
siriema e ouriço

O que você faz 

conta: ajude 

a Copasa a 

preservar o meio 

ambiente.

Um futuro 

sustentável é 

construído por 

todos. Faça sua 

parte.

Preservação do 

Meio Ambiente. 

Ponha a vida 

nesse trabalho.

Reciclagem: 

Pratique essa 

ideia.

Muito mais do que garantir água 

tratada de qualidade para mais de 12 

milhões de mineiros, o trabalho da 

copasa é garantir a vida. É por isso 

que a copasa está ampliando seus 

investimentos na preservação dos 

recursos hídricos de Minas Gerais. Só 

para você ter uma ideia da grandeza 

desse trabalho, a copasa preserva 

mais de 30 mil hectares de áreas de 

COPASA. Cuidar da vida faz parte 

da nossa natureza.

proteção da fauna e da flora. Além 

disso, a empresa priorizou obras 

de coleta e tratamento de esgotos 

nas cidades onde atua. Esse é um 

passo muito importante para colocar 

a Copasa em sintonia com o futuro, 

aliando desenvolvimento econômico 

com respeito ao meio ambiente. 

Afinal, a natureza é sábia. E está 

ensinando tudo o que a gente sabe.



capivara

Nas suas 

compras, sempre 

use sacolas e 

embalagens 

retornáveis.

1. Leve seus 

aparelhos 

eletrônicos velhos 

para centros de 

reciclagem ou 

doe para quem 

precisa.

2.

coruja

Para emitir menos 

gases do efeito 

estufa, faça uma 

boa caminhada 

ou utilize o 

transporte 

coletivo.

3.

gambá

Evite acelerações 

fortes no seu 

veículo. Além

de economizar 

combustível, você 

libera menos 

gases do efeito 

estufa.

4.

ipê-roxo

Utilize lâmpadas 

fluorescentes e dê 

preferência

a produtos que 

gastem menos 

eletricidade.

5.
Não jogue o óleo 

de cozinha usado 

na pia. Leve-o aos 

postos de coleta. 

Ele pode virar 

biocombustível.

6.

mutum e tatu surubim

Dê preferência 

a detergentes 

biodegradáveis.

7.
Leve pilhas e 

baterias usadas 

aos postos de

coleta.

8.

mão-pelada

capivara

FAZ PARTE DO TRABALHO DA 

COPASA PROMOVER A MELHORIA 

DA QUALIDADE DE VIDA DE 

TODOS OS MINEIROS, AJUDANDO 

MINAS A SER UM LUGAR CADA 

VEZ MELHOR DE SE VIVER.

Junte-se a nós 

no combate 

às mudanças 

climáticas

lobo-guará


