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Água nossa de cada dia

[...] Água que sai da terra
Água que sai do ventre das matas

Que cai das cascatas.
Água fonte de vida

Água que brota dos córregos
Água que jamais voltará
Água nossa de cada dia.

de Maria da Conceição do Amparo (Ipiaú – BA)

Cachoeira do Santo Antônio - PVH/RO.
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MENSAGEM AOS ACIONISTAS

O presente relatório tem como objetivo demonstrar as ações

realizadas no decorrer do ano de 2011 quanto a sistemas operacionais;

mercado; atendimento ao cliente; receita e faturamento; investimentos;

logística empresarial; tecnologia da informação; gestão de pessoas;

planejamento estratégico; treinamento, segurança e medicina no trabalho,

meio-ambiente, balanço patrimonial e demonstrações financeiras. A CAERD

visando alcançar os resultados desejados vem evidenciando esforços no

sentido de implementar ações de planejamento, organização e controle,

como mecanismos de monitoramento e acompanhamento das ações para
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como mecanismos de monitoramento e acompanhamento das ações para

melhor desenvolver suas atividades. Com a melhoria dos processos

operacionais, administrativos e de gestão torna-se possível a modernização

empresarial da Companhia e o aproveitamento de oportunidades para

melhor aplicação dos seus recursos.

A Companhia continua realizando o Planejamento Estratégico

Participativo que nesse ano contou com a participação de todas as

Unidades Organizacionais, onde foram traçados objetivos e metas para o

exercício, os quais contemplaram os diversos níveis da estrutura

organizacional , estes alinhados às diretrizes estratégicas da CAERD.

As demonstrações contábeis do exercício de 2.011 foram elaboradas

de acordo com a legislação societária e o parecer dos auditores

independentes devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado

até o dia 31 de maio/2012, de acordo com a Instrução Normativa

013/04/TCER-RO.



DESCRIÇÃO CONJUNTURAL

Histórico da Empresa

A Lei Nº. 490 De 04/03/1.969, cria a Companhia de Águas e Esgotos de

Rondônia – CAERD, empresa de economia mista, que tem por objetivo o

planejamento, organização, coordenação e controle da exploração,

operação e comercialização do saneamento básico do Estado, dentro

dos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade.

A CAERD está estruturada por Assembléia Geral, Conselho de

Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, tendo o Governo

do Estado seu acionista majoritário. A Lei de criação da CAERD foi
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do Estado seu acionista majoritário. A Lei de criação da CAERD foi

modificada pela Lei Nº. 01 de 31/12/1.981. Hoje a diretoria executiva

está composta pela Presidência, Diretoria Administrativa e Financeira; e

Diretoria Técnica e de Negócios.

Campo de Atuação

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD é a maior empresa

pública do Estado de Rondônia.

A CAERD atua em 52 localidades sendo, 42 municípios e 10 Distritos, ou

seja, sua contribuição para o desenvolvimento do Estado de Rondônia e

sua importância para a população são inquestionáveis, pois atua

diretamente na saúde preventiva.

Produto

O principal produto da empresa é a produção e distribuição de água tratada, 

disponibilizada tratada para aproximadamente 80% da população do 

Estado. É uma indústria de potabilização da água, cabendo a ela cumprir 

as normas e padrões estabelecidos pelas autoridades sanitárias.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO

O planejamento estratégico foi realizado com a participação de todo o corpo diretivo,

gerencial e técnico da CAERD em maio 2011 no Fórum “Fazendo Acontecer –

COMPROMISSO DE TODOS”, partindo da necessidade de buscar o equilíbrio

econômico- financeiro a curto, médio e longo prazo, além do desafio de ter novas

adesões e a garantia da continuidade das concessões junto aos Municípios de

Rondônia. Nesta ocasião, foi realizada análise de reposicionamento institucional, a

partir da perspectiva das principais partes interessadas, principalmente do Poder

Concedente e análise de tendências econômicas e mercadológicas. Isto permitiu a

redefinição de diretrizes e prioridades estratégicas da CAERD, gerando o Mapa

Estratégico que traduz a estratégia da instituição para o período 2011-2014. O

evento foi conduzido pela consultoria Hoperações,pelos senhores Mário Augusto
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Bággio, Ary Maóski e Carolina de Barros Bággio

O Governador do Estado, Sr.Confúcio Moura também foi ao evento levar palavras

de incentivo e apoio aos servidores da CAERD.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Tem como objetivo direcionar

as ações da organização,

sistematizando um caminho

para a consecução de sua

missão e a busca de alcance

da visão. As diretrizes foram

revistas na ocasião da

realização do fórum de

planejamento



O desenvolvimento profissional do corpo técnico e de gestão deve ser observado
por todos os lideres, gerentes, coordenadores e diretores da CAERD.
A CAERD deverá assessorar o Governo do Estado e demais órgãos financiadores,
orientando quanto a aplicação dos recursos a serem utilizados no setor de
Saneamento Básico no Estado de Rondônia.
Os esforços da CAERD devem se voltar para a reestruturação comercial,
operacional e Administrativa para melhorar os índices dos serviços prestados.
Buscar investimento junto aos órgãos financiadores, através de projetos para
melhoria do saneamento básico, visando a qualidade dos serviços prestados e a
modernização da Empresa.
A CAERD deve exercer uma política comercial justa voltada para a satisfação do
cliente e o aumento de receita.
A CAERD deve promover permanentemente a divulgação da importância do
Saneamento Básico.
Estabelecer parâmetros de excelência através de indicadores referenciais de
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Estabelecer parâmetros de excelência através de indicadores referenciais de
Companhias “benchmarking” em Saneamento Básico.

Mapa Estratégico da CAERD
O redimensionamento estratégico da CAERD se traduz no Mapa Estratégico

abaixo, elaborado para o período 2011-2014.

Os indicadores

definidos seguem o

padrão adotado pelo

Sistema de

Saneamento

Nacional (SNIS).



COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
A CAERD através da sua área de Recursos Humanos, tem primado por cuidados
relevantes a uma boa prática de Gestão de Pessoas onde os colaboradores são
orientados e treinados a trabalharem com foco nas diretrizes da Empresa visando
alcançar os objetivos e metas propostas, sustentados por métodos, técnicas,
instrumentos e tecnologia adequados. Para a CAERD a capacitação e
treinamento compreendem um conjunto de ações que elevam a competência dos
servidores e conduzem a Companhia a um desempenho crescente, promovendo o
contínuo desenvolvimento organizacional.
A seguir destacamos algumas ações dentre muitas outras iniciativas, articuladas
com planejamento, sistematização e informatização.
Inicialmente apresentamos o demonstrativo do quadro de pessoal que vem
sustentando com muita garra e determinação as ações da CAERD. Como
demonstrado no gráfico abaixo, o número de colaboradores tem decrescido
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demonstrado no gráfico abaixo, o número de colaboradores tem decrescido
anualmente, especialmente por processos de aposentadorias considerando que a
média de idade hoje é de 48 anos e de serviço, 22 anos.

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES JANEIRO A 
DEZEMBRO/2011
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Fonte: Folha de Pagamento da Caerd



O Programa de Capacitação e Treinamento que estabelece os objetivos e
procedimentos referentes à capacitação e treinamento dos colaboradores, de
forma a contribuir para a elevação da competência individual e organizacional a
CAERD vem promovendo ações de capacitação e treinamento para seus
colaboradores.
Foram realizados treinamentos para Copeiros, Atualização de Planejamento
Estratégico 2011 e 2012, Fórum sobre SPED – PIS/COFINS, Nota Fiscal
Eletrônica, liderança Coach, Sindicância e Processo Disciplinar, Licitação e
Contratos Administrativos, entre outros.
No gráfico abaixo revela a preocupação da Direção da Companhia em
aperfeiçoar habilidades e desenvolver competências na organização.

DEMONSTRATIVO TREINAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO/2011
PORTO VELHO
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Fonte: Folha de Pagamento da Caerd

Outra ação importante assim como atendimento a Portaria nº 1.510, de 21 de agosto
de 2009, do Ministério do Trabalho, qual tem como finalidade disciplinar o registro
eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de Registro de Ponto – SREP que é o
conjunto de equipamentos e programas informatizados destinado á anotação por meio
eletrônico da entrada e saída dos trabalhadores das empresas, previsto no artigo 74
da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, já se encontra
desde 01 de março de 2011, funcionando o registro eletrônico nas principais
gerencias.



PROGRAMA MENOR APRENDIZ E ESTAGIÁRIOS

A CAERD cumpre sua função social através de parceria com o CIEE (Centro
Integração Empresa Escola) contratando Menores Aprendizes e Estagiários,
contribuindo assim para a formação de um profissional mais capacitado para as
atuais exigências do mercado de trabalho e com visão mais ampla da própria
sociedade. A aprendizagem é uma ação de responsabilidade social e um
importante fator de promoção de cidadania, a formação desses adolescentes e
jovens ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e
tornando mais promissor o futuro da nova geração.

