois 1,33 = 1,007240. Em conseqüência, a administração municipal não se 
preocupava com políticas de contenção do consumo ou de preservação das nascentes. O ano 2040 
era longe demais para justificar tal preocupação. 
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O modelo gerencial do Comitê 
 

O Comitê de Cidadania pela Água trabalhava com parâmetros de sustentabilidade divergentes 
daqueles usados pela administração municipal. A argumentação baseava-se no balanço hídrico 
nacional. Se Toribaté garantisse abastecimento d'água até 2040, e outros municípios não pudessem 
fazer o mesmo, haveria uma migração acelerada para Toribaté. Em conseqüência, o fator de 
expansão demográfica aumentaria além do valor de 1,196 previsto para 2025. Embora fosse difícil 
fazer prognósticos precisos, o Comitê começou a trabalhar com a possibilidade de um empate entre 
os dois fatores de expansão, demográfico e do abastecimento, no ano de 2025. Seguindo essa linha 
de argumentação, a situação de 2000 repetir-se-ia em 2025. O município teria sobrevivido 25 anos, 
sem criar nenhum grau de liberdade de ação. Procurar-se-ia em 2025 outra bacia hidrográfica a ser 
explorada, com o agravante de que a concorrência pela água seria muito mais acirrada em 2025 do 
que em 2000. O objetivo do Comitê era o de criar alternativas políticas que levassem a uma 
qualidade de vida sustentada a longo prazo, ao invés de ver-se repetir condições de colapso em 
intervalos temporais previsíveis. 

Foi com esta atitude que o Comitê desenvolveu seu modelo que se apresenta a seguir. 
 
 

Tabela 1   -   Demanda de água potável identificada em 2000 
 

setor categoria de 
estabelecimento 

número de  
estabelecimentos 

consumo diário da 
categoria   m3/dia 

soma do setor 
m3/dia 

     
residencial habitante 450.000 112.500 112.500 

     
industrial indústria pequena 

variada 
1571 46.394  

 indústria  pequena 
de alimentos 

24 30.000  

 indústria grande 
de laticínios 

2 192  

 indústria grande 
de curtume 

2 108  

 indústria grande 
de sabão 

4 880  

 indústria grande 
de bebidas 

2 17.501  

 indústria grande 
de óleo vegetal 

3 1.800 96.875 

     
comercial aeroporto 1 3  

 banheiro público 15 29  
 bar 370 11  
 cinema 12 22  
 escritório 2430 486  
 lanchonete 254 175  
 lavanderia 40 600  
 hotel 39 702  
 loja ou mercearia 5300 7.950  
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 loja de 
departamento 

15 60  

 posto de gasolina 180 180  
 restaurante 90 310  
 shopping center 4 140  
 clínica 11 165  
 escola 180 14.040  
 hospital 30 11.700  
 prisão 2 560  
 armazéns 2 92 37.225 
     

total    246.600 
 
 

As perspectivas de crescimento. 
 Segundo dados históricos do município, as taxas anuais de crescimento eram de 0,37% para 
o setor industrial e de 0,41% para o setor comercial. Trabalhava-se com a hipótese de que a 
demanda d'água potável acompanhava a taxa de crescimento dos setores. O crescimento seria 
sustentável se cada setor reduzisse seu consumo d'água na proporção desse crescimento. Esta é a 
teoria fundamental do modelo gerencial. A tabela 2 quantifica a contenção do consumo exigida de 
cada setor em termos relativos. O consumo total d'água no município permaneceria constante apesar 
da expansão demográfica. A tabela 3 ilustra o modelo em termos absolutos, a partir de um exemplo. 
Existiam 180 escolas que consumiam 14040 m3/dia d'água em 2000, ou 78 m3/dia por escola. No 
ano 2001, o universo de escolas aumentou por um fator 1,0041 para 180,738 escolas. Logicamente, 
não existem frações de escolas. O crescimento do universo deve ser entendido como escolas novas 
adicionais menores que as existentes. Sem gestão dirigida, o consumo d'água teria crescido pelo 
mesmo fator, levando a 14.040*1,0041=14.097,564 m3/dia. O modelo induziu as comunidades 
escolares a reduzir seu fator de consumo de 1,0000 para 1,0041-1=0,9959 a cada ano. Em 
conseqüência, ao invés de 78 m3/dia, o consumo foi de 78*0,9959=77,682 m3/dia por escola, no fim 
do ano 2001. O crescimento do universo foi sustentável. Que significa esta contenção em termos de 
litros? Cada escola, no decorrer do ano 2001, reduziu seu consumo de água em 318 litros por dia, 
do total de 78.000 litros por dia projetados para consumo. Para uma escola de 1000 alunos, o 
consumo por aluno foi reduzido em 318 ml por dia no decorrer de um ano. No ano 2025, o consumo 
por dia por escola, sem gestão, houvesse sido de 78 m3. Com a adesão ao modelo de gestão, este 
consumo caiu para 78*1,0041-25=70,416 m3. Em 2025, o número de escolas tinha crescido de 180 
para 180*1,004125=199,387, mas o consumo de água permaneceu em 14040 m3/dia no universo, 
porque as 199,387 escolas consomem em 2025 a mesma quantidade d'água das 180 escolas em 
2000, possibilitando assim, o crescimento sustentável do universo escolar. O desafio estava posto. 
Qual foi a novidade? Pela primeira vez em Toribaté, as administrações escolares dispunham de um 
modelo com alvos quantificados para sua contribuição ao desenvolvimento sustentável do 
município. Acabaram os discursos bonitos. Começou a medição de resultados.  
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Tabela 2   -   Equilíbrio entre crescimento e consumo relativos no município 
ano setor residencial setor industrial setor comercial total 

