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Coluna Radar
Confira as novidades em 
investimentos, programas e 
serviços da CAERR.  
(Pág. 04 e 05)

Meio Ambiente 
Seis pro jetos em pleno 
funcionamento abrem as portas 
da CAERR para a comunidade 
e levam conscientização para 
escolas. (Pág. 12 e 13)

Ampliação de Rede 
CAERR trabalha diariamente 
buscando a universalização do 
fornecimento de água tratada.
(Pág. 11)

CAERR completa 48
 
anos de serviços 

com boa colocação no ranking nacional 
de saneamento básico.



É com grande satisfação que lançamos a primeira edição da revista quadrimestral 
Rede Caerr, no intuito de levar a todos, as atividades desenvolvidas pela Companhia, 
sempre em busca de aprimorar os serviços essenciais de fornecimento de água 
tratada de qualidade, coleta e tratamento de esgoto.

Este ano a Caerr comemora 48 anos de existência e podemos festejar a 
excelente colocação no Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil. Nos últimos dois anos, 
subimos 14 posições. E por falar em aniversário, a festa foi um momento especial, de confraternização 
entre os servidores desta casa.

Outro tema abordado são os seis projetos socioambientais desenvolvidos pelo Núcleo de 
Meio Ambiente e Atema, que diariamente recebem estudantes de todo o Estado, assim como 
levam nossos projetos para as escolas e comunidade.

Na busca por oferecer um melhor serviço à população, a Caerr está em franco processo de 
expansão de rede de água e esgoto. Entenda onde estamos atuando e quais são as nossas metas. 
Temos ainda um resumo de nossas principais atividades e investimentos na coluna Radar Caerr.

Uma boa Leitura!

Danque Esbell
Diretor Presidente da Caerr

Palavra do Presidente

Água é vida! E quem leva água tratada de qualidade para a casa 
de 98% dos roraimenses é a Caerr, esta companhia pela qual tenho enorme 
apreço. Logo no início da minha gestão, priorizei a escolha de um gestor técnico, 
que conhecesse profundamente a empresa, para reconstruir a casa, buscando o 
equilíbrio econômico-financeiro e que abraçasse a meta de atingir 93% de domicílios 
atendidos pelos serviços de esgotamento sanitário, bem como a universalização no 

fornecimento de água potável, que hoje é de 98%. Sem dúvida alguma, um excelente número! 

Em dois anos de gestão, a Caerr subiu 14 posições no Ranking do Saneamento Básico. Entre os mais 
de cinco mil municípios do país, estamos no Top 100, na posição 50º, à frente de todas as capitais da 
Região Norte e de capitais do Nordeste, como Natal, e do sudeste, como o Rio de Janeiro. Mas nossa 
meta é ousada. Queremos mais pela qualidade de vida e saúde da nossa população. 

Tenho a grata satisfação de poder olhar para o trabalho desenvolvido na Caerr, nesses longos 
48 anos de atuação em Roraima, e saber que posso contar com o propósito firme dos mais de 600 
colaboradores, imbuídos no espírito de avançar, modernizar, aprimorar e levar à nossa população 
os serviços primordiais de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, este último, aliás, 
passou e ainda está passando, por uma série de investimentos, com ampliação de rede e aquisição de 
equipamentos que modernizaram e deram mais segurança da coleta ao tratamento. Isso quer dizer 
que nosso rio Branco está preservado, saudável e continuará assim, pois é dele que retiramos nossa 
abençoada água. 

Espero que a revista Rede Caerr possa levar a você, leitor, as boas notícias geradas a partir de muito 
trabalho e dedicação, com foco na transparência, austeridade e responsabilidade. Boa leitura. 

Suely Campos
Governadora do Estado de Roraima



Inclusão
Você sabia que os deficientes visuais 
podem solicitar a conta de água em 
braille? Basta vir até o atendimento da 
Caerr e solicitar, para ter acesso a esse 
benefício. Lançada em 2015, a conta em 
braille é um direito garantido pela Lei 
Estadual 886/2013.

Ouvidoria
A Caerr tem vários canais abertos para 
ouvir tanto o consumidor quanto 
seu público interno, ou seja, seus 
servidores. Um deles é a Ouvidoria, 
que funciona na sede da Companhia 
no bairro São Pedro, de 7h30 às 13h30. 
Se preferir, você pode acessar o site da 
instituição, www.caerr.com.br, mandar 
um e-mail para ouvidoria@caer.com.
br, ou ligar para o telefone 2121-2209. 
Reclamações, sugestões, críticas, tudo 
é recebido, registrado e os clientes tem 
retorno em até 15 dias úteis.

Laboratórios
A Caerr tem investido na qualidade da 
água no interior do Estado. Este ano, já 
implantou laboratórios para análise de 
água em São Luíz, São João do Baliza, 
Caroebe, Alto Alegre, Mucajaí, Caracaraí 
e Normandia. Nos laboratórios são feitas 
análises para medir a quantidade de 
cloro, Ph, cor e a turbidez.

