
Toribaté 

 

Caracterização de Toribaté. Ano 2019. Um município fictício localizado em alguma 

parte dum país emergente. Cobaia para desenvolver modelos de gestão ambiental. 

 

Toribaté é um município de 654.700 habitantes com índice de analfabetismo adulto de 

15%, dividido em 64 bairros. Existem 209.500 unidades familiares. O crescimento 

populacional e empresarial é de 0,8% ao ano, e o crescimento do número de residências 

é de 1.6% ao ano. O parque empresarial é de 3.309 indústrias, 1.202 agronegócios e 

23.682 comércios. Existem 5 clubes sociais que mantêm piscinas de grande porte. O 

município ocupa 434 km2 com a área urbana construída e 3681 km2 com a área rural. A 

população divide-se em 95,7% urbana e 4,3% rural, e em 50% de homens e 50% de 

mulheres. As faixas etárias da população são as seguintes: 55% jovens de 0 a 18 anos, 

30% economicamente ativos de 18 a 65 anos e 15% de idosos acima de 65 anos. O 

subsolo aloja um lençol freático que dá origem a um rio de pequeno porte e a 20 

córregos que desembocam no rio no perímetro urbano. A precipitação anual média é de 

1540 mm. Existe uma autarquia municipal que administra os sistemas de abastecimento 

de água potável e de esgotamento sanitário. Atualmente, o rio e um dos córregos 

abastecem o município com água potável. A taxa de captação e potabilização de água 

atingiu 96% do limite de capacidade dos corpos fornecedores com 277.113 m3/dia. A 

água captada destina-se aos setores residencial (46%), comercial (15%) e industrial 

(39%). A perfuração de poços artesianos é praticada por particulares sem fiscalização. 

As reservas subterrâneas de água são desconhecidas. A rede de distribuição e estocagem 

intermediária de água é adequada para atender a demanda atual. A coleta de esgoto 

atende 95% da população, e o destino é uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). O 

esgoto não coletado tem destino incerto. As características do esgoto urbano são: DBO 

= 104 mg/l, DQO = 240 mg/l, pH = 7,2, chumbo = 0,138 mg/l, sólidos suspensos 5 

mg/l. O esgoto recebe a totalidade dos óleos de fritura usados em residências e 

restaurantes, que são jogados nos ralos. O entulho da construção civil é recolhido por 

empresas que operam o sistema de aluguel de caçambas. A Prefeitura disponibiliza 

terrenos no perímetro urbano para o depósito do entulho. A taxa de geração situa-se em 

300 caçambas de 2 toneladas ou 3 m3 por dia, e considera-se estável. Os terrenos de 

destino incluem nascentes de córregos e voçorocas formadas pela erosão. Não existe 

controle sobre o conteúdo das caçambas recolhidas. Rejeitos outros que entulho 

costumam ser depositados nas caçambas. O desperdício de material de construção é de 

18% da quantia adquirida. A geração de resíduos domiciliares é de 850 gramas por 

habitante por dia, e as perdas de frutas e hortaliças em seu ciclo de comercialização são 

de 185 gramas por habitante por dia. Os resíduos de estabelecimentos de saúde em geral 

somam 7 toneladas por dia, e o material proveniente da varrição 20 toneladas por dia. 

Catadores autônomos catam e vendem a atacadistas recicladores 100 toneladas por dia 

de resíduos comerciais recicláveis. Os resíduos domiciliares são compostos de 58% de 

material compostável, de 9% de alimentos desperdiçados, de 15% de material reciclável 

e de 18% de material inerte não reciclável. Os resíduos domiciliares são coletados e 

levados a um aterro sanitário por 27 caminhões compactadores com capacidade de 6 

toneladas cada. A área ocupada pelo aterro é de 3 km2. Pesquisas de gestão ambiental 

aplicada mostram que um esforço administrativo e educacional de 1 pessoa-mês por 

cada 15 unidades familiares é necessário para mudar hábitos selecionados dos 

moradores com respeito aos resíduos. O aterro sanitário recebe todos os resíduos já 



mencionados, e adicionalmente 180 toneladas de resíduo industrial, 10 toneladas de 

resíduo comercial e 7 toneladas de pneus velhos por dia. A vida útil do atual aterro foi 

calculada em 13 anos, restando 7 anos para atingir a capacidade. A Prefeitura cobra dos 

moradores uma tarifa de coleta de resíduo de R$109,00 por ano por residência. A 

totalidade da energia elétrica consumida no município provém de geradores 

hidroelétricos existentes. O consumo de energia elétrica é de 1,7 kWh por dia por 

habitante no setor residencial. A água utilizada nas represas para girar as turbinas não 

está disponível para consumo humano. A frota de veículos cadastrados é de 287.088 

unidades, dos quais 69.784 são veículos comerciais de carga, 188.040 são veículos de 

passeio e 29.264 são motocicletas. O transporte coletivo de passageiros é realizado com 

302 ônibus em 101 linhas que transportam 57.760.000 pessoas por ano. 

A Administração Municipal estima que a sustentabilidade da qualidade de vida na 

cidade não está garantida, e faz um apelo aos peritos em gestão ambiental para que 

colaborem com o desenvolvimento de modelos gerenciais. Tais modelos deveriam levar 

à sustentabilidade num lapso de 12 anos, ao encararem os diversos desafios 

administrativos que o município enfrenta. Parte-se do pressuposto de que apesar do 

crescimento demográfico, a quantidade de recursos permanece constante. 
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