ATIVIDADES REALIZADAS PELA CIPA EM CONJUNTO COM O SEESMT:

Na área de Segurança no Trabalho foi dada toda uma atenção aos Programas de
Riscos Ambientais e de Controle da Saúde Ocupacional dos colaboradores,
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Riscos Ambientais e de Controle da Saúde Ocupacional dos colaboradores,
através do nosso serviço especializado de medicina e segurança no trabalho -
SEESMT, juntamente com as comissões internas de prevenção de acidente -
CIPA onde foram realizados eventos tais como: Curso para cipeiros, Palestras
Educativas e Preventivas, inspeções nos locais de trabalho, assim como
considerável investimento na aquisição de uniformes (R$ 36.000,00) e materiais
de equipamentos de segurança (R$ 36.472,34) os quais contribuíram para a não
ocorrência de acidentes no trabalho.

Inspeção nos veículos da Empresa para verificação dos itens de segurança
como (macaco, triangulo, chave roda extintores) bem como parte elétrica, freios,
revisão e a limpeza interna e externa dos veículos,



Inspeção para verificação da validade dos extintores de incêndio da empresa.  
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Visitas nas unidades para inspeção das condições de trabalho dos servidores
pelos Copeiros Aldenir, Éclair, Martânia, juntamente com as Coordenadoras
Maria de Lourdes S. Viana e Eliamar Rezende de Castro,

Campanha de Vacinação

Realização da Campanha de vacinação na capital onde a imunização foi aplicada 
nos colaboradores no mês de junho/11 alcançando um índice de 98% de 
imunização.



Realização da XIX SIPAT de Porto Velho

A realização da XIX SIPAT ocorreu no período de 18 a 21/10/2011, onde contou
com a presença das diretoras: Maria De Fátima G. O. Marques e Márcia
Cristina Luna. A programação repleta de palestras educativas como: Saúde do
Homem, Tabagismo, Inteligência Emocional, Motivação no trabalho,
Reeducação Alimentar, Estudo Preliminar Sobre o Clima Urbano na Cidade de
Porto Velho, As Emoções da Ansiedade no Sistema Nervoso Central, A
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Porto Velho, As Emoções da Ansiedade no Sistema Nervoso Central, A
Importância do Exercício Físico no Controle da Hipertensão e Diabete,
Qualidade de Vida, A Importância da Água no Nosso Organismo.

Os gráficos abaixo demonstram a evolução do Auxilio Alimentação e Auxilio
Saúde, que são fornecidos aos servidores.

DEMONSTRATIVO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO A DEZE MBRO/2011

510

515

520

525

530

535

540

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

Quant 534 533 537 537 537 535 531 530 527 526 526 520

Valor  640.80  319.80  322.20  322.20  322.20  321.00  318.60  318.00  316.20  315.60  315.60  312.00

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11

TOTAL COLABOR ADORES  = 5 2 0 VA LOR TOTA L R$  4 . 14 4 .2 0 0 ,0 0

Fonte: Folha de Pagamento da Caerd



 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

500

505

510

515

520

525

530

valor 67.271 153.23 152.83 152.96 153.88 154.28 153.25 153.12 153.43152.18152.61151.17

jan/11 fev/11
mar/1

1
abr/11

mai/1
1

jun/11 jul/11
ago/1

1
set/11 out/11

nov/1
1

dez/1
1

DEMONSTRATIVO DE AUXILIO SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO/2 011 
PORTO VELHO

18

valor 67.271 153.23 152.83 152.96 153.88 154.28 153.25 153.12 153.43152.18152.61151.17

quant 524 525 522 523 524 526 523 521 521 517 517 511

R$ 1.750.270,53

Fonte: Folha de Pagamento da Caerd

GESTÃO COMERCIAL

Pit Stop na Rio Madeira e na zona leste da Capital para divulgação da campanha
para recuperação da receita.



Manual do Usuário

Em janeiro/2011 foi lançado o Manual do Usuário para permitir o entendimento do
trabalho desenvolvido pela CAERD, além de orientar como controlar e reduzir o
consumo e o valor da conta de água, dentre outras informações que o usuário deve
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REDESENHO DA ÁREA COMERCIAL

consumo e o valor da conta de água, dentre outras informações que o usuário deve
ter conhecimento.

Foi concluído o redesenho dos
macros processos da área
comercial onde foram
diagnosticados os processos atuais
e proposto melhorias visando à
migração para um novo Sistema de
Gestão Comercial denominado
GSAN – Gestão de saneamento,
desenvolvido pelo Ministério das
Cidades para empresas de
saneamento no Brasil



Os consultores da PROCENGE que
estiveram na coordenação do
redesenho dos macro processos do
comercial, Sr. Paulo e Sra. Leni.

Foi realizado nos dias 21 e 28 de novembro de 2011, na Faculdade São Lucas, o
treinamento à todas as Gerências e servidores da área comercial da CAERD do
projeto estudo dos macro-processos comerciais (redesenho) que contou com a
participação da diretoria da empresa e dos consultores da PROCENGE empresa
contratada pela CAERD.

TECNOLOGIA
A CAERD hoje é a única empresa de saneamento do Brasil a possuir todos os seus
sistemas integrados (Gestão Comercial, Geoprocessamento e Gestão Empresarial)
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sistemas integrados (Gestão Comercial, Geoprocessamento e Gestão Empresarial)
formando um único grande complexo de informação. Existe toda uma preocupação
com a manutenção, atualização e operação dos sistemas empresariais e manutenção
do banco de dados, da rede lógica de todas as unidades da CAERD, além de suportes
aos usuários do Sistema, tudo isso visando garantir a qualidade dos serviços que hoje
faz o grande diferencial na CAERD.
No decorrer de 2011 muitas ações foram desenvolvidas visando a melhoria e
segurança da TI dentre elas o contato com os técnicos da Empresa Águas do
Amazonas - AGA para troca de informações que possam nos subsidiar na decisão de
onde instalar a plataforma do GSAN; a solicitação de renovação por igual período com
a Empresa PROCENGE para a continuidade dos serviços prestados, considerando a
importância dos mesmos; a viabilização do contrato para aquisição de Licenças de
Software (Kerio Firewall, Aplicação de Antivirus Aplicação de Monitoramento da Rede);
a viabilização do Contrato de UPGRADE na velocidade de Link (aumentando de 06 Mg
para 20 Mg melhorando significativamente a velocidade do nosso tráfego de
informações ); a Viabilização das ferramentas/ aplicativos: Vision /CFCB (ferramenta
que disponibiliza relatórios gerenciais); viabilização da internet de Nova Mutum;
solicitação e autorização para formalização de contrato com a empresa LocaWeb
responsável pela hospedagem do nosso site e das contas de e-mails; contato com a
Empresa Oi para solução da paralisação do funcionamento do Voip;



Instalação e
Configuração de 5
novos servidores.

Software de monitoramento

Implantação das Regras
de segurança da
informação. UPGRADE
de aumento da banda de
tráfego de dados que
interliga todas as
Unidades de Negócios da
CAERD.

Apoio a todos os
usuários dos sistemas
na manutenção das
informações no banco
de dados.
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Software de monitoramento
de Acessos à rede
Corporativa e Internet.

O sistema Help Desk foi implantado

com o objetivo de dar celeridade na

resolução das ocorrências/suporte de

problemas que ocorrem diariamente.

O gráfico demonstra quais
localidades acessam o
sistema via VPN (acesso
remoto) e os demais são
conectados aos links da OI e
EMBRATEL



Site da CAERD
Em 2011 foi disponibilizada aos clientes internos e externos, a nova página da
CAERD colocando a disposição novos serviços como o “Fale com a Presidência”
canal criado para que o cliente fale direto com a Diretoria da CAERD, além dos já
existentes como: emissão de 2ª. via de conta; Reclamações de consumo;
Denúncias e vazamentos; Informações sobre a fatura de água, Informações sobre
as atividades que estão sendo desenvolvidas, divulgação de notícias e licitações.
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Webmail

O Webmail foi instalado como
objetivo de estabelecer a troca
de informações via e-mail
corporativo de acesso exclusivo
aos servidores.



Investimentos em TI

A CAERD investiu no ano de 2011 a quantia de R$2.318.433,12 (dois milhões,
trezentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta e três reais e doze centavos)
conforme quadro abaixo.

