
Além de levarmos saúde e bem-estar 
para mais gente, também 
contribuímos para a preservação 
dos córregos e rios do município 
cuidando do meio 
ambiente e garantindo 
melhorias para todos.

MAIS SANEAMENTO 
PARA VOCÊ, 
MAIS AVANÇOS 
PARA TODOS.
A obras para a ampliação do sistema 
de esgoto de Porto Ferreira vão 
beneficiar mais de 16 mil pessoas.



O que está sendo 
feito na cidade?

A BRK está expandindo as
estruturas do sistema de
esgotamento sanitário de Porto
Ferreira para ampliar os serviços
de esgoto no município.
Estão sendo construídas duas
novas estações elevatórias de
esgoto bruto (EEE Cristo e EEE
Lagoa Serena) e suas
respectivas linhas de recalque -
tubulações que direcionarão o
esgoto bombeado por essas
elevatórias até a ETE Fazendinha,
para ser tratado e devolvido
limpo ao ribeirão Bonito.

Quais benefícios 
os moradores 
terão após as obras?
Cerca de 16,8 mil pessoas 
moradoras de Porto Ferreira 
serão diretamente beneficiadas. 
De forma indireta, no entanto, 
podemos afirmar que toda a 
população do município será 
beneficiada. Afinal, são obras 
necessárias para que Porto 
Ferreira consiga alcançar a 
universalização dos serviços de 
esgoto, passando a tratar todo o 
esgoto já coletado nos imóveis da 
cidade; preservando assim, os 
córregos e rios do município.

Você sabe 
o que é uma EEE? 

As estações elevatórias de esgoto 
prestam um papel importante nos 
locais com desnível de solo, 
justamente por terem a capacidade 
de transferir os esgotos existentes 
de um ponto mais baixo para outro 
mais elevado da cidade, facilitando 
o seu escoamento e tratamento 
posterior na ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto).

CONHEÇA MAIS SOBRE 
AS OBRAS DE ESGOTO 
DE PORTO FERREIRA

Quais são os impactos 
na rotina da cidade 
durante as obras?
Os serviços para a construção 
das estações elevatórias e a 
implantação das tubulações 
terão impacto no trânsito e na 
mobilidade urbana na região das 
ruas Hugo Girotto, Elen Margaretti 
Kaisen, João Simão e das avenidas 
Ângelo, Ramos, Totó Ramos e 
Arcyr Giaretta Barcellos.
Os trabalhos ocorrerão de 
segunda a quinta das 7h 
às 17h e as sextas-feiras 
até às 16h. Os locais com 
maior fluxo de veículos 
terão os trabalhos 
realizados nos finais 
de semana.