 fator de 
crescimen

to 

fator de 
contenção 

do 
consumo 

fator de 
crescimen

to 

fator de 
contenção 

do 
consumo 

fator de 
crescimen

to 

fator de 
contenção 

do 
consumo 

fator de 
expansão 

do 
consumo 

        
2000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
2001 1,0072 1,0072-1 1,0037 1,0037-1 1,0041 1,0041-1 1,0000 
2002 1,00722 1,0072-2 1,00372 1,0037-2 1,00412 1,0041-2 1,0000 
2025 1,007225 1,0072-25 1,003725 1,0037-25 1,004125 1,0041-25 1,0000 

 
 

Tabela 3   -   Equilíbrio entre crescimento e consumo absolutos no universo escolar 
ano número de escolas consumo d'água 

por escola m3/dia 
contenção de 

consumo litros/dia 
referente a 2000 

consumo do 
universo escolar 

m3/dia 
     

2000 180 78 0 14.040 
2001 180,738 77,682 318 14.040 
2002 181,479 77,364 636 14.040 
2025 199,387 70,416 7.584 14.040 

 
Metas e ações gerenciais. 
 A avaliação realista das perspectivas de crescimento forneceu a principal meta ao modelo 
gerencial da água: a contenção generalizada do consumo, com os valores numéricos indicados na 
tabela 2. Metas auxiliares que contribuíssem ao cumprimento da meta principal naturalmente 
integraram o modelo a chegaram a ser quantificadas ao longo dos anos. São elas:  
 O estudo e a eventual exploração sustentável dos aqüíferos subterrâneos. 
 A coleção e o uso das águas pluviais. 
 O uso generalizado de torneiras automáticas. 

A reciclagem ponderada de água nas indústrias. 
A inibição de desperdícios visíveis. 

 A manutenção preventiva e corretiva da rede de distribuição. 
 A manutenção e a preservação das nascentes e das matas ciliares. 
 O desenvolvimento e a aplicação de uma estrutura tarifária adequada às reais necessidades  
 do sistema sustentável de fornecimento. 

Mudanças profundas na educação ambiental que a transformassem em instrumento efetivo 
da gestão d'água. 

A seguir relatam-se as ações gerenciais específicas definidas e praticadas para atingir cada uma das 
metas. 
 