Interior
A Caerr também tem investido na 
reestruturação das agências do interior. 
Neste primeiro trimestre as instalações 
elétricas das agências de São João do 
Baliza, Caroebe, Rorainópolis e Alto 
Alegre foram modernizadas, dando 
maior segurança no abastecimento de 
água.

Qualidade da água
Boa Vista é uma das poucas capitais 
brasileiras onde se pode beber água 
diretamente da torneira. Isso devido ao 
rigoroso tratamento, desde o momento 
de captação no rio Branco, até a saída 
da Estação de Tratamento de Água 
(ETA) em direção à casa do consumidor. 
O Governo do Estado, através da Caerr, 
faz em laboratórios próprios, a análise 
da água tratada a cada uma hora, ou 
seja, são 24 análises todos os dias. O 
controle de qualidade da Companhia 
segue o protocolo de qualidade do 
Ministério da Saúde. Esse é o compro-
misso do Governo de Roraima com o 
bem estar da população.

Tepequém
Depois de visitar a região e verificar “in 
loco” as necessidades dos moradores, a 
Caerr efetivou a instalação de mais dois 
reservatórios de água na Vila Tepequém, 
localizada no município de Amajari. A 
governadora Suely Campos esteve na 
região do Tepequém e durante uma 
conversa com os moradores, ouviu as 
necessidades e se comprometeu em 
atender os anseios das famílias que 
vivem na localidade. O reforço na Vila 
Tepequém possibilita uma capacidade 
total de armazenamento de 55.000 
litros de água.

Pacaraima
A nova agência da Caerr em Pacaraima 
está quase pronta. Um novo prédio 
está sendo construído para melhorar 
o atendimento dos consumidores da 
cidade serrana. Além disso, a bomba 
utilizada para captação de água foi 
substituída por uma de maior potência, 
o que possibilita a melhoria no 
fornecimento.

Caça Fraudes
Para combater as fraudes, uma das 
últimas aquisições da Caerr foi o 
aparelho de georradar, que localiza 
interferências subterrâneas com 
precisão, como objetos enterrados no 
subsolo, metálicos e não metálicos, 
esgotos, cabos, etc. Ou seja, ficou muito 
mais fácil descobrir os chamados ‘gatos’. 
A aquisição vai intensificar as ações de 
combate às irregularidades nas ligações 
de água.

Aplausos
A Caerr recebeu uma Moção de 
Aplausos conferida pela Assembleia 
Legislativa de Roraima (ALE), em 
comemoração aos 48 anos da 
Companhia, no mês de março. O autor 
da moção foi o deputado Brito Bezerra, 
que usou a tribuna para homenagear 
todos os servidores.

Seminário
O presidente da Caerr, Danque Esbell, 
foi um dos palestrantes do I Seminário 
do Fórum Estadual Lixo e Cidadania de 
Roraima com foco em Meio Ambiente e 
Saneamento, que ocorreu nos dias 20 e 
21 de março, no auditório da UFRR. Ao 
todo, 20 instituições públicas e privadas 
participaram do evento. O presidente 
da Caerr falou sobre “A Política Pública e 
os Desafios da Gestão de Saneamento” 
e respondeu as perguntas do público 
presente.

Árvores
O Projeto da Caerr ‘Plante Uma Muda! 
A Natureza Agradece’, desenvolvido 
na Caravana do Povo, já deixou 70 
árvores nativas em escolas. Geralmente 
plantadas pela Governadora Suely 
Campos e pelo presidente Danque 
Esbell, durante as atividades da 
Caravana, o projeto é uma iniciativa da 
Assessoria Técnica de Meio Ambiente 
da Companhia e visa levar através 
do plantio, a consciência sobre a 
importância do verde para a vida das 
pessoas. Depois do plantio, os alunos e 
cidadãos que participam da Caravana 
ainda recebem orientações sobre a 
preservação dos recursos naturais. 

Expediente
Assessoria de Comunicação e Marketing 
Jornalista responsável
Vanessa Brandão - DRT-RR 336
Redação
Kátia Bezerra - DRT-MG 11.831 
Vanessa Brandão - DRT-RR 336
Diagramação
SECOM
Divisão de Marketing
Marlete Pires 
Revisão
Marcos Nonato de Souza - DRT-MG 07864
Fotografia
Marcelo Sá, Marlete Pires, Ingryd Rocha, 
Kátia Bezerra

