
 

Preservação Ambiental  

"Entre para a nossa turma. A gente conta com você." 

 

 

Água. 

"Até quando vou durar? Só depende de você." 

  

Preservar a natureza é uma responsabilidade de todos. Eo Governo 
de Minas já vem fazendo isso há muito tempo, principalmente com 
o trabalho da COPASA. A empresa é uma das maiores defensoras 
do meio ambiente no Brasil e a sua preocupação ecológica não se 

resume apenas aos serviços de coleta e tratamento de esgotos. A COPASA mantém 21 áreas de proteção 
ambiental em Minas Gerais, com aproximadamente 25 mil hectares de área preservada. 

Nesses locais, ela cuida dos mananciais, mantém equipes de combate a incêndios florestais, realiza pesquisas 
e faz um monitoramento constante da fauna e da flora nativas. Assim, a COPASA identifica, estuda e reintegra 
várias espécies ameaçadas de extinção, realizando, ainda, uma atenta proteção contra as espécies aquáticas 
invasoras que causam grande desequilíbrio no ecossistema. 
  
A COPASA também atua fora de suas reservas. Exemplo disso é o trabalho desenvolvido nas bacias 
hidrográficas dos mananciais que a empresa utiliza para o abastecimento público. Através do SIPAM - Sistema 
Integrado de Proteção de Mananciais, a COPASA busca a compatibilização das atividades econômicas 
existentes nas bacias, com a preservação do meio ambiente, garantindo o desenvolvimento sustentável 
dessas regiões. 
  
Mas todo esse trabalho cairia por terra, se não houvesse um esforço permanente de sensibilização das 
comunidades. Por isso, a COPASA investe em campanhas de orientação contra desmatamentos e queimadas, 
além de outras ações de educação ambiental. Assim, a empresa contribui para a mudança de comportamento 
da população e para a formação de cidadãos mais conscientes de suas responsabilidades sociais e 
ambientais. 
  
É pensando nisso que a COPASA criou os "Mascotes do Meio Ambiente", uma turma que representa as 
plantas e os bichos que vivem protegidos nas reservas da empresa. Como eles conhecem de perto os perigos 
da degradação ambiental, estão sempre prontos para entrar em ação, alertando a sociedade e defendendo a 
natureza. Portanto, escute bem o que eles têm a dizer. 

      
  



   
"Evite queimadas. 

Quero sombra e água fresca." 

E aí pessoal! Eu sou o Ipê-Roxo. Aposto que vocês já me  viram embelezando as 
matas por aí, não? Modéstia à parte, eu sou ótimo prá recompor as áreas 
degradadas. Aliás, sou a espécie mais utilizada pra isso. E agora estou aqui, 
representando todas as minhas irmãs árvores e arbustos. Sabe por quê? Por que 
nós andamos muito preocupados com essas queimadas que estão colocando em 
risco nossos ecossistemas. Isso é um crime! E o pior é que não afeta só a gente, 
não. Afeta você também. Afinal, quem não gosta de sombra e água fresca? Por 
isso, todo mundo tem que colaborar. Lembre-se bem disso. Preservar é uma 
responsabilidade de todos. O meio ambiente agradece: obrigadão! 

      
 

   
"Desmatamento? Só de ouvir, me arrepio todo.
Cuidar da natureza começa com você." 

Oi gente. Eu sou o Ouriço-Cacheiro. Venho aqui representando meus 
amigos, os pequenos mamíferos que, assim como eu, vivem nas 
matas e nos campos. Nós precisamos muito de você. É que o 
desmatamento (irrrrr...fiquei todo arrepiado) e as queimadas estão 

acabando com os ecossistemas. Isso é muito sério. Por isso, queremos que você nos ajude. Não sabe como? 
Simples. Fale para os seus amigos que um toco de cigarro jogado na mata, além de provocar incêndios, leva 50 
anos para se decompor. E diga também que a preservação da natureza começa com a gente. Isso ajuda muito. 

 
     
 

   
"Eu tô de olho em quem agride a natureza! 