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS / SOFTWARE VALOR

Comunicação de dados: MPLS dados/IP 729.200,00

Primelink interestadual 60.420,12

Antivirus (380 licenças) 84.000,00

Licenças de software segurança e monitoramento da rede 35.750,00
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Licenças de software segurança e monitoramento da rede 
lógica

35.750,00

Processo compra de PC´s, servidores, notebook´s (instalados 
em 2011)

350.000,00

Licenças de uso do software de Gestão Comercial (GCS), 
Gestão Empresarial (Pirâmide), Geo, Redesenho Processo 
Comercial, GSAN.

1.059.063,00

TOTAL DE INVESTIMENTO 2.318.433,12

O geoprocessamento é uma ferramenta da tecnologia da informação que permite a
visualização de toda a rede de distribuição de água e coleta de esgoto, gerando
mapas temáticos, o que proporciona maior agilidade e segurança nas ações
operacionais, de manutenção, comerciais/atendimento ao público e de qualidade.
Com essa ferramenta a CAERD eleva o nível de desempenho e de eficiência nas
atividades de controle operacional, operações comerciais, gestão de manutenção e
qualidade.

GEOPROCESSAMENTO
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A imagem acima demonstra o sistema ACQUAGIS – sistema corporativo de 

geoprocessamento implantado pela CAERD.

Programado para entrar em operação em 2011, o projeto GIS-CAERD foi
prorrogado para maio de 2012, devido a implantação do sistema comercial/GSAN
– Gestão de Saneamento desenvolvido pelo Ministério das Cidades.
Nesse período foi realizada a migração e adequação da base cartográfica da
PMPV com a existente na CAERD.
Também foram realizadas reuniões junto a Secretaria de Planejamento com a
participação da Procuradoria do Município, para elaboração do Termo de
Cooperação Técnica, entre CAERD e PMPV, que estabelece as diretrizes para as
atualizações cadastrais, bem como o uso das informações disponibilizadas entre
as partes.



CONTABILIDADE

Destacamos o esforço de todas as áreas da empresa para atualização da
Contabilidade, conseqüentemente cumprindo com a legislação fiscal como, por
exemplo, o cumprimento das datas para divulgação dos balancetes e dos balanços,
com isso demonstrando toda sua responsabilidade com as instituições fiscalizadoras
e sociedade, conforme quadro abaixo:

CALENDÁRIO DE PUBLICAÇÃO DOS 
BALANÇOS  1999 À  2011

ANO PRAZO LEGAL PUBLICAÇÃO

1999 30/05/2000 29/08/2001

2000 30/05/2001 24/09/2001

2001 30/05/2002 15/08/2002

2002 30/05/2003 23/05/2003

A CAERD mantém a capacitação
dos servidores da Gerencia de
Contabilidade de forma a atender
a lei através de um sistema
contábil que permita registrar e
demonstrar separadamente, os
custos e as receitas de cada
serviço em cada um dos
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2002 30/05/2003 23/05/2003

2003 30/05/2004 31/05/2004

2004 30/05/2005 15/08/2005

2005 30/05/2006 23/04/2006

2006 30/05/2007 14/03/2007

2007 30/05/2008 20/03/2008

2008 30/05/2009 06/04/2009

2009 30/05/2010 23/03/2010

2010 30/05/2011 27/09/2011

2011 30/05/2012 -

Contabilidade Regulatório
Para isso, tem participado ativamente das inúmeras reuniões com a Associação
Brasileira das Empresas de Saneamento – AESBE e Companhias associadas para
nivelamento de informações quanto a implantação.
Balanço Patrimonial
O balanço patrimonial da empresa referente ao exercício de 2011 está em fase de
conclusão, devendo ser entregue até o dia 30/05/2012 ao TCE-RO e divulgado nos
jornais de grande circulação para conhecimento de todos os munícipes.

serviço em cada um dos
Municípios atendidos.
A CAERD vem se preparando
internamente e desenvolvendo
ações junto a PROCENGE,
prestadora de serviços da
CAERD, para a implantação da
Contabilidade Regulatória
conforme determina a Lei nr.
11.445/2007 que tem o objetivo
de Contabilizar custos e Otimizar
a gestão de custos por
Município.



GESTÃO AMBIENTAL

A Política Ambiental da CAERD

As diretrizes da CAERD como
empresa de saneamento básico tem
como foco desde sua fundação, a
melhoria da qualidade de vida da
população e estabelecer projetos e
boas práticas voltadas ao meio
ambiente.
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A política de meio ambiente vigente desde 2.000 e fundamentalmente em 2.011 que
surge a Gerencia de Monitoramento Ambiental - GMAM vão dar as diretrizes da
gestão ambiental da CAERD em Rondônia, de uma forma a atender as
necessidades e demandas ambientais na CAERD de maneira responsável e integra.
Para isso foram feitos projetos e principalmente convênios e parcerias com outras
empresas e órgãos, visando um aprimoramento da gestão.
A CAERD também incentiva os funcionários a aprimorarem seus conhecimentos,
fazendo cursos e treinamentos relacionados às suas atividades de ambientais, de
modo que se tornou uma estratégia fundamental para melhorar ainda mais a gestão
ambiental.

Programa Socioambiental
A Lei 9.795 de 27 de Abril de 1999, em seu art. 1º especifica que “entendem-se por
educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”



Apresentação
As mudanças nos valores e modos de vida da sociedade, com o surgimento do
processo industrial e o crescimento das cidades, aumentaram a utilização dos
recursos naturais e a produção de resíduos. Gerou profundas mudanças na
cultura, afetando principalmente a percepção dos homens pelo ambiente, que
passaram a vê-lo como um objeto de uso para atender suas vontades, sem se
preocupar em estabelecer limites e critérios apropriados.
Não demorou a surgirem as conseqüências dessa cultura moderna, o surgimento
de problemas ambientais que afetam diretamente a vida das pessoas. É evidente
que há uma crise de relações entre sociedade e meio ambiente.
A preocupação com essa situação fez com que surgisse a mobilização da
sociedade, exigindo soluções e mudanças. Como exemplos temos ações que
surgiram na década de 60 do século passado vistos como movimentos
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surgiram na década de 60 do século passado vistos como movimentos
contraculturais. Nesse período surgiu o movimento ecológico que trazia como uma
de suas propostas a difusão da Educação Ambiental como ferramenta de
mudanças nas relações do homem com o ambiente.
Surgiu como resposta à preocupação da sociedade com o futuro da vida. Sua
proposta principal foi de superar a dicotomia entre natureza e sociedade, através
da formação de uma atitude ecológica nas pessoas. Um dos seus fundamentos foi
a visão socioambiental, que afirma que o meio ambiente é um espaço de relações,
é um campo de interações culturais, sociais e naturais.
O processo educativo proposto pela EA objetiva a formação de sujeitos capazes de
compreender o mundo e agir nele de forma crítica consciente. Sua meta é a
formação de sujeitos ecológicos. Fomenta sensibilidades afetivas e capacidades
cognitivas para uma leitura do mundo do ponto de vista ambiental.
A Educação Ambiental dá-se de forma mediadora para múltiplas compreensões da
experiência do indivíduo e dos coletivos sociais na construção de novas
sensibilidades e posturas éticas diante do meio ambiente.
A CAERD com o objetivo de ampliar seu trabalho Socioambiental, propõe com
este projeto fechar lacunas ainda existentes no âmbito da sociedade rondoniense,
no tocante a informações sobre o Sistema de Saneamento Básico.



Por outro lado, a Lei complementa que a ”educação ambiental é um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar
presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo” (art. 2º).
A Lei por sua vez estabelece os objetivos fundamentais da educação
ambiental, que são:
- O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e
éticos;
- A garantia de democratização das informações ambientais;

Continuação

28

- A garantia de democratização das informações ambientais;
- O estimulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;
- O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável,
na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
- O estimulo à cooperação entre a diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade,
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
- O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
- O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade
como fundamentos para o futuro da humanidade.
Com o pensamento voltado a contemplar os objetivos especificados na Lei de
Educação Ambiental a CAERD elaborou em 2011, o Projeto de Educação
Ambiental, onde o mesmo contempla algumas ações, descritas abaixo de
forma.



Diretrizes do Programa de Educação Ambiental
Informar a população rondoniense a importância do uso da água tratada e
sua interação com o meio ambiente.
Eixo Norteador
Desenvolvimento de ações de educação sanitária e ambiental.
Instituir conceitos e responsabilidades referentes às atividades de gestão
ambiental, visando a melhoria contínua dos produtos, processos e serviços
prestados pela CAERD, garantindo a qualidade ambiental e preservação
para as futuras gerações.
Disseminar informações sobre a importância do uso da água tratada com as
suas diversas interfaces através da informação com abrangência para toda
população de Rondônia.
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Objetivo Geral
Implantar um programa de Educação Ambiental contínuo para fortalecer o
entendimento á cerca das questões ambientais. Com a promoção de
Campanhas de sensibilização ambiental á população de Porto Velho, por
meio da educação ambiental informal, fomentando a participação da
comunidade, das instituições públicas e privadas e ainda preparar agentes
multiplicadores de ações educativas ambientais.
Objetivos Específicos
Disseminar o conhecimento do saneamento básico nas diversas esferas da
sociedade rondoniense;
Construir parcerias com as diversas instituições ligadas as atividades de
Educação Ambiental.
Implantar a política ambiental da CAERD em parcerias com todos os
colaboradores da Cia.
Implantar um programa de Educação Ambiental Interno contínuo para
disseminar as ações desenvolvidas pela Gerência de Monitoramento
Ambiental a todos os servidores da Cia.