4 5



Boa Vista ocupa a 50a posição 
entre as 100 melhores cidades

RANKING DE SANEAMENTO

6 7

De 2015 a 2016 a Caerr subiu 
18 posições no ranking do 
Instituto Trata Brasil, ficando 
a frente de todas as capitais 

da região Norte e algumas da re-
gião Nordeste. 
O Instituto Trata Brasil, uma das 
organizações mais conceituadas 
em saneamento básico, divulgou 
o ranking das 100 maiores cidades 
do país, com um raio-x complexo 
e minucioso sobre a situação do 
saneamento. No documento, é 
avaliada a evolução dos indicado-

res de água, esgoto, investimentos 
e perdas de água nas maiores ci-
dades, com foco nas capitais brasi-
leiras. A dedicação, aliada ao traba-
lho planejado, levou a Companhia 
de Águas e Esgotos de Roraima 
(Caerr) a alcançar uma posição 
privilegiada, ocupando o 50° lugar 
na Pesquisa, ficando à frente de 
todas as capitais da região Norte, 
de algumas capitais da região Nor-
deste, e até da cidade do Rio de 
Janeiro. Em menos de dois anos a 
Companhia subiu 18 posições. 

 Na contramão da crise, a Caerr 
aposta na inovação e realização 
de um plano de ações, seguindo 
as diretrizes estabelecidas pela 
Governadora Suely Campos, que 
mantém de forma contínua a exe-
cução de obras de extensão de 
rede de água. No mesmo ritmo, as 
extensões de esgoto também se 
ampliam por toda capital, fruto do 
empenho árduo do Governo. 

 O ranking mostra avanços no 
saneamento básico de todas as ca-
pitais nos últimos cinco anos; po-

rém, ainda insuficientes para tirar 
o país de um atraso preocupante: 
a universalização da água e esgo-
to ainda é uma realidade distante. 
Segundo dados do Ministério das 
Cidades, de 2015, houve investi-
mentos consideráveis na área, po-
rém a expansão da água e esgoto 
ainda é considerada insignificante. 

Após 10 anos de criação da Lei 
de Saneamento, Boa Vista ocupa 
posição privilegiada, se compa-
rada aos demais municípios bra-
sileiros, o 50° lugar na pesquisa, 
ficando à frente de capitais como 
Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, 
Natal e Aracajú.

 Em 2016, a capital roraimense 
figurava o 68º na lista, subindo 18 
posições em pouco mais de um 
ano. Em Boa Vista, a cobertura da 
rede de esgoto chega aos 64% e a 
meta até 2018 é atender 93% das 
residências. De acordo com dados 
revelados pela pesquisa, a evolu-
ção da coleta de esgoto na capital 
subiu de 29,31% em 2011, para 
56,67 em 2015, ou seja, 27,36% de 
evolução. Com relação ao trata-
mento de esgoto, o salto foi maior 
de 22,97% em 2011, para 56,67% 
em 2015, o que implica dizer 33,7% 
a mais de esgoto tratado. 

Já a distribuição de água atin-
ge uma cobertura de 98%, dados 
que levaram a capital a atingir o 
primeiro lugar na região Norte. “A 
universalização da água e esgo-
to norteiam nosso trabalho e não 
medimos esforços para alcançar 
esse objetivo. Os avanços regis-
trados mostram o compromisso 
da governadora Suely Campos e 
indicam que as políticas públicas 
adotadas estão no caminho cer-
to. Tudo isso é reflexo de medidas 
prioritárias e feitas de forma pla-
nejada, estratégica e correta”, co-
memorou o presidente da Caerr, 
Danque Esbell.

ABES

O avanço considerável na escala dos indicadores de água e esgoto em Roraima, ocupando posição privile-
giada no ranking do saneamento básico no Brasil foi destaque num evento nacional da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes). O evento ocorreu no mês de abril, em Boa Vista, na sede da Caerr e 
contou com a participação de técnicos, estudantes e profissionais de vários estados brasileiros.

Segundo o presidente da entidade, Roberval Tavares de Souza, que foi um dos palestrantes do ciclo de deba-
tes, o Estado facilmente baterá a meta de universalização do esgotamento sanitário, que foi proposta até o ano 
de 2033. Souza garantiu que a região Norte foi a que menos evoluiu, chegando por último na lista de melhorias 
no setor por região. “Roraima foi o único estado que se destacou positivamente nesse cenário”, frisou.

Vista área da sede da Caerr, no bairro São Pedro e ao fundo, Estação de Tratamento de Água. 

Fachada da Caerr, no bairro São Pedro.
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ANIVERSÁRIO CAERR

Atendendo a 98% da capital 
com água tratada e 64% 
com rede de esgoto, a uni-
versalização dos serviços é 

a meta do Governo, com apoio de 
todos os colaboradores. 

Quase meio século levando 
água potável de qualidade para 
todo o Estado de Roraima, a Com-
panhia de Águas e Esgotos de  
Roraima (Caerr) também tem a 
árdua missão de coletar e tratar 
todo o esgoto da capital e, em 
breve, de alguns municípios do 
interior do Estado. São serviços 
essenciais, interligados com a 
saúde e bem estar da população, 
executados por 685 trabalhado-
res diariamente. 

