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RESUMO: Desde agosto de 2017, início do levantamento de sua série histórica, a Comissão 
Gestora da A3P/SEMA vem monitorando mensalmente o consumo de água em suas principais 
unidades. Como conseqüência deste trabalho, a SEMA conta com levantamento completo 
referente ao ano de 2018, que revela padrões de dados que denunciam diversas particularidades, 
a exemplo da constatação de vazamentos prontamente resolvidos e de súbitos picos de consumo 
em função da reposição de caixas d’água da unidade central do órgão. Diante do exposto, 
constatou-se uma redução progressiva do consumo nos três quadrimestres de 2018, e até mesmo 
significativa redução do consumo no comparativo entre o terceiro quadrimestre de 2017 e o 
mesmo período de 2018. Assim sendo, este trabalho tem por objetivo fazer um relato de 
experiência da A3P/SEMA na gestão de recursos hídricos nas suas unidades durante o ano de 
2018. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um Programa de Responsabilidade 

Socioambiental desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) desde 2001, como 
evolução que teve por marco a sua concepção como Projeto de iniciativa dos servidores do órgão 
no ano de 1999 (MMA, 2019). 

Na Administração Pública aracajuana a A3P tem por marco principal a adesão formal da 
Prefeitura de Aracaju, através de sua Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ao Programa, em 
abril de 2015, com a assinatura do Termo de Adesão e Respectivo Plano de Trabalho (ARACAJU, 
2019). Com a parceria institucional firmada, o órgão aracajuano passou a desenvolver atividades 
que aliam eficiência na atividade pública e conservação ambiental em conformidade com o 
Programa (MMA, 2019).  

Tendo a gestão de recursos hídricos como uma de suas linhas de ação no Eixo “Uso 
Racional de Recursos Naturais e Bens Públicos” da Agenda Ambiental na Administração Pública 
(A3P), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Município de Aracaju (SEMA) estabeleceu a 
sua rotina de monitoramento para o consumo de água e energia elétrica a partir de agosto de 
2017, medida viabilizada pela locação de prédios para sediar as suas atividades no 2º semestre 
de 2018, visto que anteriormente o órgão ocupava estrutura mantida pela Secretaria Municipal da 
Defesa Social e da Cidadania (SEMDEC) (SILVA, 2018). 

Com a transferência para a atual Sede e suas unidades anexas, a SEMA teve a 
oportunidade de checar os dados em suas contas de água para identificar situações anômalas 
que careciam de compreensão e pronta resolução, permitindo também a identificação de alguns 
aspectos dos comportamentos de consumo do público interno. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é o de relatar a experiência da A3P/SEMA no 
monitoramento do consumo de água nas unidades administrativas onde desempenha as suas 
funções e concentra o seu corpo técnico e de apoio, sendo a gestão dos recursos hídricos uma 
das diversas ações preconizadas pelo Programa A3P. 
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Este trabalho foi elaborado com base nos instrumentos de monitoramento consolidados 
desde agosto de 2017, a partir de parâmetros recomendados em materiais de referência 
disponíveis no ambiente do Programa A3P, que integra o Portal do MMA, sendo um deles o 
Manual Prático para Uso e Conservação de Água em Prédios Públicos, publicado pelo Ministério 
do Meio Ambiente (MMA, 2019, p. 61), que recomenda: “Sugere-se a construção de uma planilha 
com o histórico de consumo e de indicadores mensais para que estes sejam analisados e 
acompanhados constantemente”. 

São aferidas mensalmente as seguintes unidades: Sede, Garagem e Casa, que possuem 
medidores de consumo individualizados. Tais dados vêm sendo repassados pelo DAF para a 
equipe da A3P/SEMA em planilha eletrônica, que elabora infográficos por meio assistente gráfico 
Piktochart, para difundir informações sobre a A3P e embasar análises a fim de identificar a 
necessidade de tomada de medidas como identificação e contenção de vazamentos, adequação 
do uso das águas, entre outras. 