Fique atento também. Denuncie: 
Ligue para a Polícia Ambiental." 

Olá. Eu sou a Coruja. Eu fico sempre de olho vivo contra os 
perigos que ameaçam a natureza. Caçadores, pesticidas, 
desmatamentos, poluição...é tanta coisa ruim que não dá pra 
fechar os olhos. E muito menos pra cruzar as asas, né? Quem 
agride o meio ambiente merece uma vaia: uuuhhh....uuuhhh. Mas 
uma corujinha só não consegue enfrentar tudo isso. Eu e as outras 

aves precisamos de amigos como você. Vamos combater juntos essas ações predatórias que colocam em risco 
todo o equilíbrio ecológico. Quando uma espécie desaparece, uma importante cadeia é quebrada, ameaçando 
a sobrevivência de várias outras. Preservar o meio ambiente. Diga não à extinção. 

  



 
 "Só posso contar com você. Qualquer sinal 

de incêndio na mata, 
 ligue para os Bombeiros." 

Oi, você me conhece? Eu sou a Capivara, o maior roedor do 
mundo. Minha vida está muito turbulenta ultimamente. Parece que 
eu vivo nanado contra a correnteza. É que a poluição tem acabado 
com os rios. E isso é ruim pra todo mundo: pra mim, pra você e 

milhares de espécies de peixes e animais aquáticos. Ainda bem que temos a COPASA. Nas reservas da 
empresa, pelo menos, ainda existe água boa e abundante. Mas a gente não pode ficar só nisso. Eu conto com 
você: não polua o meio ambiente e jogue o lixo no lixo. Vamos preservar os rios, lagos, lagoas e nascentes. 

    
 

  
"Destruição de nascentes? Isso nao cheira nada bem. 

 Trate o meio ambiente com carinho." 

Olá! Eu sou o gambá. Você me conhece pelo cheiro desagradável, né? Mas 
calma, porque eu só solto esse "cheirinho" quando fico irritado. Quando 
alguém destrói a natureza, por exemplo. Aí eu fico fedorento mesmo. Afinal, 
onde já se viu destruir nosso bem mais precioso? Se não fizermos nada, logo 
não teremos mais nascentes, matas, córregos e capoeiras. Aí eu vou viver 
aonde? Ainda bem que tenho as reservas da COPASA. Lá eu fico sossegado, 

mas aqui fora a história é outra. Por isso, nós temos que cuidar bem da natureza. Senão, não vai sobrar nem o 
cheiro. 

 
    
 

  
"Eu não sobrevivo sem você Você também não vive sem . 

a natureza. Colabore." 

Ooooi! Eu sou a Seriema. Aposto que você já ouviu falar de mim. Eu sou uma 
grande corredora, posso correr bem rápido. Mas voar... só de vez em quando. Eu 
prefiro andar pelos campos e o cerrado. Só que, atualmente, eu fico mais nas 
reservas da COPASA e no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Tô correndo 
da poluição, do desequilíbrio ecológico e das queimadas. O que me deixa 
sossegada é que nas áreas de proteção da COPASA existem as brigadas de 
combate a incêndio. Mas eu preciso também da sua colaboração. Se cada um 
fizer a sua parte, todo mundo ganha. 

     



  
"Proteja a natureza, senão eu fico bravo. Dê 

uma mãozinha.  
A gente precisa de você." 

Oi, eu sou o Mão-Pelada. Desculpe a cara "amarrada", mas é 
que a degradação ambiental me tira do sério. Você sabia que o 

desmatamento empobrece o solo, facilita a erosão e acaba com os rios? E as queimadas, então? São um 
perigo para a natureza. Por isso, está cada vez mais difícil encontrar um lugarzinho tranquilo perto de um rio, 
lago ou riacho. Só mesmo nas áreas de proteção da COPASA. Você bem que podia ajudar, né? Se alguém 
ameaçar os recursos naturais, faça cara feia. A gente precisa defender o meio ambiente com unhas e dentes.  