Atendendo a 98% da capital 
com rede de água, em busca da 

universalização do serviço e 64% 
de rede de esgoto, a Caerr preten-
de, até o final de 2018, estar pre-
sente em 93% da cidade de Boa 
Vista. São números que colocam a 
Companhia em excelente coloca-
ção no Ranking do Saneamento 
Básico do Instituto Trata Brasil (Ler 
matéria nas páginas 6 e 7). 

Criada em 1969, no governo 
do Coronel Hélio da Costa Cam-
pos, em plena Ditadura Militar, a 
sede da empresa tinha sua sede 
localizada na rua Coronel Pinto, 
no Centro de Boa Vista ao lado 
da Imprensa Oficial, onde perma-
neceu por mais um ano. Roraima 
ainda era território do Estado do 
Amazonas. Em 1970 foram im-
plantados na capital 37 km de 
rede de distribuição em tubula-

ção de fibro cimento (amianto) e 
somente 30 ligações domiciliares. 
O sistema de abastecimento era 
composto pela água bombeada 
de dois poços tubulares (semi 
artesianos), e distribuída em ca-
minhões pipas, que abasteciam 
os camburões e as cisternas das 
residências. 

A primeira Estação de Trata-
mento de Água (ETA) foi constru-
ída em 1972, com capacidade de 
170 litros por segundo. Ela abas-
tecia os reservatórios elevados 
dos bairros São Pedro e São Vicen-
te. A construção da segunda ETA 
foi em 1979, capaz de produzir 
200 litros por segundo. Uma tra-
dição iniciada naqueles tempos e 
que muitos roraimenses mantém 
até hoje é beber água direto da 

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
comemora 48 anos de conquistas

torneira. “Temos a benção de ter 
um manancial de excelente quali-
dade, que é o rio Branco, de onde 
coletamos a água que abastece 
Boa Vista e desde os primórdios 
da Caerr, o cuidado no trata-
mento da água sempre foi nossa 
prioridade. O padrão é mantido 
com esforço de todos os colabo-
radores em diversas fases”, conta 
o presidente Danque Esbell, que 
está na Caerr desde 1991.  

A estrutura se multiplicou. 
Atualmente, a Caerr possui três 
Estações de Tratamento de Água 
(ETA) na sede no bairro São Pe-
dro, nove Centros de Reserva-
ção e Distribuição (os chamados 
CRD´s), com nove caixas d’águas 
suspensas e 16 apoiados (reser-
vatórios subterrâneos). Além de 
57 poços artesianos, alguns sen-
do utilizados para dar ainda mais 
pressão na rede para que a água 
chegue com potência satisfatória 
ao consumidor, e outros de stand 
by para casos de seca no rio Bran-
co. Para o diretor de Tecnologia e 
Gestão do Sistema de Água, Ro-
bério de Araújo Filho, a infraestru-
tura existente para distribuição de 
água na capital é suficiente, mas, 
se faz necessária a permanente 
manutenção dos equipamen-
tos, expostos ao funcionamen-
to contínuo e ainda às variações 

energéticas existentes no Estado. 
“Além de manter toda essa estru-
tura funcionando, é fundamental 
cuidar do tratamento dessa água, 
mantendo sempre o mesmo pa-
drão de qualidade, que é nossa 
marca registrada”. 

Em uma visão macro, os desa-
fios da Caerr hoje, giram em torno 
de três eixos: motivar o consumo 
eficiente, combater as ligações 
clandestinas e minimizar as per-
das. “Temos grandes desafios dia-
riamente, são várias frentes de tra-
balho que visam à modernização 
da empresa e a busca constante 
pelo equilíbrio econômico finan-
ceiro”, explica Danque Esbell. 

“Nesses 48 anos de história, o 
Governo do Estado, por meio da 
Caerr, tem construído, proporcio-
nalmente, a maior rede de esgoto 
entre as capitais do Norte do país, 
estando à frente também de mui-
tas capitais do Nordeste. Estamos 
em posição privilegiada, mas po-
demos avançar ainda mais. Essa 
é uma prioridade para a Gover-
nadora Suely Campos”, destaca o 
presidente da Companhia.  

O gerente do setor de Esgo-
to, Alexandre Abrão, ressalta que, 
além da abrangência da rede, é 
importante destacar que 100% 
de todo o esgoto coletado em 
Boa Vista é tratado na Estação 

de Tratamento de Esgotos (ETE), 
formada por cinco lagoas de es-
tabilização e um tratamento na-
tural, de aproximadamente 4.890 
metros cúbicos de esgoto por 
hora. Construída em 1994, a lagoa 
garante que os dejetos voltem 
sem patogênicos para a natureza. 
“Sem oferecer risco à saúde públi-
ca e ao meio ambiente”, garante 
Abrão.

