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APRESENTAÇÃO 

 

 A sequência didática que está sendo apresentada neste livro tem por 

objetivo apresentar possibilidades de promover pesquisas em aulas de 

Ciências da Natureza no ensino fundamental sobre índices biológicos 

capazes de serem utilizados no monitoramento da qualidade da água de 

bacias hidrográficas.  

 O tema água foi escolhido para compor este material porque é um 

recurso importante para os seres vivos e atividades humanas. Entretanto, 

apesar de sua suma importância, no Brasil os recursos hídricos sofrem com 

a poluição devido ao descaso com o esgoto doméstico gerado, que muitas 

vezes é lançado diretamente nos rios sem o devido tratamento. Dados 

científicos1 mostram que no ano de 2017, na região sudeste, 77,7% da 

população eram atendidas com o serviço de captação de esgoto, sendo que 

desse total apenas 47,4% recebia esgoto tratado.  

 Para além dos graves problemas envolvendo o despejo de esgoto, são 

muitas outras as ocupações humanas que afetam a integridade dos recursos 

hídricos, como por exemplo: o desmatamento da mata ciliar como resultado 

da construção de estradas, casas e atividades rurais que resultam na erosão 

do solo e consequente assoreamento do rio e seu desaparecimento, bem 

como, prejudica a permeabilidade do solo causando enchentes e transtornos 

no entorno. 

 
1 Instituto Trata Brasil. Ranking do saneamento. São Paulo. 2017 
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 Nesse contexto, entendemos que é imprescindível e urgente ampliar 

cada vez mais o debate sobre as questões ambientais envolvendo os corpos 

d’água brasileiros, sendo a escola uma instituição muito importante para 

essa ampliação. Isso porque o trabalho docente desenvolvido na educação 

básica tem potencial de conscientização e valorização dos recursos 

ambientais de um modo geral, por permitir uma sensibilização dos 

estudantes sobre o quanto é absurdo a poluição do rio e desvencilha-os da 

indiferença ao se deparar com o ambiente degradado.  

 Como forma de contribuir com o trabalho docente nas ações de 

educação ambiental, nesse livro, o protocolo de análise e monitoramento da 

qualidade da água que será apresentado foi desenvolvido e colocado em 

prática tendo como público-alvo estudantes do sexto ano da Escola 

Estadual Sandoval de Azevedo, localizada no município de Ibirité, Minas 

Gerais.  

A escola foi escolhida por estar numa cidade que possui importantes 

bacias hidrográficas em diversos bairros desprovidos de infraestrutura 

básica e em intenso processo de ocupação, e também pelo fato de estar 

próxima ao Ribeirão Ibirité, que é um corpo d’água onde o monitoramento 

da qualidade da água é realizado por métodos sofisticados conduzidos por 

agências de abastecimento de água sem haver nenhuma tradução dos 

resultados técnicos encontrados para uma linguagem mais simples e capaz 

de ser entendida pela comunidade escolar. Tal situação foi, então, a força 

motriz para o desenvolvido de um projeto de pesquisa na escola - com viés 

extensionista - que se inspirou na investigação de índices biológicos 
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capazes de serem utilizados, de forma rápida e simples, inclusive pela 

própria população, no monitoramento da qualidade da água. 

 Na primeira fase do projeto foram feitos estudos bibliográficos e 

trabalhos de campo para o levantamento dos potenciais bioindicadores da 

qualidade da água existentes nos cursos d’água de Ibirité. Após, foram 

feitas adaptações em protocolos conceituados de análise da água que 

utilizam índices biológicos. Os resultados mostraram que o protocolo 

desenvolvido é eficiente para a análise da qualidade da água. A partir 

destes resultados foi aperfeiçoado um protocolo rápido capaz de ser 

utilizado como ferramenta pedagógica em aulas de Ciências da natureza. 

Tal protocolo está sendo apresentado na sequência didática deste livro e 

pode ser, portanto, utilizado em várias comunidades escolares como 

facilitador para leituras rápidas da qualidade da água de ribeirões.  

 Esperamos que a nossa sequência didática e nosso protocolo desperte 

a sua curiosidade e se torne uma ferramenta lúdica capaz de ser utilizada e 

interpretada com eficiência por estudantes do Ensino Fundamental da sua 

escola.  