Contenção generalizada do consumo.  
1. Divulgação ampla e contínua da situação de fornecimento d'água do município, na televisão, nos 
jornais e na rádio. Reportagens regulares com debate de possíveis soluções. A ameaça do 
racionamento estava sempre presente nas reportagens e nos debates, e assim infiltrou-se na 
consciência das pessoas. O espaço na televisão foi conseguido por conta dos horários políticos 
gratuitos e por conta do espaço de publicidade dos sindicatos patronais. 
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2. Reuniões regulares do Comitê com órgãos da sociedade organizada que aos poucos aderiram à 
campanha da contenção: federação das indústrias, associação comercial, clube de lojistas, 
associações de bairro, clubes sociais e escolas. 
3. Medição do consumo de todos os setores indicados na tabela 1 e divulgação continuada dos 
resultados. 
4. Divulgação explicativa das fontes d'água disponíveis no município, com dados sobre quantidade 
e qualidade sempre quando disponíveis. Divulgação do mapa da bacia hidrográfica do rio Azul com 
todos seus córregos afluentes e suas respectivas características de vazão e qualidade. Esta 
divulgação levou aos diversos bairros a idéia de sua proximidade com os córregos e de sua 
responsabilidade pela qualidade dos mesmos. 
5. A partir do ano 2003 considerou-se que mais nenhum morador de Toribaté ignorava a situação da 
água e a ameaça do racionamento. Mesmo assim, todas as divulgações continuaram e são rotina até 
hoje. Não houve interrupção pelas repetidas mudanças de gestões administrativas na Prefeitura. O 
Comitê sempre foi a garantia da continuidade. 
6. No decorrer do tempo, o Comitê cresceu. O núcleo de pessoas instituidoras expandiu-se à medida 
que os vários setores da sociedade foram atingidos pelo programa de contenção. Hoje, cada setor 
social tem seu representante no Comitê, fato que permite uma comunicação eficiente. Várias 
empresas e vários órgãos de fomento financiam a operação do Comitê, em troca de relatórios 
regulares sobre o progresso havido na contenção do consumo d'água. 
 
Eliminação gradativa do desperdício. 
1. Uso generalizado de torneiras automáticas em prédios comerciais e públicos. Apoiada em 
regulamentação municipal, esta medida está em vigor desde 2005 para construções novas. Os donos 
de construções antigas dispõem de mais cinco anos para adequar suas instalações. 
2. Inibição de desperdícios visíveis. Regulamentação municipal proibiu a partir de 2004 o uso de 
água potável para lavar calçadas, ruas e garagens, e para regar jardins em horário diurno. As 
continuadas atividades de divulgação do Comitê já tinham preparado grande parte da população a 
esta medida, que encontrou pouca resistência. 
3. Manutenção preventiva e corretiva da rede de distribuição. A administração municipal concordou 
com o Comitê sobre a necessidade urgente de se evitar vazamentos e infiltrações. O programa de 
manutenção da rede recebeu prioridade máxima e orçamento garantido. 
 
A manutenção e a preservação das nascentes e das matas ciliares. 
1. Explicações continuadas sobre a importância da proteção dos córregos, nas reuniões nos bairros e 
em reuniões regulares com professores da rede de ensino. 
2. Documentação continuada sobre a qualidade de cada córrego e do rio Azul e suas respectivas 
matas ciliares. Explicação das conseqüências da falta de preservação na qualidade d'água potável e 
na flora e fauna aquáticas. 
3. A ação mais expressiva foi a adoção gradativa de córregos por escolas e associações de bairros. 
A idéia demorou vários anos em tornar-se realidade. Uma vez que as direções das escolas incluíram 
esta atividade nos currículos e perceberam seu valor educativo, o programa começou a crescer. A 
partir de 2013, cada córrego já tinha seus guardas na forma de uma ou mais escolas ou turmas de 
alunos. Este trabalho tornou-se permanente. Não há mais argumentos para desistir. A vida de 
muitos alunos gira em torno de seu córrego. Ele é hoje seu principal lugar de lazer e de 
aprendizagem. Reportagens regulares na mídia ajudam a valorizar o trabalho. Para surpresa geral, a 
preservação consome poucos recursos. Ela é fruto de trabalho voluntário. 
 
A reciclagem ponderada de água nas indústrias. 
1. O Comitê obteve o compromisso da associação industrial do município de incentivar e apoiar 
programas de contenção do consumo d'água em todas as empresas. Os órgãos de fomento dedicam 
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parte de sua dotação de bolsas de estudo nas universidades locais, a trabalhos e pesquisas sobre a 
contenção do consumo industrial. O que antigamente era um sonho da comunidade acadêmica, 
tornou-se exigência de financiamento.  
2. As indústrias foram pioneiras na captação de águas pluviais para uso geral, na época de chuva.  
As tecnologias desenvolvidas estão sendo transferidas para os setores comercial e residencial da 
cidade. 
 
O estudo dos aqüíferos subterrâneos. 
1. Pesquisadores das universidades locais assumiram o compromisso de estudar os aqüíferos 
existentes no município e nas regiões vizinhas e de produzir um mapeamento completo. 
2. Vários estudos específicos foram encomendados sobre a interação dos aqüíferos com as águas 
superficiais, seu balanço de carga e descarga e a infiltração eficiente das águas pluviais (Cerqueira 
2000). 
3. O alvo principal desses estudos era determinar as possibilidades da exploração sustentável dos 
aqüíferos para aumentar a oferta d'água potável no município. 
 