   
Presente também no interior 

 
A Caerr também é a responsá-

vel por abastecer todo o interior 
do Estado. São 14 municípios e 55 
vilas abastecidas por 154 poços 
artesianos, reservatórios elevados 
ou rebaixados. Sete municípios: 
Pacaraima, Mucajaí, Rorainópolis, 
São Luiz, São João da Baliza, Caro-
ebe e Alto Alegre possuem Esta-
ções de Tratamento de Água. Os 
demais municípios possuem fil-
tros russos para garantir água de 
qualidade. Foram instalados sete 
laboratórios de análise de água 
para aferir essa qualidade.  

Treze municípios possuem 
uma Agência Caerr. “Ainda da-
mos suporte em localidades mais 
longínquas, e no Uiramutã, que é 
área indígena, por entendermos 
que água potável em casa é base 
de uma vida digna. Temos uma 

Fotos: Neto Figueredo

Diretoria Executiva no evento comemorativo aos 48 da Companhia.

Presidente da Caerr, Danque Esbell, discursando durante evento comemorativo aos 48 anos da companhia



ÁGUA PARA TODOS

Trabalho de extensão de rede de 
água acontece de forma contínua

O acesso à água tratada é um 
direito de todo cidadão, as-
segurado na Constituição 
Federal. É com o propósito 

de garantir esse serviço para a po-
pulação que o Governo de Rorai-
ma tem investido forte nas ações 
de ampliação da rede de água. 
Nos últimos anos, as ações foram 
intensificadas e o trabalho passou 
a ser desenvolvido de forma con-
tínua pela Caerr (Companhia de 
Águas e Esgotos de Roraima). 

Em 2015 foram executados 
6.888 metros e em 2016, a popu-
lação ganhou 5.016 metros de 
extensão de rede de água. Já em 
2017, só no primeiro semestre, fo-
ram construídos 2.700 metros de 
extensão de rede, somando 14.604 
metros de obras de extensão de 
rede de água. Nesse período, os 
investimentos na área resultaram 
em R$ 876.240,00. 

Com esse trabalho, foram be-
neficiados em Boa Vista, entre os 
meses de janeiro e julho, os bair-
ros Aeroporto, Cambará, Caranã, 
Cauamé, Cidade Satélite, Conjunto 
Operário, Senador Hélio Campos, 
Jardim Primavera, Jardim Tropical, 
Nova Cidade, São Bento e Silvio 
Leite. “O compromisso da Com-
panhia é atender as necessidades 
da população e contribuir para o 
bem-estar das pessoas”, destacou 
o presidente da Caerr, Danque Es-
bell. 

Para o agricultor Raimundo 
Nonato dos Santos, essa inicia-
tiva chegou em boa hora. “Nós 
aqui contávamos apenas com o 
poço artesiano e esse trabalho da 
Caerr era uma necessidade antiga. 
Agora, com essa ação, será bom 
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Coleta e Tratamento de Esgoto   
 

Mas não é somente com água pura e límpida 

que a Caerr precisa se preocupar. Toda a coleta 

e tratamento de esgoto da cidade fica a cargo 

da Companhia. Hoje, são 37 bairros atendidos 

na capital, 22 com 100% de rede, outros 15 

sendo atendidos parcialmente e 11 recebendo 

obras. Em média, 64% dos bairros da cidade 

são atendidos. A meta é que até o final de 2018, 

93% da capital receba a rede e passe a utilizar o 

serviço tão importante para preservação da na-

tureza, visto que as fossas utilizadas por muitos 

moradores boa-vistenses podem contaminar o 

lençol freático da cidade.

Modernização 
 
Nos últimos dois anos, a empresa investiu na 
valorização da equipe com a qualificação de 
mais da metade dos colaboradores e na rees-
truturação da Companhia. Diversas aquisições 
foram feitas buscando a modernização dos 
processos de produção de água.  Foram ad-
quiridos também 20 mil hidrômetros; totens 
de autoatendimento que possibilitaram maior 
dinamismo no atendimento na sede da Com-
panhia; equipamento para implantação da 
conta em braille para garantir a inclusão social; 
criação do Caerr Mobile, um aplicativo para ce-
lular que possibilita o  autoatendimento dos 
serviços disponibilizados pela empresa, entre 
outros investimentos. Todos visando melhorar 
os serviços prestados à população. 

Governadora que nos pede mui-
ta atenção com o pequeno agri-
cultor, esse que vai desbravar os 
lavrados de Roraima, trabalhando 
e produzindo nosso alimento”, diz 
Danque Esbell.  