 

As autoras 
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PREFÁCIO 

 

Fernanda e Natália são professoras de escolas públicas, licenciadas em 

Biologia. Fernanda fez sua graduação na Universidade de Itaúna, enquanto 

Natália, na UFMG. A amizade entre as duas nasceu quando desenvolviam 

seus projetos de mestrado no laboratório de Limnologia, coordenado pelo 

Professor Francisco Barbosa, na UFMG. Após suas defesas de dissertação em 

2013, nós, seus colegas, ficamos na expectativa de que Fernanda continuasse 

aprofundando sua pesquisa, sobre efeitos de arsênio em cianobactérias, e que 

Natália continuasse estudando as espécies de caramujos invasores no Parque 

do rio Doce. No entanto, quem é professor por amor a esta profissão 

dificilmente envereda por outros caminhos profissionais. Suas pesquisas de 

mestrado se encerraram. Permaneceu a amizade, permaneceu a formação de 

cunho limnológico que elas levaram para a sala de aula e resultou nessa 

cartilha que é além de uma atividade prática, uma obra de conscientização 

para a conservação dos recursos hídricos e apresenta também uma ferramenta 

para resolução de problemas em comunidades: a oficina do futuro, que coloca 

a educação e valores recebidos na escola dentro do cotidiano de seus alunos e 

traz mudanças de atitudes coletivas que levam ao respeito à natureza.  

Desejo muito sucesso a esse trabalho e que a amizade e a perseverança 

dessas duas professoras continuem sendo o alicerce de construção de novas e 

valiosas ferramentas educacionais. 

Com carinho,  

Maione Wittig Franco 
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Índices biológicos para 
monitoramento da qualidade 
da água: um olhar para ações 
de educação ambiental na 
educação básica 
 

 

A utilização da água deve ter como prioridades a 
satisfação das necessidades básicas e a preservação 
dos ecossistemas.  

Conferência das Nações Unidas sobre  
Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

 
 

 

 Os processos para se analisar e controlar a qualidade da água 

envolvem aspectos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, biológicos e 

antropogênicos e demandam técnicas e materiais que não são 

disponibilizados comumente em quaisquer espaços de pesquisa prática, 

como por exemplo os laboratórios de Ciências escolares. Problemática que, 

por consequência, pode afetar ações de educação ambiental no ambiente 

escolar, se estratégias criativas não forem utilizadas para contornar a 

situação.  

Uma possibilidade é a utilização de índices biológicos de qualidade 

de água, isso porque esses são importantes ferramentas utilizadas para 
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monitoramento da água por permitirem leituras rápidas, concisas e 

praticamente sem custo, sobre as características do ecossistema da margem 

e do leito de um corpo d'água.  

O uso de índices biológicos é relativamente comum no trabalho de 

órgãos de fiscalização e comunidades ribeirinhas, bem como pode servir, 

conforme apresentamos nesse livro, como ferramenta pedagógica para 

promover a conscientização de estudantes em relação a aspectos como: 

• compreensão dos fatores que ocasionam a poluição das águas; 

• entendimentos sobre os elementos que estão relacionados à 

qualidade da água e sobre como esses elementos são modificados 

com a degradação ambiental provocada pela intervenção humana; 

• conhecimento sobre os motivos que levam a degradação do corpo 

d'água, como a remoção da mata ciliar, o lixo, o esgoto sem 

tratamento, a impermeabilização do solo, dentre outros.  

 

Para além do uso dos índices biológicos como ferramenta pedagógica 

para monitoramento da qualidade da água, o que é ponto central nesse texto 

é a necessidade de se discutir sobre a atuação e intervenção dos sujeitos 

escolares na preservação dos recursos hídricos. Para isso, entendemos que 

qualquer estratégia pedagógica necessita se conceber num contexto 

holístico e com monitoramento participativo, por permitir entendimento 

integral dos fenômenos, participação sensível e ativa para tomada de 

decisões em relação às questões ambientais.  
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Não obstante, todo esse processo acontece somente pela formação de 

pessoas com visão sistêmica de ambiente, entendendo-o como o conjunto 

de elementos interdependentes que se inter-relacionam.  Uma formação em 

educação ambiental menos conservadora e mais crítica que permiti sujeitos 

políticos capazes de agir na sociedade, que entendem a crise ambiental e 

questionam o modelo predominante e buscam novas formas de se viver. 