Público alvo

Este projeto contempla as Instituições Públicas e Privadas, Escolas, Associações

de bairros, Instituições vinculadas ao sistema de saúde, meio ambiente, ensino e

pesquisa, toda a população do Estado de Rondônia.

Metodologia

Participativa, prevê atividades educativas por meio de curso, oficinas, palestras,
reuniões, campanhas, seminários temáticos, abordando temas como:
Saneamento Ambiental, (Tratamento de Água e fases do tratamento), Sistema de
Distribuição de Água Tratada, Desperdício, Reuso de Água, Doenças de
Veiculação e Transmissão Hídrica; Controle de Vetores, Recursos Hídricos e
preservação, Legislação (Código das Águas, Lei 9.433/97, Portaria 518/04;
Resolução CONAMA 357/05, Água Subterrânea 396/08 e 92/08, lei estadual de
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Resolução CONAMA 357/05, Água Subterrânea 396/08 e 92/08, lei estadual de
recursos hídricos nº 255/02, 11.445/07 regulamentação do saneamento básico)
Uso, manutenção e apropriação adequada ao sistema de esgotamento sanitário
implantado.

Essas ações estarão incluídas nos eventos desenvolvidos pelos vários

segmentos da sociedade (Dia Mundial da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente,

Ação Global Conferencias de Saúde e de Meio Ambiente, feiras de ciências,

festas agropecuárias, vigilância sanitária e ambiental, entre outras).

O Projeto de Educação Ambiental se apresenta em dois subprojetos, que são:

Momento Ambiental, realizado através de cursos, oficinas, palestras, reuniões,

campanhas, seminários temáticos, abordando temas ligados ao Saneamento

Ambiental.

Exposição de Mini-Eta e Aquários, realizado através da exposição de uma

maquete de ETA, especificando as fases de tratamento de água e a exposição de

aquários de resíduos sólidos, o qual demonstra qual o tempo de decomposição

dos mesmos na água.



Ações Sócio Ambiental desenvolvidas em 2011

Projetos
Elaboração do Projeto do Trabalho Socioambiental para cumprimento das
exigências do Ministério das Cidades relacionados ao PAC II das cidades de Porto
Velho, Jaru, (água e esgoto), Rolim de Moura (Água e Esgotos) Ariquemes e Ji-
Paraná, em conjunto com a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral e Caixa Econômica Federal.
Elaboração do Projeto de Educação Ambiental da GMAM, onde atuou-se em duas
propostas: Resíduos Sólidos, como fonte de contaminação das águas de
abastecimento assim a CAERD ensina a população a cuidar das águas e o
Momento Ambiental, que retrata vários assuntos relacionados ao meio ambiente.
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Seminários
Congressos

Participação da equipe da Gerência de Monitoramento Ambiental, no IX Seminário
Internacional de Sustentabilidade e XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos,
eventos de relevância no cenário ambiental.

A Gerente de Monitoramento Ambiental, Ms. Maria Lucilene, no Seminário Pré-
cheia, juntamente com a Dr. Ana Strava do Sipam e o Dr. Molion da Universidade
Federal de Alagoas – encontro que marcou as discussões a respeito das
mudanças climáticas e dos recursos hídricos na região amazônica.



Ação Global 2011

Visitas as ETA

Engº. Cezar acompanhando o aluno vencedor
do concurso de melhor redação da semana
do meio ambiente de Candeias do Jamari à
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Estação de Tratamento de Água em Porto
Velho.

Feiras de Ciência, de Tecnologia e Exposições Agrop ecuárias e presença na 
SIPAT

O Analista de Gestão José Ribamar Cavalcante da Gerência de Monitoramento
Ambiental, explicando aos alunos das escolas de Candeias de Jamari, o processo
de decomposição dos resíduos sólidos na água, na Feira realizada na semana do
meio ambiente. O evento aconteceu com a coordenação da policia ambiental do
Município e contou com vários parceiros. Dentre eles a SEDAM, CORPO DE
BOMBEIROS, SEMA, CAERD, etc.



Reuniões

A direita temos os

senhores Ribamar,

Cezar e Landoaldo

participando da

reunião do Território

da Cidadania do

área Central de

Rondônia.
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Rondônia.

Palestras Educativas

O Gestor Ambiental Landoaldo ministrando palestras para os alunos das escolas do
Município de Ouro Preto.
Participação em trabalhos Socioambientais, envolvendo os lideres comunitários, para
atender a demanda dos 12 distritos do município de Porto Velho, em cumprimento ao
contrato de programa junto a prefeitura do município de Porto Velho;
Realização de palestras aos servidores internos, aos fornecedores e prestadores de
serviços da CAERD, sobre diversos temas relacionados ao Meio Ambiente.



Participação da programação da semana da água no mês de março, promovida pelo
Batalhão Ambiental de Candeias do Jamari onde a equipe da GMAM participou com
a exposição em praça publica da mini Estação de Tratamento de Água. Dentro desta
ação a Gerencia de Monitoramento Ambiental participou também com a premiação

SEMANA DA ÁGUA
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ação a Gerencia de Monitoramento Ambiental participou também com a premiação
do aluno vencedor do concurso de redação com uma visita na Estação de
Tratamento de Água de Porto Velho bem como entregou um troféu (mini-hidrômetro e
uma camiseta) ao vencedor do concurso.



Licenciamento e Monitoramento Ambiental

MONITORAMENTO AMBIENTAL: no primeiro semestre de 2011 a Gerência de
Monitoramento Ambiental elaborou os monitoramentos ambientais dos trinta e
sete sistemas, com o objetivo de atender a legislação ambiental, as
informações para elaboração destes monitoramentos foram obtidas através de
pericias técnicas a estes sistemas e de relatório enviados pelos gerentes das
unidades operacionais. Constatou-se que algumas captações necessitam de
intervenção imediata visando a recuperação do manancial e a segurança na
área da captação.
Todas as Gerências de Negócios coletaram e enviaram amostras de água in
natura , para o Laboratório Central de Porto Velho. As amostras de água de
todas as localidades foram satisfatórias encontram-se dentro dos padrões
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exigidos pela Resolução n°357/05 do Conselho Nacional do Meio Am biente.
LICENÇAS AMBIENTAIS OBRAS DO PAC AGUA E ESGOTO: nas obras do
Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal nas cidades de
Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná e Rolim de Moura a GMAM Elaborou
os Planos de Controle Ambientais – PCAS e projetos com vista a obter as
licenças de Instalação tanto para obras de água como esgoto.
Participação em Conselhos
Membros titulares do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH
PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AO CERH, a GMAM tem
representado a CAERD nas discussões de reativação do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, aprovação do Regimento Interno e discussões para
formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, a CAERD tem grande
interesse nesse tema dado aos conflitos existentes pelo uso da água. Bem
como implementar de forma legal e consciente as ações de revitalização dos
rios em conjunto.
Em diversas reuniões ocorridas no CREA e na SEDAM os Membros do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos planejaram as ações do Conselho
para os próximos quatro anos uma das mais importantes é criar o Comitê de
Bacias Hidrográficas do Estado de Rondônia.



“Hoje estamos trabalhando para mudar esta realidade e a determinação do
governador é trabalhar com a legalidade e não permitir desmandos na área

O Secretário adjunto da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Ambiental
(Sedam), Sr. Francisco de Sales Oliveira,
entende que os principais problemas
enfrentados pelo Estado no âmbito
ambiental, são os desmatamentos
desordenados e a contaminação dos
recursos hídricos.
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ambiental” explicou. (Fonte: Sedam, 2012)
O Secretário Adjunto da Sedam destacou ainda a necessidade de uma
conscientização de todos acerca dos problemas e da participação da sociedade
organizada no processo de recuperação e manutenção dos recursos hídricos.
Salientou que a Sedam dará todo o apoio técnico e político, visto que Rondônia
está experimentando um contexto diferente onde os usuários de recursos
hídricos estão encontrando na política de recursos hídricos uma forma coerente
de participação. “Se depender da nossa secretaria será dado seqüência em
todas as ações propostas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos”. (Fonte:
Sedam, 2012).
Participaram da criação do Comitê de Bacias Hidrográficas representantes do
CREA, Universidade Federal de Rondônia (Unir), Eletronorte, Sindicato dos
Urbanitários (Sindur), Movimento das Águas, CAERD (Companhia de Águas e
Esgotos de Rondônia, OAB, Faculdades, Conselhos de Classes entre outras
entidades.
Composição do CERH
Presidente do Conselho - Sedam,
Vice-Presidente - Unir e Secretario Executivo - Sedam.



ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambi ental

Atividades da ABES no ano de 2011 foi possível participar em abril da reunião do

conselho diretor na cidade do Rio de Janeiro, participação do 26° Congresso

Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental na cidade de Porto Alegre,

participação da entrega do premio nacional da qualidade em saneamento na

cidade de Maceió- AL.
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Participação na CTGRHT - Câmara Técnica de Recursos Hídricos

Transfronteiriços.

COMCIDADES – Conselho Municipal das Cidades, participação nas reuniões,

fóruns, e debates nas Câmaras técnicas do Conselho Municipal das Cidades.



Acervo fotográfico da participação dos demais servidores d a CAERD nas
atividades ambientais.
A diretoria da CAERD tem como meta atender à legislação e às normas ambientais
relativas à preservação do meio ambiente e vem desenvolvendo um trabalho
constante para o seu aperfeiçoamento. Não tem medido esforços para que a
Gerência de Monitoramento Ambiental possa desenvolver procedimentos para
garantir água tratada de qualidade para aproximadamente meio milhão de
rondoniense, o trabalho da CAERD é garantir a vida.
Atuando, em conjunto através de cooperação e parcerias com a comunidade e
instituições federais, estaduais e municipais, nas bacias hidrográficas, em busca da
recuperação e da preservação de mananciais utilizados nas captações bem como
as nascentes e os tributários que alimentam os mananciais.
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Reunião com Ministério Público Estadual e representantes do SIPAM, para

viabilizar melhorias no Monitoramento Hidrológico nos programa PROBACIAS.

Participação da CAERD no Fórum para a construção do Plano de Ação do Plano

Local de Habitação de Interesse Social- PLHIS do município de Porto Velho, por

meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação- SEMUR.
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Palestra realizada na FUNASA sobre Uso Racional da Água e Fraudes no Sistema

de Abastecimento de água da CAERD.

Participação da CAERD no Fórum para a construção do Plano de Ação do Plano

Local de Habitação de Interesse Social- PLHIS do município de Porto Velho, por

meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação- SEMUR.



Projetos e Parcerias

Probacias e bacias Urbanas

Mudanças Climáticas – Clima Urbano de Porto Velho

Águas Subterrâneas

PROBACIAS

ÓRGÃO Gestor SIPAM

EXECUTOR: Parceiros (SEDAM, UNIR, CAERD, ICMBIO, MP,

PREFEITURAS, FACULDADES, EMATER, BATALHÃO DA POLICIA

AMBIENTAL)

O Programa PROBACIAS é um Programa de Recuperação de mananciais
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O Programa PROBACIAS é um Programa de Recuperação de mananciais

de abastecimento público e tem como OBJETIVO Desenvolver

instrumentos, metodologias e estratégias para viabilizar um programa de

restauração de bacias hidrográficas enfatizando as matas ciliares de

nascentes, mananciais e o uso racional dos recursos hídricos.

As áreas de Preservação Permanente – APP foi uma das estratégias para

atuação do programa por serem áreas de recuperação obrigatória; Este

programa beneficiará aproximadamente 70% da população total do Estado

garantindo a sustentabilidade econômica da propriedade e a influência

positiva na qualidade das águas de abastecimento.



ITEM DISTRITOS VALOR R$
REALIZADO

R$
À REALIZAR

R$

01 Nova Califórnia 5.282.227,23 0,00 5.282.227,23

02 Extrema 2.716.541,22 0,00 2.716.541,22

03 Fortaleza do Abunã 457.258,30 0,00 457.258,30

PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Foram elaborados os Projetos para Ampliação e Melhorias dos Sistemas de
Abastecimento de Água dos Distritos de o Município de Porto Velho em cumprimento
ao Plano de Metas, conforme demonstrado abaixo:
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03 Fortaleza do Abunã 457.258,30 0,00 457.258,30

04 Abunã 1.424.834,63 0,00 1.424.834,63

05 Jacy-Paraná 5.630.919,63 0,00 5.630.919,63

06 Vista Alegre do Abunã 5.167.240,35 0,00 5.167.240,35

07 União Bandeirantes 7.161.776,09 0,00 7.161.776,09

08 Calama 1.807.720,88 0,00 1.807.720,88

09 São Carlos 1.107.583,22 0,00 1.107.583,22

10 Demarcação 854.986,84 0,00 854.986,84

11 Nazaré 934.588,41 0,00 934.588,41

TOTAL GERAL 32.545.676,80 0,00 32.545.676,80

O desembolso para consecução das obras de implantação desses sistemas é oriundo

do Banco Nacional de Desenvolvimento Social-BNDES.

Já foi aprovado pela Assembléia do Estado a liberação de R$ 6.000.000,00 para as

obras de implantação do SAA nos Distritos de São Carlos, Demarcação, Nazaré e

Calama.



CONTROLE DE QUALIDADE
Laboratório de Controle de Qualidade
A CAERD trabalha com foco na qualidade da água que é distribuída a população do
Estado e para que isso seja cumprido, o Laboratório de Controle de Qualidade de
Água da CAERD vem desenvolvendo as análises físico-químicas e microbiológicas
visando o monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída pela CAERD,
monitoramento da qualidade da água dos mananciais de abastecimento do estado de
Rondônia e o controle de qualidade da matéria prima utilizada no tratamento de água.
Em 2011 foram realizados de 5.408 ensaios de amostras de águas produzidas e
distribuídas nos SAAs da CAERD; Coletas, protocolo, execução de ensaios e
emissão de resultados de amostras do SAA de Porto Velho.
Os Parâmetros determinados: Bacteriológicos (Coliformes totais e E. Coli);- Físico -
químicos básicos (cor, pH, turbidez, cloro residual e condutividade); Gerenciamento
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químicos básicos (cor, pH, turbidez, cloro residual e condutividade); Gerenciamento
de rotina: emissão de solicitação de compras de materiais de consumo, higiene,
limpeza. Gerenciamento do Processos de Compra 1008/10.
A Participação em reuniões de trabalho com a Vigilância sanitária do Município
(atendimento às informações do SISÁGUA em porto Velho); Ministério da Saúde -
Agência de Vigilância sanitária do estado (AGEVISA); Encontro da Câmara Técnica
da AESBE; Reunião com a Santo Antônio Energia para tratar de atendimento às
condicionantes do IBAMA no manancial de captação (prevenção e controle de
ocorrência de algas no manancial rio Madeira).

DESEMPENHO OPERACIONAL

VOLUME PRODUZIDO - M³

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

2010 3.412.2503.523.2163.460.257 3.343.592 3.389.8023.566.439 3.497.311 3.367.9743.400.013 3.397.1893.223.9133.324.760

2011 2.598.8502.479.7212.655.023 2.606.052 2.684.3672.577.689 2.606.052 2.720.0812.720.081 2.720.0812.720.0812.720.081

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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Volume Produzido           
Água

O volume produzido é o
volume anual de água
disponível para consumo,
compreendendo a água
captada e tratada pela
CAERD.



Volume Faturado

O volume faturado é o volume anual de água debitado ao total de economias

(medidas e não medidas) para fins de faturamento.

VOLUME FATURADO - M³

400.000
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800.000

1.000.000

1.200.000
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0

200.000

400.000

2010 847.541 872.521 855.230 844.007 864.915 827.759 901.887 917.207 989.634 991.229 1.014.909 996.852

2011 760.359 774.389 766.887 750.798 778.359 773.104 820.287 846.216 843.170 796.172 924.779 896.267

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Os estudos realizados pela empresa de consultoria contratada demonstram que

existe uma perda de faturamento devido às ligações clandestinas auto religadas,

vazamentos imperceptíveis, sem o conhecimento da CAERD. Para sanar esses

problemas a CAERD continua realizando os trabalhos de intervenções de

melhoria nos sistemas, desenvolvendo as ações de higienização da tubulação e

identificação dos principais pontos de perdas, procedendo-se reparos de

emergências, otimizando as ações operacionais de maneira a possibilitar a

abertura dos registros da linha de manobra eliminando a intermitência da malha

de rede atendida pelo Centro de Reservação I, possibilitando as atividades de

Desenvolvimento Institucional - DI que têm como principal objetivo a redução das

perdas.