O presidente explica que, nes-
ses 48 anos de história, a Caerr 
tem buscado ampliar a extensão 
de rede de água, mas ainda preci-

sa avançar na questão do esgota-
mento sanitário no interior do Es-
tado. Cabem ao Governo Federal, 
por meio da Funasa, e às prefeitu-
ras dos municípios, investimentos 
na construção da Rede e Estação 
de Tratamento de Esgoto. 

Recentemente, a Caerr pas-
sou a operar a primeira estrutu-
ra desse porte no município de 

Bonfim, onde 78% da sede foi 
contemplada com rede de esgo-
to, três elevatórias e uma Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE). “Já 
estamos operando 90% da rede. 
Com isso, o município ganha em 
qualidade de vida e em saúde”, 
comenta Emídio da Costa, geren-
te do Sistema de Abastecimento 
de Água do Interior. 

demais porque teremos acesso à 
água tratada, o que vai ficar bem 
melhor”. 

Atualmente, Boa Vista possui 
1.401.165 metros de extensão de 
rede de água e, com isso, garante o 
abastecimento de água para 98% 
da população urbana. As obras de 
extensão de rede seguem o cro-
nograma para o ano vigente, de 
acordo com a distribuição de ta-
refas entre as equipes envolvidas 
nesse trabalho.  “Essa é uma rotina 
que inclui a realização do trabalho 
ao longo do ano. O propósito é 
garantir a continuidade do serviço. 
Por isso, esse é um trabalho que 
não para nunca”, disse o presiden-
te da Caerr. 

 ESTUDO

Para ter acesso ao serviço de 
extensão de rede o usuário preci-
sa buscar a empresa e oficializar 
o pedido do serviço. A partir daí a 
Companhia realiza um estudo de 
viabilidade técnica. 

“Ao receber a solicitação a em-
presa faz o levantamento para 

identificar se há a necessidade de 
fazer a construção ou a ampliação 
da rede de extensão de água. É 
fundamental que o usuário man-
tenha o contato com a empresa 
para saber qual foi a conclusão 
dessa etapa de trabalho”, enfati-
zou Antônio Carlos Uchoa, geren-
te do sistema de água da Caerr. 

UNIVERSALIZAÇÃO 

Todo esse trabalho faz parte do 
empenho do Governo de Roraima 
em proporcionar o desenvolvi-
mento saudável da população. O 
propósito é alcançar a universali-
zação do abastecimento de água 
e, dessa forma, atender toda a ci-
dade. Além disso, levar água trata-
da para a população significa in-
vestir em saneamento básico, e de 
acordo com o Ministério da Saúde, 
resulta em prevenção de doenças 
graves. Dados do Ministério mos-
tram que a cada R$ 1 gasto com 
saneamento básico se economiza 
R$ 4 reais com saúde.  

Edna Alves da Silva, 31 anos de Caerr 

“Trabalhar na Caerr é um 
orgulho. Durante todos esses 

anos de convívio nessa empresa, 
eu tive grandes aprendizados.” 

Sebastião Correa de Amorim, 47 anos de Caerr 

“A Caerr é como se fosse uma 
mãe pra mim. Tudo o que eu 

consegui na minha vida é fruto 
do meu trabalho aqui”. 

Elivar de Albuquerque Lima, 39 anos de Caerr 

“Uma oportunidade que me fez 
crescer profissionalmente. É uma 

vida dedicada o que muito me 
orgulha. A Caerr é uma 

segunda família.”

Equipes da Caerr se distribuem na cidade para atender as demandas da população



MEIO AMBIENTE

CAERR desenvolve seis projetos socioam  bientais continuamente desde 2015 

V
ocê sabia que a Caerr tem um grande 
projeto socioambiental, com seis ações 
diferentes, em pleno funcionamento? É 
o Caerr Socioambiental, executado pelo 
Núcleo de Meio Ambiente (NMA) e pela 
Assessoria Técnica de Meio Ambiente 
(Atema). 

São seis atividades em curso: Caerr nos Rios, Caerr 
de Olho no Óleo, Caerr Educação Ambiental (pales-
tras educativas e visitação a Estação de Tratamento 
de Água e de Esgoto), Caminhada Ecológica, Projeto 
Bairro Sustentável e Vire a Página - Reúse, todas em 
andamento. “As ações socioambientais são nossa 
contribuição para a preservação do meio ambiente. 
Fomentamos as práticas ecologicamente corretas 
conscientizando e mobilizando a sociedade para as 

causas ambientais, cultivando pequenas ações, como 
separar os resíduos recicláveis, diminuir o desperdício 
de papel e economizar água nas tarefas diárias dentro 
de casa”, explicou o presidente, Danque Esbell.

As atividades de 2017 iniciaram com a Caminhada 
Ecológica, realizada em janeiro. O cronograma inclui 
também a campanha Caerr nos Rios, com edições 
agendadas para maio, julho, setembro e novembro. 
No ano passado a campanha retirou aproximada-
mente 4,5 toneladas de lixo dos rios, especialmente 
do rio Branco e dos igarapés. 