Sujeitos que tenham a capacidade de compreender, para além de um 

ecossistema natural, mas para esse como um espaço de relações 

socioambientais historicamente configuradas e dinamicamente movidas 

pelas tensões e conflitos sociais. 
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PROTOCOLO RÁPIDO PARA 
ANÁLISE DA QUALIDADE DA 
ÁGUA  
 

 Aqui, iniciamos nossa proposta de sequência didática e vamos 

apresentar um protocolo como recurso pedagógico para a análise da 

qualidade da água de corpos d’água existentes no entorno de escolas. Este 

protocolo tem potencial para ser aplicado como ferramenta lúdica em 

projetos de educação ambiental e aulas práticas em Ciências da Natureza e 

possui como foco de análise as características físicas da água e do entorno 

de ribeirões.  
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Público-alvo 

Estudantes do Ensino Fundamental de escolas que possuem corpos d’água 

em seu entorno.  

 

 

Habilidades (conforme BNCC)  

 A atividade proposta pode ser trabalhada com alunos do 7 ano do 

ensino fundamental II, atendendo as seguintes habilidades propostas pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 

(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por 

catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, 

biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, 

podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração 

de hábitos, migração etc. 

(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, 

cidade ou estado, com base na análise e comparação de 

indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura 

de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, 

atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas públicas 

destinadas à saúde. 
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1 

Roda de conversa 

A roda de conversa faz parte de uma prática social que envolve o 

encontro de um coletivo de pessoas. Este modo de se encontrar existe a 

muitos e muitos anos em diferentes locais do mundo e foi organizado 

pelos humanos como uma das posibilidades para reunir as pessoas para 

fazer coisas juntas e ou tratar de assuntos do interesse de todas. 

Maria Cláudia Bombassaro 

 

 Organiza-se uma roda de conversa, com 

duração de aproximadamente 30 minutos. Separa-

se os estudantes em dois grupos, cada um deles 

coordenado por um facilitador. Na primeira etapa 

da roda, faz-se a discussão sobre a situação-

problema – caso do ribeirão que está no entorno 

da escola que está mudando suas características 

físicas e biológicas.  

 Na segunda etapa, em plenária, todos os 

participantes, devem fazer uma síntese das 

discussões realizadas. Em seguida, o professor 

deve apresentar as ações da sequência didática 

que será realizada nas aulas de ciências. 

Importante nessa etapa estimular o interesse da 

turma.  

Nessa etapa é importante que os 

estudantes façam vários relatos 

de situações vivenciadas no 

Ribeirão. 

As conversações 

estabelecidas nesta etapa 

devem evidenciar as 

ponderações sobre o que os 

estudantes sabem sobre o 

Ribeirão e quais as 

relações possuem com ele.  
 



 

 

16 
 

2 

Entrevistas com a 

comunidade escolar 

 

 

A entrevista é uma conversação efetuada face a face, de maneira 

metódica, que pode proporcionar resultados satisfatórios e informações 

necessárias e tem como objetivo compreender as perspectivas e vivencias 

dos participantes. 

Lakatos e Marconi 

 

 Para verificar a percepção que a 

comunidade escolar possui sobre o ribeirão que 

fica no entorno da escola, estudantes e professores 

elaboram uma entrevista para ser realizada com os 

familiares.  

 Importante a entrevista ter no máximo dez 

perguntas, sendo algumas questões objetivas 

relacionadas à identificação do(a) entrevistado(a) 

e o restante questões abertas relacionadas às 

percepções, conhecimentos e histórias sobre o 

Ribeirão.  

 

 

Os dados coletados nas 

entrevistas devem ser 

socializados em sala de aula 

com o objetivo de compreender 

quem são as pessoas que 

moram no entorno do ribeirão 

e quais as suas relações com 

ele. 

Perguntas importantes para 

a entrevista 

• Como era o ribeirão na 

época da sua infância? 

• Você já participou de 

ações para a 

preservação do 

ribeirão? Se sim, como 

foi? 