Número de Economias
O número de economias é a quantidade de economias ativas de água que
contribuem para o faturamento.
O número de economias vem crescendo de forma contínua, resultado das ações
que a CAERD tem desenvolvido que além de promover o incremento no
faturamento, atende a diretriz de responsabilidade com a prestação de seus
serviços dentro do padrão e qualidade exigidos por Lei.
No período de 2.010/2.011 no município de Porto Velho incluindo seus distritos,
houve um crescimento relativo do número de 6.438 economias.

40.000

45.000

50.000
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População Atendida

A população atendida no Município de Porto Velho é o número de habitantes

atendidos com os serviços de abastecimento de água pela CAERD.

Para atender o objetivo de universalização da água a CAERD implementou no

período de 2.009/2.010 ações que elevou o índice de atendimento da população

urbana de 76,94% no ano de 2.009 para 79,66% no ano de 2.010, através da

implantação de 1.951 Ligações Domiciliares atendendo a mais 7.804 habitantes.

Ligações domiciliares 3.680*4 = 14.720 hab.



Hidrometração Porto Velho

Com a hidrometração das ligações temos o controle do consumo de água
realizado por cada cliente com o objetivo principal de acompanhar além do
consumo as perdas existentes no faturamento.
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Em 2011 foram instalados 2.884 hidrômetros no Município com o crescimento de
11,54% conforme demonstrativo abaixo:



FATURAMENTO x ARRECADAÇÃO
DE 1998 A 2011

Em R$ 1.000,00

Os Quadros que seguem demonstram a evolução com Faturamento e
Arrecadação; Total das ligações ativas; Economias; Água faturada do Estado de
Rondônia.
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0

20.000

40.000

60.000

80.000
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120.000

FAT 26.355 29.754 27.312 27.234 28.123 35.522 42.870 48.793 56.216 71.071 79.013 85.299 94.657 107.635

ARR 13.542 16.884 18.167 21.317 25.112 29.663 35.523 45.066 48.964 64.585 71.255 80.334 90.569 99.270

% 51,38 56,74 66,52 78,27 89,29 83,52 82,86 92,36 87,1 90,87 90,18 94,18 95,68 92,23

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Relatórios R20 e R33Fonte: Relatórios R20 e R33--ProcengeProcenge



EVOLUÇÃO TOTAL DAS LIGAÇÕES
Água e Esgoto - 2011

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

TOTAL 116.254 113.537 118.694 128.480 133.418 140.215 148.432 154.970 161.273 169.341 177.904 187.513

ATIVAS 75.369 72.368 73.125 81.863 80.213 85.334 93.214 96.815 100.657 107.397 115.830 124.079

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

47

EVOLUÇÃO TOTAL DAS LIGAÇÕES ATIVAS
Água e Esgoto - 2011
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ATIVAS 75.369 72.368 73.125 81.863 80.213 85.334 93.214 96.815 100.657 107.397 115.830 124.079

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Relatório R04Fonte: Relatório R04--ProcengeProcenge

ATIVAS 75.369 72.368 73.125 81.863 80.213 85.334 93.214 96.815 100.657 107.397 115.830 124.079

% 64,83 63,74 61,61 63,72 60,12 60,86 62,8 62,47 62,41 63,43 65,10 66,17

Fonte: Relatório R04Fonte: Relatório R04--ProcengeProcenge



EVOLUÇÃO TOTAL DAS ECONOMIAS ATIVAS
Água e Esgoto - 2011
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VOLUME DE ÁGUA FATURADA EM M³
Água e Esgoto - 2011 Em 1.000 m3

Fonte: Relatório R12Fonte: Relatório R12--ProcengeProcenge
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ATIVAS 18.497 17.826 18.116 19.636 19.792 20.994 21.838 22.555 23.170 25.232 27.983

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ATIVAS 87.821 84.506 85.463 94.235 91.932 97.070 104.993 107.913 111.360 118.378 127.050 136.486

Fonte: Relatório R04Fonte: Relatório R04--ProcengeProcenge



Receita Tarifária

No exercício de 2.011 não houve alinhamento das tarifas e nem reajuste de

preços tarifários. A Receita Tarifária da CAERD vem sendo gerenciada de forma a

atender os segmentos comerciais, residenciais, industriais, órgãos públicos.

Destaca-se o atendimento a classe mais carente com a tarifa social.

Com o trabalho realizado para a recuperação das perdas, houve um incremento
no faturamento de 18,44% no período de 2010 a 2011, resultado do incremento
de economias, conforme quadro abaixo.
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2010 2011

Fat 33.264.673 39.399.960

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000



CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL
O Centro de Controle Operacional - CCO contempla a automação da Estação
Elevatória do Centro de Reservação, possibilitando o monitoramento do
funcionamento através de vídeo e áudio em tempo real. Dessa forma tendo o
controle das bombas da elevatória quanto aos parâmetros de pressão e vazão dos
pontos instalados e medidores ultrasônicos e nível de reservação do principal
reservatório da cidade, conforme demonstra as figuras abaixo.

50



CONTROLE DAS PERDAS

Um sistema de macro-medição é fundamental para gerar informações que apóiem

a tomada de decisão na operação de um sistema de abastecimento e também para

determinar a direção dos programas de controle de perdas. Para que forneça

informações confiáveis e precisas deve ser muito bem planejado e instalado.

O propósito das medições realizadas foram para atualização de KC, e também

para medir as vazões de águas captadas (bruta), tratadas e distribuídas no sistema

de abastecimento de Porto Velho, para controle de perdas físicas e faturamento,

controle operacional, avaliação das demandas e desempenho dos setores de

abastecimento.

51Medição na subida do RII



Medição na saída da Captação Santo Antônio e na Água Bruta Arco
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Medição na saída da ETA nova para RI

REABILITAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS

Destacamos atividades voltadas a Melhoria do desempenho do Sistema de

Abastecimento de Água do Município de Porto Velho, como: pesquisa de

vazamentos visíveis e não visíveis, vistorias das ventosas localizadas no trajeto da

ETA NOVA até o RI. Durante esse período foi realizado o monitoramento do

consumo de energia utilizado nas unidade operacionais de alta tensão e também o

estudo de modelagem da demanda ótima, e a finalização da pesquisa de clientes

do bairro Agenor de Carvalho, que teve a finalidade de acompanhar a evolução do

sistema local.



Pesquisa de vazamentos visíveis e invisíveis
Nesse período foram executadas as vistorias e pesquisa de vazamentos no SAA de 
Porto Velho. Realizou-se atividades de geofonamento e manometria nas áreas com 
suspeitas de vazamentos.
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Geofonamento e Manometria
Foi executado a atividade de manometria para detectação de baixa pressão na
área, delimitamos a área e iniciando o geofonamento no local, após geofonar uma
grande área, foi localizado um vazamento, de imediato informamos a CAERD, que
solicitou da empleteira a retirada do mesmo.

Execução da atividade de manometria na rua Afonso Pena



Escavação e retirada do vazamento na rua Afonso Pena.

Foi realizada uma varredura na área afetada pela falta de água, a varredura
consiste em manometria, pesquisa visual de bocas de lobo, pv’s e geofonamento,
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consiste em manometria, pesquisa visual de bocas de lobo, pv’s e geofonamento,
sendo que a rede não apresentava vazamento. Desta forma foi realizada uma
verificação para determinar se a mesma estava com obstrução. Constatando-se
que a rede estava obstruida na cruzeta conexão da rede de DN50 para DN150
impedindo a passagem da água e consequentemente a falta da mesma.
Foi realizada a manometria antes e depois da escavação, antes a pressão estava
entorno de 3 mca logo após a limpeza da rede a pressão ficou em 11 mca as fotos
a seguir ilustram o trabalho realizado.

Manometria na área afetada



Escavação no local e Rede com obstrução na Cruzeta
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Retirada da obstrução na cruzeta

Geofonamento na rua Gonçalves Dias



Localização e retirada de Vazamento na rua Gonçalves Dias
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Geofonamento na rua José de Alencar com Sete de Setembro

Localização e Retirada do Vazamento na rua José de Alencar com Sete de
Setembro.



Executando manometria e Local aferido 
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Equipe da T&M executando manometria



Executando geofonamento na rua Benjamin Constant

Inspeção em PV’S
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Vazamento e reparo sendo executado

Adutora rompida e executando manometria após reparo



Verificação de Ventosas
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Executar sondagem e escavação para localizar caixa de inspeção e verificar
condições para executar manutenção



Executar a remoção da tampa de concreto para verificar condições e executar
manutenção.
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Localização de clientes auto religados no Bairro Agenor de Ca rvalho
Durante o assentamento de manilhas realizada pela Prefeitura de Porto Velho
no Bairro Agenor de Carvalho, foram localizados clientes auto religados, porém,
essas ligações foram capeadas e se fez necessário a regularização desses
clientes inativos para melhoria do SAA em termo de faturamento e redução de
perdas .