No Caerr Educação Ambiental, a companhia vem 
realizando palestras de educação ambiental em esco-
las públicas, visitas técnicas no interior e manterá a 
participação em eventos relacionados à preservação 
ambiental, sempre em parceria com instituições pú-

Só em 2016, 
14 mil pessoas 

foram alcançadas 
com atividades 

realizadas na 
capital e no interior. 

Um ano de muito trabalho com foco no bem-estar 
da população e no compromisso com a preservação 
do meio ambiente. Assim foi o ano de 2016 para o 
governo do Estado. A Caerr (Companhia de Águas e 
Esgotos de Roraima) não tem medido esforços para 
promover ações de sensibilização da sociedade sobre 
o tema. Ao longo de 2016, foram realizadas diversas 
atividades que resultaram no alcance de quase 14 
mil pessoas. Entre palestras (6.792 pessoas atingidas), 
ações ambientais (3.562), visitas na Estação de Trata-
mento da Água (3.396) e encontros ambientais (225 
pessoas).

blicas e privadas. “Além de oferecer água tratada, a Caerr tem também o objetivo de contribuir para a qualidade 
de vida das pessoas o que inclui o desenvolvimento de ações internas e externas que esclareçam os cidadãos 
sobre a importância da preservação ambiental”, salientou a chefe do NMA, Airlene Carvalho. 
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Na primeira entrevista da revista Rede Caerr, você vai conhecer 
o perfil do diretor presidente da Companhia, Danque Esbell da 
Silva, que ingressou para o quadro de funcionários da Companhia 
em 1º de Setembro de 1990, como leiturista. Foram 25 anos de 
trabalho árduo, até chegar ao posto de diretor presidente. Pai 
de três filhos, Danque é casado com Maria Eva Barros, formado 
em Administração, com MBA em Direito Público, pela Faculdade 
Estácio Atual.

RC: Fale sobre a sua carreira dentro da Caerr e sobre o 
caminho até chegar a Presidência. 
DE: Iniciei em setembro de 1990, aos 18 anos, como leiturista e 
passei alguns anos nessa função. Em 1997 consegui meu primeiro 
cargo na empresa, como chefe de Controle de Qualidade. 
Passaram-se alguns anos, ocupei diversos cargos dentro da Caerr, 
como o de gerente financeiro e diretor comercial e de tecnologia 
e gestão do sistema de água, até chegar à presidência em 2015, 
graças ao reconhecimento da Governadora Suely Campos, que 
valoriza o técnico de carreira para gerir com mais eficiência a 
Companhia. 

RC: Qual o maior desafio enfrentado até agora, nesses 26 
anos de casa? 
DE: O maior desafio sem dúvida é universalizar os serviços em 
todo o Estado. Tratamento e distribuição de água e coleta de 
esgoto sanitário estão totalmente relacionados com a saúde e 
a qualidade de vida do povo de Roraima. Nosso desafio diário 
é melhorar os serviços já prestados e o grande sonho é chegar 
em todos os lares roraimenses. A água tratada já chega a 98% das 
casas da capital, o que é muito bom. Já o esgotamento sanitário 
atende a 64% dos bairros da capital, com meta de chegar a 92% 
até o final de 2018. Nesses 26 anos de casa o olhar é sempre para 
otimizar esses serviços e avançar. 

RC: No que se refere ao sistema de águas, quais os focos de 
melhoria na sua gestão?
DE: Estamos sempre buscando modernizar os nossos processos 
de tratamento. Este ano passamos a utilizar o sulfato de alumínio 

Danque Esbell da Silva
Diretor Presidente da Caerr

líquido no lugar do sulfato granulado. Com isso, economizamos 
bastante e ainda estamos oferecendo ao colaborador, melhores 
condições de trabalho, tendo em vista que o produto líquido é 
mais prático e seguro na aplicação. Estamos também implantando 
sistemas de medição dos parâmetros de qualidade da água por 
meio automatizado, disponibilizando os resultados em tempo 
real e online, o que nos dará ainda mais segurança na análise da 
qualidade da nossa água. Além disso, nós estamos diariamente 
expandindo a nossa rede de água, de modo que ela acompanhe 
o crescimento da nossa cidade. E tanto em Boa Vista, quanto no 
interior do Estado, estamos perfurando poços artesianos para 
atender a todos de forma satisfatória, levando água tratada. No 
interior já implantamos sete laboratórios para verificar a qualidade 
da água fornecida e estamos sempre buscando soluções para 
aprimorar nossos serviços.