• Quais as suas 

recordações em relação 

ao ribeirão? 
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3 

Pesquisa bibliográfica sobre o 

ribeirão da cidade 

 

 

Nesta etapa os estudantes têm a 

oportunidade de fazer uma pesquisa bibliográfica 

sobre o ribeirão da cidade. Nesta pesquisa, o foco 

é o conhecimento sobre:  

• As dimensões do ribeirão; 

• A localização geográfica do ribeirão, 

inclusive abordando o mapa 

hidrográfico do município; 

• As intervenções humanas que 

acontecem no ribeirão; 

• As características físicas e biológicas 

da água;  

• A biodiversidade no ribeirão e seu 

entorno.  

 

 

 

Importante socializar os 

resultados alcançados com a 

pesquisa bibliográfica. Pode ser 

interessante: elaborar uma 

cartilha, criar uma página numa 

rede social ou blog, ou até 

mesmo organizar uma 

exposição sobre o ribeirão. 
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4 

Trabalho de campo 

  

  

 

Em grupos, estudantes e professores fazem um 

trabalho de campo no corpo d’água existente no 

entorno da escola. In loco, os estudantes observam 

inicialmente, os seguintes elementos:  

 

• Presença de mata ciliar; 

• Presença de erosão; 

• Presença de lixo; 

• Cobertura vegetal do leito; 

• Cor da água; 

• Odor da água; 

• Tipo de fundo do corpo d’água; 

• Biodiversidade 
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Estudantes do 6º ano do Ensino 

fundamental da Escola 

Estadual Sandoval de Azevedo 

durante trabalho de campo.  
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 Os resultados desta observação devem ser registrados na ficha 

técnica modelo que se encontra abaixo.  

Ficha técnica para observação e análise da qualidade da água do 

______________________________________________ 

Estudantes  

Docente  

Data ___/___/___   Turma: ___________ Escola: 

___________________________________ 

 Elementos de análise Características 

M
a
rg

em
 

Presença de mata 

ciliar 
 

Presença de erosão 

 
 

Cobertura vegetal do 

leito 

 

 

Biodiversidade  

L
ei

to
 

Cor da água  

Odor da água  

Tipo de fundo do 

corpo d’água 
 

Biodiversidade  
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5 

Leitura e interpretação dos 

dados coletados em campo 

  

 

 

 Em sala de aula, cada grupo de estudante 

faz a leitura de sua ficha técnica. Durante as 

leituras, o professor orientador deve fazer 

intervenções de modo a permitir o entendimento 

sobre cada elemento da ficha técnica.  

 

 

 

 

Grupo de alunas do 6º ano do 

Ensino fundamental da Escola 

Estadual Sandoval de Azevedo 

em discussão sobre os dados 

coletados no ribeirão Ibirité, 

MG.  
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6 

Uso do protocolo rápido de 

análise da qualidade da água 

  

 Cada grupo de estudante interpela as 

anotações feitas na ficha técnica com o “protocolo 

rápido de análise da qualidade da água”. Para 

ajudar na interpelação os estudantes vão 

escrevendo suas conclusões no quadro modelo 

apresentado abaixo.  

Protocolo rápido de análise da qualidade da água 

Estudantes  

Docente  

Data ___/___/___   Turma: ___________ Escola: ___________________________________ 

 Elementos de análise Justificativa Pontuação  

M
a
rg

em
 Presença de mata ciliar   

Presença de erosão   

Cobertura vegetal do leito   

Biodiversidade   

L
ei

to
 Cor da água   

Odor da água   

Tipo de fundo do corpo d’água   

Biodiversidade   

TOTAL  

ver protocolo na página 20 
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7 

Interpretação do protocolo 

rápido de análise da 

qualidade da água 

 

 Para a interpretação os estudantes utilizam a 

pontuação final obtida durante a aplicação do 

protocolo e determina a classificação de 

acordo com a tabela abaixo:  

 

Pontuação final para interpretação do Protocolo 

para monitoramento da qualidade da água. 

Pontuação total Resultado 

0 a 6 pontos 

 

O ambiente se encontra bastante alterado, 

influenciando na qualidade da água. As condições 

físicas são visivelmente ruins e prejudicam a biota 

aquática. 

7 a 12 pontos 

 

O ambiente apresenta alterações, mas as 

influências na qualidade da água não aparentam 

em um drástico prejuízo na composição da biota 

aquática. 