As análises do consumo de água nas instalações do órgão levam em consideração o cálculo 
de valores de consumo em m3 em função do próprio dado fornecido nas contas emitidas pela 
Concessionária do serviço. A medida em m3 é adotada conforme orientação do já mencionado 
Manual Prático para Uso e Conservação de Água em Prédios Públicos (MMA, 2019). Quanto à 
representação gráfica, esta considera: uma série histórica mensal, iniciada em agosto de 2017; 
que se estende até dezembro de 2018. 

Para fins de planejamento de ações, a série histórica é decomposta em três quadrimestres, 
influenciados por fatores climáticos que levam em consideração a temperatura média e a 
pluviosidade em Aracaju, conforme informações do Instituto Nacional de Pesquisas 
Meteorológicas (INPE), onde: janeiro a abril é um cenário extremo, com baixa pluviosidade e 
temperaturas mais altas; maio a agosto possui pluviosidades mais elevadas e quedas de 
temperatura; e setembro a dezembro como um período de transição entre os cenários anteriores. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em estudo anterior, no que se refere à análise dos dados de monitoramento do consumo de 

água nas unidades da SEMA entre agosto e dezembro de 2017, foi possível concluir que: “O 
método de acompanhamento do consumo de água em prédios públicos aqui proposto se mostra 
adequado tanto para fins de monitoramento, quanto para subsidiar as tomadas de decisão dos 
gestores do órgão...” (SILVA, 2018, p. 131). 

Para a retomada dos trabalhos de monitoramento do consumo de água em 2018, a 
A3P/SEMA lançou mão de consulta à página do Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC), vinculado ao INPE (2018), disponível em sua página na internet. 

Do gráfico abaixo, na Figura 1, depreende-se que no primeiro quadrimestre a precipitação 
se eleva bruscamente, enquanto a média térmica se eleva de janeiro a março, e inicia seu declínio 
até o final do segundo quadrimestre, no mês de agosto, fechando o período de precipitação mais 
elevada. Já o terceiro quadrimestre se caracteriza pela elevação da temperatura e a diminuição da 
precipitação. 

 

 



Figura 1. Cenário climático do Município de Aracaju, que relaciona temperatura e precipitação. Fonte: 

CPTEC/INPE, 2018. 
 

Diante do exposto, em 2018, ano em que não se dispunha de dados de janeiro a julho de 
2017 para lhe corresponder, o cenário climático deu subsídios para que a equipe da A3P/SEMA 
trabalhasse com um cenário ideal, embora indeterminado de que: o primeiro quadrimestre 
apresentaria um pico de consumo de água; o segundo seria marcado pelo consumo mais baixo do 
ano; e o terceiro apresentaria um patamar médio de consumo. 

Porém, o que se viu ao longo de 2018 foi a redução progressiva no consumo de água ao 
longo dos três quadrimestres, contrariando em parte as expectativas iniciais, que previam alta no 
último quadrimestre. 

Conforme se nota na Figura 2, a unidade que registra maior consumo de água tratada é a 
Sede, um edifício comercial que concentra 70% dos(as) servidores(as) em quatro andares, com 
média de dois banheiros e um bebedouro em cada um deles. A Casa Anexa é unidade que abriga 
fixamente cerca de 12% do total de servidores(as), mas abriga em sua estrutura também uma 
copa, onde grande parte do pessoal do órgão faz as suas refeições e higienizam os seus 
utensílios, acompanhada de outros itens como uma lavanderia e dois banheiros. A garagem é 
dotada de um banheiro e um bebedouro, espaço onde está lotado 6% de pessoal a serviço da 
SEMA (SILVA, 2018). 

No tocante ao consumo destas unidades, cabe ressaltar que enquanto a Sede mostra um 
padrão de consumo regular nos três quadrimestres, registrando respectivamente 134, 123 e 
114m3; na Casa se observa um aumento vertiginoso de 79m3 para 107m3 do primeiro ao segundo 
quadrimestre, reduzindo-se para os 64m3; já a situação da Garagem se caracteriza apenas pelo 
consumo de 76m3 no primeiro quadrimestre. 