CAP
CAPEADO



CAPEADO
CLIENTE AUTO RELIGADO

CLIENTE AUTO RELIGADO
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Clientes auto religado no Bairro Agenor de Carvalho

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE PORTO VELHO

Os indicadores de desempenho do sistema de abastecimento constituem-se

de medidas quantitativas de um aspecto particular da prestação dos serviços,

servindo como instrumentos de apoio ao monitoramento da eficiência e da eficácia

da entidade gestora, e simplificando uma avaliação que de outro modo seria mais

complexa e subjetiva. Portanto, os indicadores de desempenho expressam o nível

do desempenho efetivamente atingido, tornando direta e transparente a

comparação entre objetivos de gestão e resultados obtidos no SAA.

Através dos indicadores de desempenhos do SAA de Porto Velho, tem-se o

desenvolvimento da prestação de serviço à população. As tabelas e gráfico

demonstram performance do sistema.
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Equipamento MaxxiLogger



EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E ESGOTOS

Para manter os serviços prestados no Sistema de Abastecimento de Água da cidade

de Porto Velho operando com eficiência e qualidade a CAERD investiu com

recursos próprios aproximadamente R$ 641.464,61 (seiscentos e quarenta e um mil

quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Foram realizados em 2011 um total de 21.379,50m de extensão de rede, sendo:

16.962m rede de 50 mm PVC; 811m rede de 100 mm PVC; 2.353m rede de 150 mm

DEFoFo e 1.253m rede de 200 mm DEFoFo.

Destaca-se entre as ações rotineiras de retirada de vazament os, as extensões
de rede conforme abaixo :
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de rede conforme abaixo :

1- Construção de 2.000m de rede adutora DN 200mm em PVC DEFOFO para

atender a aproximadamente 1.000 ligações dos Conjuntos Habitacionais construídos

pela empresa Direcional nos bairros Marechal Rondon, Industrial e Nova Esperança,

com investimento na ordem de R$332.540,00 (trezentos e trinta e dois mil e

quinhentos e quarenta reais).



Reabilitação de um poço profundo localizado na
rua Monte Azul esquina com a Av. Jatuarana,

Construção de 2.400m de rede adutora
DN 150mm em PVC DEFOFO para
atender os conjuntos Habitacionais
Araguaia, Parque dos Ipês e Morada Sul
num total de 588 ligações, Zona Sul com
investimento na ordem de R$399.048,00
(trezentos e noventa e nove mil e
quarenta e oito reais).
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para atender os conjuntos Habitacionais
Araguaia, Parque dos Ipês e Morada Sulcom
investimento na ordem de R$ 8.000,00 (oito mil
reais)

Construção de 70 metros de rede adutora
DN 100mm em PVC para atender
condomínio residêncial da Direcional,
localizado na rua Jamari e tabajara e
abastecer a 98 ligações, bairro Pedrinhas.



Substituição de 4.000m de redes secundárias sob imóveis nas ruas Alecrim,
Alfazema e Abobora no bairro COHAB, com investimento na ordem de
R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Rua AboboraAlecrim Rua Alfazema

Construção de 1.810 m de rede, DN 60mm em PVC PBA para atender o conjunto
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Construção de 1.810 m de rede, DN 60mm em PVC PBA para atender o conjunto
habitacional Candelária I localizado na Estrada do Santo Antônio, atenderá 98
residências no padrão CAERD no valor de: R$19.208,00 (dezenove mil e duzentos e
oito reais).



Recuperação de 180m de rede da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.
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Substituição da rede de Ferro 150mm por rede DEFOFO dn 150mm na avenida
Farquar com Dom Pedro II.
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Perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos para atender o CR-III (01 -
Tancredo Neves) e no Conjunto Jamari (01) com investimento na ordem de
R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

Conjunto Tancredo NevesConjunto Jamari



Execução de substituição de 168m da rede de esgoto da Cassimiro de Abreu até
Vinícius de Moraes por PVC DN 200mm, no bairro São Sebastião II.
Substituição de 150m de rede de DN 60 na rua Chapada dos Parecis com Vieira
Caula.
Reabilitação total dos quadros de comando 350 e 100CV da Unidade de Captação do
Santo Antônio (Rio Madeira).
Aquisição de 02 Conjuntos Moto bombas de 350CV para a Unidade de Captação do
Santo Antônio (Rio Madeira): R$600.000,00
Aquisição de um bombeador de 150CV para a Captação do Bate Estaca:
R$50.000,00
Execução de 258 novas ligações no padrão CAERD, com investimento na ordem de

R$50.568,00 (cinqüenta mil e quinhentos e sessenta e oito reais).

NOVA MUTUM
Desde de janeiro/2011 a CAERD deu inicio a operação do sistema de abastecimento
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Desde de janeiro/2011 a CAERD deu inicio a operação do sistema de abastecimento
de água de NOVA MUTUM e vem adquirindo equipamentos que contribuíram para o
melhor funcionamento do sistema.

Itens Qde Material/equipamento/veículo Valor

1 01 Veículo Bongo . 60.800,00

2 01 Automóvel Classic 30.990,00

3 01 Desentupidora a Gás. 6.800,00

4 158 Varetas em aço – comp. 1,52m. 7.584,00

5 79 Varetas em aço – comp. 3,05m. 4.345,00

6 02 Motovibrador B4T507. 1.690,00

7 02 Bomba submersa d mangote3”. 1.060,00

8 01 Soquete vibratório motor a gasolina, 4 tempo. 6.800,00

9 01 Cortador de Piso e concreto 6.116,00

10 01 Cortador com disco de 12”. 2.600,00

11 02 Roçadeira – modelo FS160 1.599,00
12 02 Aquisição de casas funcionais
13 1600 Instalação de medidores
14 Readequação da Loja de Serviços
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Almoxarifado Nova Mutum

Foi realizado o Cadastro das ligações

domiciliares de água e esgoto do Distrito

de Nova Mutum.



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Tendo em vista os elevados custos que o consumo de energia representa às
companhias de água, entre elas a CAERD, os investimentos na área de eficiência
energética buscam amenizar estes custos, além de aperfeiçoar o consumo
através da correta gestão dos recursos energéticos.
Através do estudo realizado, foi possível demonstrar que a readequação dos
contratos de demanda levando em consideração a menor relação entre demanda
contratada e ultrapassagem de demanda, trará uma redução significativa no custo
de demanda e ultrapassagem, disponibilizando o recurso economizado para
outras áreas de interesse da CAERD.
Percebe-se ainda, a existência da energia reativa excedente nas unidades
operacionais de Porto Velho, sendo esta responsável por uma parte do alto custo
da energia utilizada no sistema.

70

da energia utilizada no sistema.

O governo e a CAERD negociaram a dívida com a ELETROBRÁS, sendo que
será pago em agosto/2012, 35 milhões e o restante será em 180 meses.
Fechando os procedimentos legais.

Através do estudo
pode-se concluir
que o SAA do
município oferece
oportunidade de
economia na
energia através da
redução do reativo
com a instalação do
banco de
capacitores nas
unidades
operacionais.



PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC

No dia 08 de dezembro de 2011 o governador do Estado assinou o contrato com a
CEF para retomada da obra de Ampliação e Melhorias do Sistema de
Abastecimento de Água da cidade de Porto Velho.
As obras foram paralisadas em outubro de 2010, por determinação do Tribunal de
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As obras foram paralisadas em outubro de 2010, por determinação do Tribunal de
Contas da União (TCU) por suspeita de irregularidades. Em julho deste ano,
conforme acórdão 1808/11, o ministro Marcos Bemquerer Costa desembargou a
obra.
Durante a assinatura do terceiro termo aditivo da ordem de serviço para o reinício
das obras de ampliação do sistema de abastecimento de Porto Velho, o
governador Confúcio Moura disse que a empreiteira Andrade Gutierrez vai
retomar os trabalhos.
A obra, no valor de cerca de R$ 150 milhões, é proveniente do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, com contrapartida do
Governo Estadual.

Também estiveram presentes na
assinatura do termo o diretor comercial
da Andrade Gutierreza, Márcio de
Andrade; o gerente de obras da
empresa, Fábio Alves, a diretora
presidente da CAERD, Márcia Cristina
Luna e a diretora técnica Débora Maria
de C.R.D. e Medina Reis.