13 a 16 pontos 

 

As alterações no ambiente são pequenas e com 

pouca ou nenhuma alteração aparente da biota 

aquática em decorrência dessas alterações. 
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 Caso o resultado alcançado seja diferente 

entre os grupos, o professor deverá propor uma 

roda de discussões para uma análise mais 

profunda sobre o porquê houve resultados 

diferentes.  

É importante salientar que mesmo obtendo a 

pontuação total, esta análise não permite afirmar 

se á água é potável ou própria para o banho.  
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8 

Utilizando desenhos para 

discussões sobre alguns 

conceitos 

 

 

O docente solicita que os estudantes façam, 

individualmente, um desenho do ribeirão. Neste 

desenho, eles devem representar aspectos como: 

• Mata ciliar; 

• Erosão; 

• Cobertura vegetal do leito de corpos d'água; 

• Cor e odor da água de corpos d'água; 

• Tipo de fundo de corpos d'água; 

• Biodiversidade 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui, o docente tem a 

oportunidade de avaliar as 

representações dos estudantes e 

com isso avaliar os processos de 

aprendizagem sobre os 

conteúdos trabalhados durante a 

sequência didática. 
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Desenho elaborado por um 

aluno dos elementos do rio 

observados durante a visita in 

loco. Foto: Natália Murta 
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9 

Divulgação dos resultados 

 

 

 Estudantes planejam ações para divulgar 

os resultados alcançados no projeto para a 

comunidade escolar.  

 

Sugestões: 

• Organização de murais 

• Produção de uma reportagem para o jornal 

da escola ou do município.  

• Elaboração de um panfleto ou cartilha que 

permita aos seus leitores a compreensão 

das condições ambientais do Ribeirão que 

foi estudado.  

• Apresentação dos resultados num evento 

científico.  

 

 

 



 

 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunas Layane Reis e Tainá Mendonça, 

do 6º ano do Ensino fundamental da 

Escola Estadual Sandoval de Azevedo 

apresentando os resultados do projeto 

desenvolvido no Ribeirão Ibirité, num 

evento científico da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado de 

Minas Gerais.  
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10 

Oficina do futuro como 

estratégia de Educação 
Ambiental para 

revitalização/preservação do 

ribeirão  

 

  

 

Para finalizar a sequência de atividades, o 

docente e os estudantes da turma organizam na 

escola ou até mesmo na comunidade escolar um 

encontro para se pensar coletivamente em 

estratégias na promoção de ações de Educação 

Ambiental com o intuito de revitalizar ou 

preservar o ribeirão que foi estudado. Para isso, a 

Oficina do Futuro desenvolvida pelo Instituto 

Ecoar para a Cidadania é uma excelente ação 

estratégica.  

 

A seguir, vamos apresentar a oficina do futuro! 

 

Fundado no ano de 1992, o Instituto 

ECOAR para a Cidadania é uma 

OSCIP, organização da sociedade 

civil de interesse público. Sediada na 

cidade de São Paulo, é formada por 

profissionais, estudiosos e 

ambientalistas que se reuniram logo 

após a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO-92) e o 

Fórum Global 92. O grupo foi criado 

para atuar em questões ambientais 

emergentes, contribuir com a 

construção de sociedades 

sustentáveis e influenciar políticas 

públicas socioambientalmente 

corretas. 
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O que é e quais são os objetivos da Oficina do 

futuro?  

 A oficina do futuro é uma técnica 

participativa utilizada para o levantamento de 

problemas e potencialidades de uma comunidade. 

Ela tem como objetivo sensibilizar e envolver a 

população em processos de resolução de 

problemas e tomada de decisões. Trata-se de um 

espaço para se debater sonhos, problemas e ações 

conjuntas. As pessoas apontam os problemas que 

as afligem dentro do tema proposto, construindo 

seu “Muro das Lamentações” e a situação ideal 

desejada ao plantar sua “Árvore dos Sonhos”. 

 

Quais as etapas da oficina do futuro? 

 A oficina do futuro é dividida nas seguintes 

etapas:  

1. Árvore dos Sonhos;  

2. Muro das Lamentações;  

3. História do Pedaço;  

4. Oficinas temáticas. 
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A árvore do sonho tem como objetivos 

fazer com que as pessoas envolvidas, grupos ou 

comunidades possam sonhar com um espaço 

melhor para viver; resgatar ideias comuns para 

melhor qualidade de vida e organização do 

pensamento coletivo, visando um planejamento 

futuro.   

