
 

Nova Plataforma do Chuá Virtual: da árvore ao rio 

   

 Tendo os estudantes do 

ensino fundamental das escolas 

públicas estaduais como 

protagonistas e principais 

agentes de transformação, a 

Copasa criou uma nova 

plataforma do Programa Chuá 

de Educação Sanitária e 

Ambiental. A iniciativa visa à 

continuidade das ações do 

Chuá, mesmo com o 

cancelamento das aulas presenciais, ocorrido por orientação e recomendações 

dos órgãos de saúde, para enfrentamento do período da pandemia provocada 

pelo coronavírus. 

Para promover o pensar sobre o saneamento e a proteção dos 

mananciais, a Companhia busca, por meio das ações do Chuá, conscientizar 

esses estudantes sobre suas responsabilidades com o meio ambiente e o 

cuidado com a terra e a água.  

Por intermédio da 

Unidade de Serviço de 

Controle Ambiental (USCA) 

e com a colaboração das 

equipes socioambientais 

das unidades de negócio 

da Copasa, após a 

realização de diversos 

estudos, foi elaborada, com muita criatividade, uma nova plataforma, totalmente 

virtual, para o conteúdo do programa e com as ações de educação ambiental. 



 Com muita troca de saber 

local sobre a água, a 

mobilização nas escolas, que 

se inicia neste 21 de setembro 

- Dia da Árvore, acontecerá 

até o dia 24 de novembro – 

Dia do Rio, com a realização 

de uma webinar com todos os 

estudantes participantes e 

grupos de interesse.  

As atividades serão 

compostas por Diálogos 

Interativos, Oficinas do 

Futuro, visita a uma área de 

captação de água e 

dinâmicas lúdicas que terão 

como ponto culminante o 

fórum escolar. 

 

Pactuação  

Para o desenvolvimento 

dessas atividades, será feito um 

pacto com as escolas, visando 

garantir o acesso dos participantes à 

plataforma virtual consensada. Até o 

momento, já foram firmadas 

parcerias com escolas nas cidades 

de Almenara, Alpinópolis, Coronel 

Murta, Leopoldina, São João 

Nepomuceno, São João do Paraíso, 

Taiobeiras e Timóteo. Além dessas, ainda estão sendo aguardadas respostas 

de outras escolas de municípios em que a Copasa detém a concessão dos 

serviços. 



Para se inscrever nesse processo de educação ambiental, o coordenador 

pedagógico e o professor responsável pela turma de cada escola deverão 

assinar o Termo de Compromisso da Agenda Chuá 2020, por meio dos agentes 

socioambientais das gerências regionais da Copasa, na cidade onde está 

localizada a instituição, disponibilizar uma plataforma virtual com o link da turma 

selecionada e liberar quatro aulas de 50 minutos de duração, além de se 

comprometerem a participar da webinar, agendada para o dia 24 de novembro.  

  

A importância da árvore e das matas na produção da água 

O dia 21 de 

setembro – Dia da 

Árvore – é início da 

primavera. A data é um 

dia de reflexão sobre 

nossas atitudes em 

relação a essa 

importante riqueza 

natural.  

Muito mais do que 

ato simbólico, ele deve ser encarado como um momento de mudança de postura 

e conscientização de como nossos atos afetam as gerações futuras, além de 

uma conscientização a respeito da importância da conservação, bem como da 

necessidade de criação de políticas públicas que combatam à exploração ilegal 

de árvores. 

A mata e as árvores funcionam como uma ‘esponja’. Quando se faz o 

reflorestamento de áreas estratégicas de recarga hídrica, a terra volta a absorver 

a água, promovendo a recarga do lençol freático e o reaparecimento de 

nascentes, o que se significa produzir água. 

Quando o solo é todo desmatado, a tendência, quando chove, é ocorrer 

as enxurradas, provocando as enchentes e as erosões.  A água não infiltra no 

lençol freático, causando desabastecimento hídrico e impactando, diretamente, 

as bacias hidrográficas da região, com a redução do volume de água. 

 

 