RC: E sobre o sistema de esgotos? Quais os gargalos e 
desafios? 
DE: Nosso maior desafio é conscientizar a população sobre os 
cuidados que se deve ter com a rede de esgoto. Todo usuário 
deveria ter como rotina a cada seis meses, a limpeza da caixa de 
gordura de sua residência e nos restaurantes, uma inspeção a cada 
15 dias, dependendo do uso. Além disso, ninguém pode abrir às 
tampas de acesso à rede de esgoto nas ruas da cidade para jogar 
lixo, mas infelizmente ainda fazem isso e com frequência, o que 
ocasiona o entupimento da rede, causando transtorno para o 
cidadão. Outro problema é o direcionamento da água das chuvas 
para o sistema de esgoto sanitário, que não foi feito para receber 
um fluxo tão grande. Então, mais uma vez ocorrem os problemas, 
por isso essa conscientização da população é fundamental. 
Nosso constante objetivo é otimizar o tempo de atendimento 
das demandas geradas pela população, de modo que as equipes 
técnicas de rua da Companhia estejam solucionando problemas 
com a maior brevidade possível.  

RC: Falando sobre a sua vida pessoal, sabemos que você 
gosta muito de música não é? Como surgiu essa paixão?
DE: Essa paixão começou aos seis anos de idade, quando via meu 
irmão Auréo tocando e em seguida ganhei meu primeiro violão, 
presente do meu cunhado José Ferreira. Daí para frente não me 
afastei mais da música.

RC: Como conciliar a vida profissional com o papel de pai e 
marido? 
DE: Os compromissos são muitos, então conto com a compreensão 
da esposa e filhos, que sempre me apoiam nessa jornada. 

RC: Além da música, algum outro hobby?
DE: Gosto muito de ler. 

RC: O que tem lido?
DE: Minhas últimas leituras foram ‘Coaching: O Exercício da 
Liderança’, de Marshall Goldsmith, que aborda casos de sucesso de 
coaching executivo, falando sobre gestão de mudanças, questões 
estratégicas e outros temas relacionados à gestão. E terminei 
recentemente o livro ‘1808’ de Laurentino Gomes, que conta de 
maneira leve e envolvente a história do nosso país.  

RC: Aos 45 anos, você ainda tem sonhos profissionais e 
pessoais ou já realizou todos eles? 
DE: Um homem sem sonhos é um homem sem vida. Tenho 
sonhos profissionais e pessoais, sempre estou buscando o meu 
melhor e nessa busca sempre tenho algum lugar para chegar. 

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS PERFIL

Caerr nos Rios

Caerr de Olho no Óleo: Tem a 
finalidade de fazer o recolhimento e a 
destinação adequada do óleo de cozinha. 
Todo produto arrecadado é doado à 
Fazenda da Esperança para fabricação de 
sabão. Pontos de coleta: Caerr São Pedro, 
Igreja São Francisco, Igreja São Bento, 
Igreja Nossa Senhora da Consolata, Miro 
Beauty Center, Megafarma da Ville Roy, 
Escola Estadual Severino Cavalcante.

A proposta é fazer o recolhimento de 
lixo despejado de forma inadequada nas 

praias e margens dos rios da cidade. Além 
disso, são realizadas ações de educação 

ambiental para banhistas e famílias 
que vivem próximas ao rio Branco e 

balneários visitados.

Reúse, Vire a Página: Campanha 
realizada para os colaboradores da Caerr 

e que tem como objetivo estimular 
ações que despertem a importância da 

utilização e reutilização do papel, visando 
a redução da demanda desse material 

na empresa e consequentemente, 
reduzindo custos. A conscientização 

ambiental também é o foco dessa 
campanha.

Caminhada Ecológica: A ação é o 
pontapé inicial para a abertura dos 
trabalhos ambientais da empresa e 
consiste em uma caminhada às margens 
de rios e lagos, simbolizando o respeito 
à natureza. O programa será ampliado 
para o interior do Estado, intensificando 
o alerta sobre preservação para a 
comunidade. 

Projeto Bairro Sustentável: O projeto está sendo realizado no bairro São Bento, 
onde vivem 6.368 pessoas, sendo 1.970 famílias, segundo dados do IBGE/2016. O 

objetivo da ação é contribuir para a adoção de boas práticas sustentáveis com ênfase na 
responsabilidade socioambiental e que contemplem as interrelações do meio natural 

com o social, com vistas a educação ambiental, atividades esportivas, artesanais e a 
revitalização do bairro.

Caerr Educação Ambiental: A campanha permanente realiza 
palestras nas escolas públicas e privadas, além de faculdades 
e empresas, na capital e no interior e aborda temas como 
desenvolvimento sustentável, consumo racional da água e uso 
correto da rede de esgoto, além de alertar crianças e jovens sobre a 
importância da preservação da natureza. A ação também abrange 
receber o público escolar e acadêmico na Caerr, momento no qual 
são apresentadas todas as fases do tratamento de água e o correto 
uso da rede de esgoto.

14 15