 

  O muro das lamentações tem como 

objetivo perceber quais são os maiores desafios 

coletivos de uma comunidade, grupo, ou escola 

que precisam ser solucionados para garantir 

melhor qualidade de vida às pessoas. 

 

 A história do pedaço tem como objetivos: 

resgatar e valorizar a história da comunidade; 

contribuir para a inserção da escola na 

comunidade e da comunidade na escola; 

possibilitar que as pessoas identifiquem as 

mudanças ocorridas ao longo do tempo e reflitam 

sobre a  realidade em que vivem; compreender o 

impacto da ação humana na modificação do meio 

ambiente; desenvolver a análise crítica e o senso 

de cidadania; despertar o senso de pertencimento 
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dos participantes; contribuir para o fortalecimento 

da identidade das pessoas através do resgate 

histórico e da valorização dos aspectos sociais, 

culturais que caracterizam a comunidade.  

 

 As oficinas temáticas são espaços para 

ações. Aqui a comunidade trabalha junto para 

alcançar os planejamentos pontuados durante as 

discussões nas etapas anteriores da oficina.  

 

 

 

 

Como conduzir a oficina do futuro na escola? 

 

A árvore dos sonhos pode ser realizada 

desenhando uma árvore no quadro-negro, seja 

de giz ou piloto, ou no chão. Pode ser feito um 

tronco de papel madeira e colar papel ofício em 

forma de folhas ou frutos com os sonhos 

escritos. 

 

 

  Foto: Fernanda Aires Guedes Ferreira 
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O muro das lamentações pode ser 

chamado de pedras no caminho e pode ser 

desenhado no quadro-negro ou feito um cartaz 

que imita os tijolos de muro sem reboco. Também 

podem simplesmente ser colados no quadro-negro 

retângulos, feitos de papel ofício, com as 

dificuldades escritas. Se optar pela ideia de pedras 

no caminho pode-se fazer bolas de papel ofício e 

colá-las aos “pés” da árvore, pode-se, ainda, jogar 

algumas pelo chão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de: Fernanda Aires Guedes Ferreira 
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 Quanto a história do lugar ou do pedaço, 

deixamos claro que pode ser realizado um acordo 

com os participantes da oficina quanto a sua 

duração. Esta etapa é muito importante para o 

entendimento da situação atual da região 

abordada, mas demanda mais tempo que as outras 

etapas. Assim, caso não se tenha muito tempo 

para a aplicação da oficina, pode ser conversado 

com os participantes e estipuladas estratégias para 

solucionar essa situação, como por exemplo, ser 

realizado como tarefa de casa, dividir a oficina em 

alguns dias ou ainda fazer um debate rápido com 

os participantes que já podem ter sido 

previamente instruídos a pesquisar a  

história da região. 

Para finalizar, deve-se iniciar o Plano de 

ação. Nesta fase, as opções resumem-se a ser 

escritas diretamente no quadro-negro ou em um 

cartaz. Podem-se distribuir também pedaços de 

papel ofício aos participantes, para escreverem 

suas soluções, e posteriormente serem colados no 

quadro ou cartaz. Aqui se organiza um 

cronograma de ações e estabelece quem serão os 

sujeitos responsáveis por cada ação.  

Fonte: ARAUJO, 2015 

A utilização da oficina do 

futuro enquanto metodologia de 

ensino mostra-se uma estratégia 

oportuna a fim de diagnosticar 

os problemas e oferecer 

soluções às questões 

educacionais as quais se deseja 

resolver. 
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ÍNDICES BIOLÓGICOS 
uso e aplicação de um protocolo para análise da 

qualidade da água de um ribeirão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Este livro apresenta uma sequência didática com 

possibilidades de promover pesquisas em aulas de 

Ciências da Natureza no ensino fundamental sobre 

índices biológicos capazes de serem utilizados no 

monitoramento da qualidade da água de bacias 

hidrográficas.  

A pesquisa-extensão apresentada na sequência 

didática foi desenvolvida e colocada em prática na 

Escola Estadual Sandoval de Azevedo, localizada no 

município de Ibirité, Minas Gerais, com estudantes 

do sexto ano do Ensino Fundamental. 
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