A estrutura tarifária. 
1. Determinação do custo a longo prazo do sistema de fornecimento d'água potável em Toribaté. 
Este estudo foi encomendado a pesquisadores das universidades locais. Os órgãos competentes da 
Prefeitura ofereceram as informações e os dados disponíveis. Pretendia-se definir o custo real e com 
isso o preço justo que os consumidores teriam que pagar pela água (Scharf 2000). 
2. Determinação do custo futuro da água. Este estudo pretendeu precisar o custo para gerações 
futuras de cidadãos, de uma exploração não sustentável dos recursos hídricos no presente. Foi uma 
iniciativa original de Toribaté.  
3. Desenvolvimento de uma estrutura tarifária educativa que incentive a contenção do consumo e 
que penalize o desperdício. 
4. Divisão da estrutura tarifária em taxas e tarifas e ampla divulgação dos balancetes financeiros. As 
tarifas se referem à cobrança pelo consumo e dependem da quantidade consumida. As taxas se 
referem à cobrança pelo uso d'água e são fixas para cada usuário. 
 
A educação ambiental. 
1. Determinar os meios de se conseguir uma mudança comportamental a longo prazo da população 
de Toribaté. O Comitê ponderou desde o começo que uma nova atitude das pessoas frente à água 
era o pilar básico da gestão sustentável. A comunidade acadêmica foi convidada a participar deste 
desafio (Sariego 1998). 
2. Encontrar a harmonia entre as ações gerenciais e as providências educativas. Definir o suporte 
educacional requerido pela gestão e a maneira de obtê-lo. 
3. Organizar a educação ambiental no sistema formal de ensino de todos os níveis. Criar disciplinas 
obrigatórias sobre meio ambiente e água, e preparar os professores. 
4. Organizar a educação ambiental nos ambientes informais de aprendizagem onde adultos se 
reciclam para adquirir os conhecimentos sobre meio ambiente necessários ao desenvolvimento 
sustentável de Toribaté. Este trabalho foi iniciado nas empresas para atingir a todos os funcionários, 
e foi logo aplicado em associações de bairros. 
 
 
O desempenho do modelo 
 
 O modelo gerencial desenvolvido em 2000 e aplicado em ritmo de passos pequenos nos 
últimos 25 anos, passou no teste de funcionalidade. Com as ações previstas e executadas, Toribaté 



 10

chegou ao ano de 2025 com a demanda d'água potável no nível de 2000, mas com 19,6% a mais de 
habitantes, com 10,8% a mais de comércios e com 9,67% a mais de indústrias.  
 Qual foi o segredo?  
 Iniciativas permanentes do Comitê de Cidadania pela Água, um esforço educacional sem 
precedentes, comunicação constante com a população pela mídia e por contatos pessoais, total 
transparência do procedimento gerencial, correta avaliação e divulgação da situação de 
disponibilidade d'água e muita paciência. 

O modelo exigiu a preparação de uma estrutura tarifária adequada às pretensões de 
contenção. O resultado está esboçado na tabela 4. A cobrança pelo consumo já existia em 2000. A 
cobrança  pelo  uso  surgiu  em 2004  como  conseqüência de legislação superior. A cobrança para o 
 

 
Tabela 4   -   Modelo tarifário do ano 2025 

categoria de cobrança setor 
residencial 

setor industrial setor comercial 

    
pelo consumo R$/m3 0,30 0,90 0,40 

pelo uso R$/mês 0,10 0,30 0,13 
para o futuro R$/m3 
excedente da quota 

1,00 3,00 1,30 

 
 
