ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta proposta para esse período consistia na redução de 4% (quatro por cento) no
consumo de água em relação ao mesmo período do ano anterior, no entanto, pelos resultados
apurados verificou-se que foi alcançada a redução de consumo na ordem de 6,18%, o que
perfaz uma diminuição no consumo de 550 m³.
RESULTADOS
Ao se comparar os consumos de água no período de janeiro a junho de 2018 em
relação ao ano anterior, pode-se observar a redução no consumo, conforme gráfico abaixo:
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Fonte: Fatura CAESB

No décimo ciclo de avaliação foram mantidos os mesmos procedimentos dos períodos
anteriores, como: a redução da pressão de água das torneiras e o volume da saída de água nas
descargas dos vasos sanitários e mictórios visando à redução de consumo.
Será dada a continuidade para a execução do armazenamento da água do ar
condicionado que é utilizada na lavagem das garagens, na diluição dos produtos concentrados
de limpeza e na utilização da máquina de alta pressão, empregada na limpeza pesada dos
pisos. E temos planos para o futuro de ampliar o projeto de armazenamento de água do ar
condicionado.
Com relação às recomendações de encaminhamento do período anterior, continuaramse as 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, no período de janeiro a junho de 2018, um total de 49 ordens de serviço

executadas pela equipe de manutenção para combater vazamentos reclamados via Central de
Relacionamento 4040.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Para o próximo período de avaliação serão mantidos os padrões de consumo de água em
relação ao mesmo período do ano anterior, com previsão da redução da meta na ordem de 4%.
Com vistas a propiciar uma melhor redução além do esperado no consumo de água será dada
continuidade à execução de atividades de sensibilização dos servidores e colaboradores para a
racionalização do consumo de água, conforme as seguintes campanhas:


Vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das
torneiras; e



Continuar a disseminar as práticas sustentáveis com a utilização da água, entre os
encarregados pelo serviço de limpeza predial.