 
  
   

 
 "Estou me sentindo um peixe fora d'água. 

Vamos cuidar dos nossos rios." 

Olá, o meu nome é Surubim. Mas você pode me chamar de Pintado. Eu sou 
um peixe muito famoso, sabe? Vivo nas Bacias Amazônica, São Francisco 
e Paraná. Só que ultimamente eu ando meio sumido. Mas não é culpa 
minha, não. O problema é a pesca predatória, a poluição dos rios, o 
assoreamento.... desse jeito, vai sobrando cada vez menos espaço para 
mim.A COPASA até que ajuda e me protege nos reservatórios do Serra 
Azul, Rio Manso e Juramento. Mas fora daí, não sei não, tô me sentindo um 
peixe fora d'água. Só vou nadar tranquilo se você colaborar. 

 
   
  

  
"Me ajude a sobreviver. Dá uma força aí, vai." 

Eu sou o Lobo-Guará. Vivo no cerrado e nos campos e preciso de muito espaço 
para correr. Por isso, meus amigos vivem me chamando de "espaçoso". Só que 
a destruição ambiental e a caça predatória estão acabando comigo. Assim não 
dá! Já estou até correndo risco de extinção. Eu só me sinto seguro nas reservas 
da COPASA: ali em torno das barragens do Rio Manso, em Brumadinho. Ou na 
região do Serra Azul, em Mateus Leme. Ou então na Estação Ecológica dos 
Fechos, em Nova Lima. Mas, por favor, ajuda aí: preserve a natureza e faça 
esse lobo feliz. 

 

 



 
 "Meu futuro está em suas mãos. Não destrua as matas." 

Oi, tudo bem? Eu sou o Mutum. Gostaria muito de conhecer você pessoalmente. Mas não 
sei se isso vai ser possível. É que por causa da devastação da Mata Atlântica, já estou 
correndo sério risco de extinção. Hoje, existem pouco mais de 300 Mutuns como eu por aí. 
Ainda bem que a COPASA está me ajudando. Fui reintroduzido na Estação Ecológica dos 
Fechos, em Nova Lima. Mas o único modo de garantir minha existência é através da 
reprodução em cativeiro. Que situação! Por favor, me ajude a sobreviver. Cuide bem do 
meio ambiente. Estou contando com você. 

   
  

 
 "Eu só queria que você me desse bola. 

Quem gosta dos bichos preserva." 

Eu sou o Tatu-Bola. A coisa anda feia pra mim. Só porque eu sou 
pequenininho, o menor tatu da minha espécie. E o único 100% 
brasileiro: eu só existo por aqui. Sei que não sou bom 
escavador.Por isso, me hospedo sempre com os amigos. Mesmo 

assim, preciso me virar pra me proteger. É que eu já fui extinto em vários Estados do Nordeste. Ainda bem que 
posso contar com o trabalho da COPASA nas bacias hidrográficas do Norte e Nordeste de Minas. Assim, eu 
fico mais tranquilo. Mas ainda preciso de você. Vê se me dá bola também, colabore. 

 
   
  

  
"Ajude uma Sempre-Viva a ficar sempre feliz. 

Preservação ambiental. Plante essa idéia." 

Olá! Não me reconheceu? Deve ser o penteado novo. Eu sou a Sempre-Viva. 
Gosto muito dos ares de montanha e floresço sempre nos meses de março e abril. 
Sou natural da Serra do Espinhaço. Na reserva ambiental do Pau-de-Fruta, que a 
COPASA protege em Diamantina, eu me sinto em casa. É uma beleza! Mas em 
outros lugares, infelizmente, tem pessoas que fazem queimadas, arrasando o solo 
onde eu vivo. E tem outras que me arrancam com raiz e tudo. Nem minhas 
sementes elas deixam ficar na terra. Assim, até minha descendência fica 

ameaçada. Não deixe isso acontecer. Diga  NÃO à destruição da flora e fauna silvestres. Preservar é dever de 
todos. 

 

 