O gráfico na Figura 2, no que se refere à situação da Casa e da Garagem, é explicado por 
medida administrativa de desativação do hidrômetro da Garagem a partir de abril, diante de seu 
padrão de consumo atípico, equivalente ao da Casa, dotada de mais equipamentos e dispositivos 
de consumo de água. A partir daquele mês, a Casa passou a fornecer água para a Garagem a 
partir da interligação entre as unidades, o que explica o ocorrido no segundo quadrimestre.  

 

 
Figura 2. Dados de consumo de água nas unidades da SEMA, durante os três quadrimestres de 2018, com 
base no consumo em m

3 
informados nas respectivas faturas da Companhia de Abastecimento de Sergipe 

(DESO). Fonte: DAF/SEMA, 2018. 

 
Observando-se a Figura 3, é possível perceber detalhadamente algumas anomalias nos 

dados de consumo mensal, indicativas de situações atípicas. Tais situações ensejaram a tomada 
de medidas administrativas, ou revelaram especificidades próprias a cada unidade. Na unidade 
Sede, destaquem-se os picos de consumo nos meses de março e agosto, que registraram 51 e 
56m3, respectivamente, justificados pela recarga periódica das caixas d’água do prédio. 



As outras situações atípicas se concentram basicamente no primeiro quadrimestre, e 
evidenciam a eficácia da medida de desativação do hidrômetro da Garagem. Vistas as medições 
de janeiro a março, nota-se o elevado consumo na Garagem, muito acima do consumo da Casa. 
A equipe de manutenção suspeitou de vazamentos, mas não conseguiu os identificar. Em abril, a 
Casa teve o seu pico de consumo, já com a sua rede fornecendo para a outra unidade. Tomadas 
estas medidas, a partir de maio as medições atingiram no máximo 35m3. 

 

 
Figura 3. Dados de consumo mensal das principais unidades da SEMA. Fonte: DAF/SEMA, 2018. 

 
A Figura 4, por sua vez, é registro da série histórica que dará maior concretude aos dados 

que basearão as tomadas de decisões devido ao seu comparativo direto entre 2018 e 2019. As 
colunas mensais representam a soma de consumo das três unidades ao mês. Deste gráfico se 
extrai que no comparativo entre setembro e dezembro de 2017 e 2018, em marrom e azul, 
respectivamente, ocorreu economia significativa, sendo que: o terceiro quadrimestre de 2017 
registrou consumo de 235m3, enquanto em 2018 foi de 178m3. 

Vistos os dados da Figura 4, são pouco mais de 24% de economia em água nos períodos 
do último quadrimestre, sendo este um indicador muito positivo para o êxito do Programa A3P. A 
tal resultado se atribui outra medida tomada no último quadrimestre de 2018: a captação e 
armazenamento de água condensada dos ares condicionados para utilização em atividades de 
limpeza e rega, que impactou em cerca de 6,4m3 no período. Ressalte-se, porém, que a captação 
de água dos equipamentos não explica suficientemente redução de tal magnitude. Assim, embora 
seja difícil aferir, outro fator essencial tem sido a compreensão dos(as) servidores(as) da SEMA, 
sensíveis a muitos dos objetivos da A3P, inclusive no uso racional dos recursos naturais. 

  

 



Figura 4. Dados de consumo de água, organizados em série histórica. Fonte: DAF/SEMA, 2018. 

 
 

CONCLUSÕES 

 
1. Inicialmente, no contexto do monitoramento do uso da água nas unidades da 

SEMA, pode-se concluir o seguinte: os primeiros levantamentos de consumo em 2017 
contribuíram muito com a definição dos parâmetros de medição e avaliação ao longo de 2018; e 
que os dados de 2018 lançam bases sólidas para análise comparativa dos dados coletados em 
2019. 

2. Os padrões de consumo de água nas unidades da SEMA revelaram um cenário 
animador, visto que as medidas de racionalização tomadas ao longo de 2018 surtiram efeito, o 
que impactou positivamente na economia de água constatada no último trimestre. 

3. Em 2019 a tendência é a de que a gestão dos dados de consumo de água seja 
mais efetiva tendo em vista a série histórica completa no período referente a 2018, o que 
possibilitará melhor identificação de situações anômalas e um referencial comparativo mais 
adequado que o período 2017/2018.  
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