
�0

 
 

       

Programa de recebimento e 
Controle de Efluentes para Usuários 
Não Domésticos (Precend)

O Precend apresenta aos empresários uma melhor al-

ternativa ambiental para o lançamento final dos eflu-

entes líquidos. Os estabelecimentos que optarem por 

lançá-los na rede pública coletora de esgotos devem 

repassar para a Copasa a responsabilidade pela desti-

nação correta de seus efluentes. Isso reduz o custo ope- 

racional da Copasa e atende as exigências dos órgãos 

ambientais para o controle da poluição ambiental.

A Copasa atua recebendo os efluentes não domés-

ticos no seu sistema público de esgotos e os enca-

minhando, junto com os efluentes domésticos, às 

Estações de Tratamento de Esgoto, desde que os  

padrões de lançamento, estabelecidos internamente,  

sejam atendidos.

São objetivos do Precend: assegurar a integri-

dade das tubulações que recebem toda a parte de 

despejos; proteger o sistema coletor contra cor-

rosão, incrustação, obstrução e vapores tóxicos; 

reduzir os riscos relacionados à saúde dos trabalha-

dores que lidam com o sistema público de esgotos  

e prevenir a introdução de poluentes que não pos-

sam ser tratados pela ETE. 

Programa de monitoramento 
de Corpos receptores

O Programa de Monitoramento de Corpos Receptores 

é desenvolvido pela Copasa na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, envolvendo as bacias do Rio das 

Velhas e do Rio Paraopeba. O objetivo do monito-

ramento é aferir a eficiência dos programas Caça- 

Esgoto, Precend e das Estações de Tratamento de  

Esgoto na qualidade das águas dessas bacias.

A água usada na cozinha que escorre pelo terreiro 

pode formar lama e poças de água e se transformar 

num criadouro de moscas, mosquitos e vermes, 

causando doenças. Isso acontece porque a gordura 

da lavagem de pratos e do preparo de alimentos não 

deixa a água se infiltrar na terra.

Evite que isso aconteça ligando os esgotos da pia da 

cozinha a uma caixa de gordura e, depois, até o ramal  

interno ou à fossa do seu imóvel.

Como manter a caixa de gordura limpa: 

• Retire a tampa da caixa e cubra as mãos com luvas 

(ou saco plástico). Recolha toda sobra de comida e 

demais resíduos (restos) que estiverem dentro da 

caixa, coloque num saco plástico e jogue no lixo 

ou enterre.

• Faça a desinfecção da caixa de gordura usando 

água sanitária.

• Feche a tampa e lave muito bem as mãos.
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