futuro é original. Sua finalidade foi a de inibir o consumo acima da quota anual reduzida, conhecida 
para cada usuário a partir dos objetivos do modelo. O pequeno excedente da oferta sobre a demanda 
no início do século foi usado de maneira controlada para cobrir o consumo espontâneo acima da 
quota. O retorno financeiro alto desta operação foi usado para apoiar as pesquisas sobre aqüíferos. 
Esses pesquisas mostraram que a oferta poderia ser expandida em 20% pela exploração controlada 
dos aqüíferos e das águas superficiais. Até 2025 não houve necessidade de recorrer a esta opção. 
Ela afigura-se como alívio do programa de contenção da geração futura, deixado pela geração 
passada, da seguinte forma: A precipitação média mensal mínima na bacia do rio Azul foi 
determinada como sendo de 12,028 m3/s. Com uma situação de infiltração ótima, 30% dela poderia 
ser captada para consumo na bacia, de cursos superficiais ou de aqüíferos, sem prejudicar o 
ecossistema. O valor é de 3,6 m3/s, contra a captação atual de 3,0 m3/s. 
 O uso das águas pluviais tornou-se rotina nas indústrias e em alguns comércios. A aplicação 
do modelo obrigou o uso de torneiras automáticas em todas as novas construções comerciais desde 
2005. Ambos esses fatos contribuíram à contenção do consumo, levando a poupanças d'água 
potável da ordem de 10% nos estabelecimentos pioneiros. 
 O avanço decisivo na contenção deu-se no campo da educação. A partir das iniciativas 
iniciais do Comitê, ocorreu uma multiplicação em cadeia dos defensores da meta de contenção. 
Todos os córregos estão atualmente sob a tutela de alguma escola que requisita serviços de órgãos 
públicos ou privados em caso de necessidade. A mudança comportamental a longo prazo, sonho 
duvidoso em 2000, realmente aconteceu no decorrer dos 25 anos, de maneira lenta mas segura. A 
população cresceu de 450.000 para 542.000, 3600 além do número projetado, mas o objetivo inicial 
de uma redução do consumo de 0,72% a cada ano no setor residencial, foi atingido em Toribaté. O 
mesmo vale para as metas nos setores comercial e industrial. O consumo total permaneceu nos 
246.600 m3/dia de 2000. O racionamento d'água cogitado em 2000, não foi aplicado. Os objetivos 
referentes aos dois eixos de ação, preservação dos cursos d'água e contenção do consumo, foram 
cumpridos na íntegra. A captação d'água em outras bacias hidrográficas não foi necessária até hoje. 
O modelo gerencial identificou e aplicou parcialmente vários graus de liberdade no fornecimento 
que em 2000 não existiam, mas que estão à disposição da população em 2025. São eles: a 
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exploração controlada dos aqüíferos e das águas superficiais com um acréscimo de 20%, a 
exploração acelerada das águas pluviais, a captação em outra bacia hidrográfica que ainda não foi 
cogitada, a contenção continuada da demanda, a reciclagem acelerada de água nas indústrias e nos 
comércios, a manutenção e preservação dos cursos d'água, a infiltração assistida de águas pluviais, e 
como último recurso a contenção da expansão demográfica. O Comitê cresceu de um pequeno 
grupo de pessoas em 2000, para uma organização volumosa e ativa em 2025. Existem hoje 
disciplinas obrigatórias sobre o meio ambiente aquático em todos os cursos dos níveis fundamental 
e médio. Nesses níveis, todos os professores recebem treinamento permanente sobre o assunto da 
água, sob iniciativa do Comitê. O desafio continua existindo, mas um exemplo de como superá-lo 
foi dado. A população, incentivada e guiada pelo Comitê, orgulha-se deste resultado que abre 
perspectivas de esperança a futuras gerações.  
 
 
Conclusões 
 
 A esperança da sustentabilidade reside em iniciativas dos segmentos da população ativos na 
defesa do meio ambiente. 
 O cenário aqui apresentado para o ano de 2025 é sustentável. 
 A participação de toda a população em programas de contenção do consumo d'água pode ser 
conseguida somente a longo prazo e somente por ações permanentes dos segmentos ativos. 
 A divulgação constante de informações e de resultados do programa de contenção é a peça 
chave do sucesso. 
 A gestão sustentável da água na cidade foi possível no período estudado de 25 anos. 
 O modelo de gestão aqui apresentado produziu os resultados esperados e permitiu a Toribaté 
uma expansão demográfica de 19,6% em 25 anos com demanda d'água potável constante. 
 O modelo gerou graus de liberdade na gestão da água que em 2000 não existiam.  
 Exemplos como Toribaté são necessários no contexto pan-americano para ajudar na criação 
de cenários sustentáveis d'água no continente. 
 A aplicação do modelo descrito em lugares específicos é o desafio maior de administrações 
públicas e de cidadãos para o futuro próximo. 
 
 
O Comitê de Cidadania pela Água 
 

Membros do Comitê que participaram do desafio Toribaté 2025: Alba Valéria Santana, Ana 
Magna Silva Couto, Arcênio Menezes da Silva, Carlos de Sousa Medeiros, Daniela Cursino 
Romão, Edeilson Pereira da Silva, Jean Carlos Vieira Santos, José Benjamin Severino Franco, José 
Eustáquio da Cunha, Luiz Antônio de Castro Chagas, Manfred Fehr (coordenador), Tereza Cristina 
Bittencourt Nossa. 
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