Programa de Desenvolvimento Institucional – DI

Através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC a CAERD foi

contemplada com recursos para a execução do Programa de Desenvolvimento

Institucional – DI a no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Porto

Velho. O valor do Programa é de R$ 11.497.100,30 (Onze milhões, quatrocentos

e noventa e sete mil, cem Reais e trinta centavos), e está sendo executado pelo

Consórcio ARCHITECH/ SANEA. A execução das ações do Programa de

Desenvolvimento Institucional – DI foi iniciada no ano de 2.010, sendo

gerenciada pelo Governo do Estado de Rondônia através da Secretaria de

Estado de Planejamento – SEPLAN, com a participação da CAERD na
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coordenação e fiscalização.

O escopo do Programa de Desenvolvimento Institucional contempla intervenções

para o redesenho institucional onde serão consolidadas as bases de dados para

subsidiar os diagnósticos dos Planos de Saneamento Básico e o apoio a

implementação e implantação da Entidade Reguladora de Saneamento, para

melhorias da gestão da CAERD através da modelagem e detalhamento dos

processos de trabalho, apoio a realização de estudo tarifário. Será implantada

utilização de geoprocessamento e capacitação dos funcionários para

intervenções para melhorias do desempenho técnico-operacional. Será

implantada macromedição para setorização e redução das perdas através de

realização de atividades de Pitometria com medições de vazão e pressão, gestão

da manutenção reabilitação das Unidades Operacionais do SAA de Porto Velho,

análise de Eficiência Energética, limpeza de adutoras, pesquisa de vazamentos

não visíveis, planejamento e controle operacional, mobilização social do público

interno para combate as perdas e gestão da micromedição. Falar da paralisação

e inserir sobre a reformulação.



CONCESSÕES  REGULARIZADAS

MUNICÍPIO CONTRATO DE 
PROGRAMA PAC I PAC II PAC  - FUNASA

Vale do 
Paraíso

Assinado 
em 08/09/2003 - - Água - R$ 806.349,00

Theobroma
Assinado

em 29/01/2004 - - Água - R$ 720.248,00

Porto Velho
Assinado

em  29/07/2009

Água 

R$ 110.489.260,00

Água

R$ 22.827.602,51

Esgoto

R$ 613.000.000,00 - -

Presidente 
Médici

Assinado 
em 13/07/2011 - - Água - R$ 165.552,00
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Presidente 
Médici

Assinado 
em 13/07/2011 - - Água - R$ 165.552,00

Esgoto - R$ 14.023.586,01

Colorado do 
Oeste 

Assinado
em 14/07/2011 - - -

Machadinho 
do Oeste

Assinado
em 29/07/2011 - - Água - R$1.113.696,00

- - Esgoto - R$ 31.000.000,00

CONCESSÕES  A  REGULARIZAR

MUNICÍPIO
CONTRATO DE 

PROGRAMA
PAC I PAC II

PAC I
FUNASA

Ji-Paraná
Aguardando
assinatura

Água 
R$ 9.729.018,00

Água 
R$ 36.039.082,00  

financiamento -

Rolim de 
Moura

Aguardando 
assinatura -

Esgoto
R$ 36.840.000,00 -



SISTEMAS EM PROCESSO JUDICIAL EM ANDAMENTO OU 
INICIANDO

MUNICÍPIO
CONTRATO DE 

PROGRAMA PAC I PAC II SITUAÇÃO

Guajará
- - - Lançou  Edital de 

Licitação e vai perder  
recursos do  PAC 
FUNASA

Pimenta Bueno - - - Operando através de 
liminar judicial e lançou 
Edital de Licitação para 
contratação dos serviços

Ariquemes
Água 

R$ .398.745,00

Água

Operando através de
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- R$ .398.745,00 R$ 14.652.165,00 Operando através de
liminar judicial e perdeu os
recursos do PAC II

Esgoto

R$ 21.000.000,00

CONCESSÕES EM FECHAMENTO

MUNICÍPIO
CONTRATO DE 

PROGRAMA
PAC I PAC II PAC - I FUNASA

Candeias - - - -

Cacaulândia
- - -

Água
R$ 1.398.353,00

Santa Luzia - - - -

Castanheiras - - -
Água  

R$ 360.000,00

Novo Horizonte - - - -

Espigão do Oeste - - - -



RESUMO DE INVESTIMENTOS

PAC I PACII PAC FUNASA

PVH 723.489.260,00 22.827.602,61

INTERIOR 16.672.752,00 164.328.447,00 49.947.784,00
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TOTAL PARCIAL 740.162.012,00 187.156.049,51 49.947.784,00

TOTAL GERAL 977.265.845,00



DESTAQUES

Posse do Diretor Presidente da CAERD

No dia 3 de janeiro de 2011, o
chefe da casa civil, Ricardo Sá
Vieira representante do governo
do estado, deu posse ao novo
presidente da Cia de águas e
Esgotos de Rondônia, Sergio
Rubens Castelo Branco de
Alencar em substituição a Rose
Sena e aos dois diretores ambos
servidores de Carreira da Cia.
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servidores de Carreira da Cia.

Posse da Diretora Técnica e de Negócios da CAERD

Na diretoria Administrativa e Financeira foi reconduzida ao cargo, Maria de Fátima
G. O. Marques e na Diretoria Técnica e de Negócios foi empossado Armando
Nogueira Leite, em substituição a Wilson Lopes.

Em fevereiro de 2011 a Enga. Márcia Cristina Luna tomou pose como Diretora
Técnica e de Negócios da CAERD, sendo empossada pelo chefe da casa civil que
no ato representava o Governador do Estado, Confúcio Moura.



Posse da Diretoria da CAERD

Aos Três dias do mês de novembro/2011 tomou posse a atual diretoria da CAERD
composta pela enga Márcia Cristina Luna (Presidente), Enga. Débora Ma. Corte
Real Delgado e Medina Reis (Diretora Técnica e de Negócios) e a Pedagoga Maria
de Fátima Gomes de Oliveira Marques (Diretora Adm e Financeira). Todas
pertencente ao quadro de pessoal da CAERD.

O ato foi acompanhado pelo
secretário geral de planejamento,
George Alessandro Gonçalves Braga,
e também pelo chefe da Casa Civil,
Ricardo Sá Vieira, que representou o
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Ricardo Sá Vieira, que representou o
governador Confúcio Moura.

Visita do Governador a CAERD

Segundo o governador, que esteve na empresa no dia 30 de março/2011 para
despachar e se reunir com a diretoria, a CAERD “é uma das empresas tronco das
diversas companhias de água do Brasil. Bem composta em estrutura como as
demais brasileiras”.

A Companhia de Águas e Esgotos de
Rondônia – CAERD agradeceu ao
governador Confúcio Moura por seu
entendimento de que a empresa é
importante para o Estado na prestação
de serviços com abastecimento de água
e redes de esgoto.



Diretoria da CAERD reúne-se com seus fornecedores
A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) reuniu seus
fornecedores para tratar da nova metodologia de trabalho implantada pela nova
diretoria na empresa sob o comando da presidente, Engenheira Civil Márcia
Cristina Luna.
No encontro que aconteceu no sábado dia 19/11 foi discutida a nova dinâmica que
está sendo desenvolvida a fim de desburocratizar e simplificar procedimentos,
buscando a eficiência na prestação dos serviços.
Na oportunidade, Márcia Luna, esclareceu aos fornecedores que a CAERD
passará por um processo de capacitação dos seus gestores para que estes
possam exigir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelos contratados.

GESPÚBLICA Em 24 de Novembro de 2011 a CAERD assinou o
Termo de Compromisso para a adesão ao
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Termo de Compromisso para a adesão ao
GESPÚBLICA – Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização que tem como
missão “Promover a gestão pública de
excelência, visando contribuir para a qualidade
dos serviços públicos prestados ao cidadão e
para o aumento da competitividade do País.”

No dia 06 de dezembro de 2011 os servidores estiveram reunidos no auditório do
TRT 14ª região para participar da palestra de conscientização do Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública.

Após a assinatura, foi montado comitê
formado por servidores da CAERD para
difundir o processo por toda a Companhia.
Já houveram palestras de sensibilização
aos servidores encerrando o ano com a
capacitação dos membros do comitê.
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Conselho de Administração

Renato Gottlieb Pacheco - Presidente

José Roberto Leite - Membro

Sérgio Rubens Castelo Branco - Membro

Confúcio Aires Moura

Governo do Estado

Conselho Fiscal

Eraldo Barbosa Teixeira - Presidente

Manoel Nunes Vieira - Membro

Anderson Simões da Silva – Membro
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Diretoria Executiva 

Diretor  Presidente

Sérgio Rubens Castelo Branco

Diretora Administrativa e Financeira
Maria de Fátima Gomes de Oliveira Marques

Diretora Técnica e de Negócios
Márcia Cristina Luna

Equipe de Elaboração

Téc.  Maria de Holanda Maia

Adm. Reinilda Duarte da Cruz

Jussiê da Silva Nogueira

José Ribamar Cavalcante
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