ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta proposta consistia na redução de 2% (dois por cento) no valor do consumo de
água e esgoto. No período avaliado, atingimos uma redução de consumo de 11% de em média
1.483 m³ mensais.
RESULTADOS
O gráfico abaixo apresenta os resultados durante o período apurado.
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Fonte: Fatura CAESB

Com relação à água, continuamos com 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.
Logo nos primeiros dias de 2017, antes mesmo do primeiro racionamento de água do
Distrito Federal, a Autarquia iniciou a coleta de água oriunda do sistema de refrigeração dos
aparelhos de ar-condicionado do Edifício FNDE - Sede I.
Foram quase 600 litros diários captados e utilizados 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.
Toda a estrutura foi montada sem custo para a Autarquia. Empresas de manutenção
que atuam no prédio forneceram o maquinário e a mão de obra para materializar essa ideia
inovadora.
A água armazenada é lançada em encanamento independente da rede de água do
Edifício FNDE - Sede I e destinada às torneiras e aos tanques de limpeza.

É importante enfatizar que o atual racionamento é de duração indeterminada, assim,
recomenda-se a todos os servidores e colaboradores que se mantenham atentos às boas
práticas no consumo de água.
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 no período de janeiro a junho de 2017 um total de 35 ordens de
serviço executadas pela equipe de manutenção para combater vazamentos reclamados via
Central de Relacionamento 4040.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Para o próximo período, sugere-se a adoção de nova meta, na ordem de 4%.
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 com a utilização da água, entre os
encarregados pelo serviço de limpeza predial.

