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Introdução: Com o objetivo de proporcionar aos estudantes do ensino fundamental e
médio maiores esclarecimentos acerca de importantes questões ambientais da região
foi criado o projeto de extensão “Verdades e mitos sobre o caramujo-africano e os
bioindicadores de qualidade de água”. 
A Achatina fulica Bowdich, 1822 é uma espécie invasora, trazida ao Brasil de maneira
ilegal em 1980, com objetivo gastronômico. Porém, este molusco se adaptou ao clima
propicio e se disseminou pelo território brasileiro.
Os macroinvertebrados são organismos que encontram-se nos bentos dos rios, atuando
como bioindicadores aquáticos, ferramentas muito mais precisas na análise da
qualidade do ecossistema aquático. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar o
desenvolvimento do projeto de extensão “Verdades e mitos sobre o caramujo-africano
e os bioindicadores de qualidade de água” e analisar a percepção dos alunos de escolas
do Vale do Aço, MG sobre o caramujo-africano e os organismos bioindicadores de
qualidade de água.  Metodologia: Antes do desenvolvimento do projeto de extensão,
foi realizado um questionário-piloto com 16 perguntas, oito relacionados aos
caramujos-africanos e oito para os bioindicadores aos alunos. Depois da utilização do
questionário-piloto, o mesmo sofreu modificação, reduzindo o número de perguntas e
tornando-as mais simples e diretas, facilitando o seu entendimento. 
Foram utilizados conchas e espécimes vivos dos moluscos terrestres e kits contendo
bioindicadores de qualidade de água. 
As escolas visitadas foram Colégio Padre de Man, Coronel Fabriciano e Centro
Educacional Católica do Leste de Minas Gerais - CECMG, Timóteo. E 582 alunos
participaram do projeto de extensão. Resultados: Dos alunos que receberam o projeto
de extensão, 29 responderam o questionário. 75% conseguiram distinguir o caramujo
africano (exótico) do nativo. Menos da metade, 48% souberam responderam
corretamente sobre seu habitat. Sobre a reprodução, mais da metade, 65% responderam
qual o período que eles se reproduzem com maior freqüência. 
Como os caramujos se alimentam de uma diversidade enorme de matéria orgânica e
inorgânica, foi constato que todos os alunos responderam corretamente. Em relação
com as doenças, houve uma dificuldade maior por parte dos alunos, 72% dos alunos
relataram que os caramujos obtivessem veneno e que mordem.
A cerca dos bioindicadores, os alunos demonstraram uma maior facilidade nas
questões abordadas e boa parte dos alunos se mostrou bastante receptivos e
entusiasmados com a proposta do trabalho. Onde 93% dos alunos souberam o que
responder sobre como manter uma boa qualidade de água e as medidas de prevenção a
serem tomadas, e 90% falaram que os bioindicadores são importantes para a indicação
de vida. Conclusão: Pode-se perceber que os alunos demonstraram menos
conhecimento sobre o caramujo africano do que em relação com os bioindicadores,
acarretando assim uma maior absorção de informação sobre o assunto que não é muito
debatido nas escolas. Os alunos tomaram conhecimento e esclareceram dúvidas
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durante a apresentação do projeto de extensão.
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