ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta proposta de redução foi alterada para 5% no valor do consumo e da
fatura de água e esgoto, no período avaliado, devido às unidades de medidas adotadas
serem extremamente sensíveis à flutuação do número de pessoas ocupantes do prédio
em cada período, trazendo variações que podem distorcer os resultados de qualquer
esforço do uso de racionalização.
Para esta ação foi adotada a prática de racionalização para o alcance da meta em
reduzir a despesa com água e esgoto como: a atualização das mensagens nos banheiros
quanto ao uso consciente da descarga dos vasos sanitários; conscientização por meio de
palestra do uso consciente de água pelas copeiras e equipe de limpeza; e o
monitoramento constante das instalações hidráulicas e sanitárias quanto a vazamentos
provocados por falha em válvulas e sensores de presença.
RESULTADOS
O consumo apresentou uma redução de 15% no mês de janeiro e em 11% no
mês de abril de 2014.
Os aumentos de consumo devem-se a substituição do fornecimento de água
potável de galão de água mineral o que consistiu na aquisição e instalação dos
purificadores de água em todos os andares do prédio onde passou a ser fornecida pela
CAESB. Alie-se a este fato, a implantação do uso de canecas sustentáveis para água, em
substituição aos copos descartáveis que gerou a necessidade da lavagem de todas as
canecas sustentáveis, contribuindo para o aumento do consumo de água.
Outro fator a ser ponderado é a chegada do período de estiagem que nos colocou
frente à necessidade de rega dos canteiros existentes na área frontal do Edifício Sede e
do Edifício Elcy Meireles.
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RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Durante o período avaliado conseguimos reduções de consumo nos meses de
janeiro e abril de 2014. A partir deste mês, em função das mudanças no fornecimento de
água potável os indicadores passaram a indicar aumento. Desta forma, teremos que
aguardar novo período com a nova realidade para analisarmos o comportamento do
consumo.
Continuaremos a executar campanhas de conscientização do uso racional de
água junto a todos os servidores e colaboradores. Serão mantidas as seguintes ações
para os próximos seis meses de avaliação:
I.
II.
III.

Atualização das mensagens do banheiro quanto o uso consciente da descarga
dos vasos sanitários;
Conscientização, por meio de palestra do uso consciente de água pelo
pessoal da limpeza e copeiras;
Monitoramento constante das instalações hidráulicas e sanitárias quanto a
vazamentos provocados por falha em válvulas e sensores de presença.

