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Os resultados preliminares apontam que as águas do Arroio

Pena Branca estão comprometidas em termos de qualidade,

visto que o grupo de macroinvertebrados predominantemente

encontrado são bioindicadores de águas poluídas.

Os macroinvertebrados coletados, pertencentes à ordem

Diptera -Chironomidae, possuem algumas espécies

consideradas bioindicadoras de ecossistemas alterados.

Com os resultados obtidos no projeto, pode-se afirmar que os

estudantes de ensino fundamental compreendendo o papel

dos organismos aquáticos, como macroinvertebrados na

identificação das condições de qualidade da água de um

recurso hídrico. As atividades propiciaram o desenvolvimento

de algumas habilidades nos estudantes:

- percepção do arroio através dos sentidos;

- coleta de amostras de água em campo e utilização de

equipamentos de monitoramento;

- análise quali-quantitativamente da fauna de

macroinvertebrados em cursos d’água;

- avaliação da qualidade da água através de parâmetros

físicos, químicos e biológicos.

OBJETIVO

- Inserir alunos de ensino fundamental na temática e no

processo de iniciação científica;

- Avaliação da qualidade da água através de parâmetros

físicos, químicos e biológicos;

- Análise quali-quantitativa da fauna de macroinvertebrados

em cursos d’água;

- Demonstrar a importância da participação em busca da

preservação ambiental.

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.

A água é um recurso natural imprescindível à sobrevivência

das diferentes formas de vida. Por este motivo, é necessário

intensificar as ações que visem identificar e mitigar os

impactos negativos dos diversos usos da água, tanto sob o

aspecto qualitativo quanto quantitativo.

Com vistas ao reconhecimento da importância do equilíbrio de

um ecossistema de água doce para a manutenção da vida,

bem como despertar o interesse para atividades científicas,

entre os anos de 2014 e 2015, estudantes da Escola Municipal

de Ensino Fundamental Italo João Balen, de Caxias do Sul

(RS), desenvolveram atividades teóricas e práticas de cunho

ambiental.
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