ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta proposta consistia na redução de 5% (cinco por cento) no valor do
consumo de água e esgoto em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, a
meta foi alcançada exclusivamente nos meses de junho e novembro de 2015.
RESULTADOS
O gráfico abaixo apresenta os resultados durante o período apurado.
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Fonte: Fatura CAESB

Durante o período de avaliação do consumo no 5º ciclo do Plano de Logística
Sustentável, referente aos meses compreendidos entre junho e novembro de 2015, foi
possível reduzir o consumo significativamente no DEBRA, e parcialmente no Edifício
Sede e no Edifício Elcy Meirelles.
Seguindo a tendência de redução do último ciclo de avaliação, o mês de junho de
2015 apresentou queda no consumo em todos os edifícios, mas foi registrado
crescimento padrão durante os meses de julho e agosto em função do período de seca, o
que acarreta maior necessidade de consumo de água por meio dos purificadores (filtros
de água potável). A redução só foi retomada em todos os prédios pertencentes ao FNDE
em novembro de 2015, devido, à implantação de uma nova metodologia de limpeza
noturna que objetivou a economia de consumo de água e energia elétrica, e que foi
aplicada justamente em função do aumento da demanda dos meses anteriores.
Com relação às recomendações de encaminhamento do período anterior,
continuou-se a realizar vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das
descargas e das torneiras, com objetivo de evitar possíveis vazamentos e desperdícios.

Além das vistorias preventivas, registrou-se um total de 83 ordens de serviço executadas
pela equipe de manutenção para combater vazamentos reclamados via Central de
Relacionamento 4040. Foram realizados encontros regulares com os encarregados pelo
serviço de limpeza predial para disseminar as práticas sustentáveis e de economicidade
da água.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Para o próximo período, continuaremos a executar campanhas de conscientização do
uso da água junto a todos os servidores e colaboradores adotando as seguintes ações:



Vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e
das torneiras;
Continuar a disseminar as práticas sustentáveis da água, entre os
encarregados pelo serviço de limpeza predial.

