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Desde sua criação há mais de 35 anos, o CECLIMAR vem realizando diversas 
ações visando a difusão de conhecimentos sobre os ambientes marinho e costeiro do 
RS. Esta região possui uma grande biodiversidade devido aos inúmeros ecossistemas 
nela encontrados, que conferem à ela, além de grande valor paisagístico, o status de 
unidade ecológica importante e representativa do Estado. Um dos principais problemas 
da região é o impacto sofrido nos meses de verão, época em que ocorre um grande 
afluxo de turistas, sendo que alguns municípios chegam a aumentar sua população em 
mais de 1.000%, o que sobrecarrega a capacidade suporte do ambiente. Apesar da ampla 
visibilidade dada atualmente à região, ainda há um desconhecimento de grande parte da 
população sobre a história natural deste ambiente e sobre a fragilidade de seus 
ecossistemas. Assim, as atividades de educação ambiental do CECLIMAR visam 
popularizar o conhecimento científico, permitindo ao público entender sua realidade e 
exercer sua cidadania com maior propriedade. A aquisição de conhecimentos sobre a 
fauna e flora dos ecossistemas marinhos e costeiros é fundamental para sensibilizar a 
comunidade sobre a importância da conservação destes ecossistemas. São realizados 
cursos, oficinas e palestras voltados para as questões ambientais locais, a fim de formar 
e capacitar agentes multiplicadores em vários níveis e setores da população. Campanhas 
de sensibilização e mobilização em relação às questões ambientais, produção e 
distribuição de material informativo, educativo e ludo-pedagógico são alguns dos 
recursos utilizados para desenvolver as atividades. As atividades do MUCIN (Museu de 
Ciências Naturais), com mais de 10 mil visitantes por ano, desempenham um papel 
fundamental na difusão de conhecimentos sobre os ecossistemas, entretanto, todos os 
setores do CECLIMAR contribuem na execução das ações. 
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