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O litoral do Rio Grande do Sul (RS) é uma das regiões de maior riqueza biológica de todo o Oceano Atlântico Sul 

Ocidental, incluindo diversas espécies ameaçadas de extinção. Embora inúmeras espécies animais sejam muito 

frequentes na beira de nossas praias, sua presença geralmente causa reações que variam desde o espanto e a 

compaixão, até alguns poucos casos de brutalidade. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva a difusão e a 

popularização do conhecimento técnico-científico sobre as diversas espécies de fauna marinha e costeira que 

habitam ou visitam o litoral norte do RS. Essa disseminação de informações desempenha um papel fundamental na 

valorização da biodiversidade local, pois aumenta o envolvimento e participação nas ações de conservação por parte 

das comunidades locais e dos veranistas. Para que esse objetivo fosse alcançado, dois mecanismos foram utilizados: 

lançamento de campanhas de cunho ambiental na página institucional do CECLIMAR/IB/UFRGS através da rede 

social Facebook, bem como sua manutenção e esclarecimento de dúvidas da comunidade em geral referente à fauna 

marinha encontrada na praia, através de email institucional e da rede social. O gerenciamento e alimentação da 

página e do email institucional foram realizados pelo bolsista do projeto de extensão e supervisionados pelo 

coordenador. O número de curtidas da página do Facebook totalizou 2264 até agosto de 2015. A média do alcance 

das publicações (número de pessoas para as quais a publicação foi exibida) de janeiro até agosto de 2015 foi de 

1642. As mulheres entre 18 e 34 anos totalizam 45% das curtidas da página, sendo a maioria. A página já recebeu 

curtidas de 17 países e de 45 cidades. Além dos objetivos iniciais, no ano de 2014 foi concebida uma exposição 

itinerante temática sobre as principais espécies que ocorrem no litoral norte do Rio Grande do Sul, visando 

sensibilizar uma parcela maior da sociedade. A exposição itinerante intitulada “Conhecendo a Fauna Marinha e 

Costeira do Litoral Norte do Rio Grande do Sul” conta com diversos animais característicos da fauna marinha e 

costeira, bem como informações referentes a estas espécies. A mesma foi exposta no Museu de Ciências Naturais da 

UNIVATES em Lajeado/RS no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 recebendo 4.146 visitantes. Para este 

ano está agendada a participação no XII Festival de Aves Migratórias de Tavares, incluindo exibição da mostra e 

palestras. O processo de educação ambiental e consequente conscientização da sociedade acerca dos problemas 

ambientais é lento, gradual e deve ser contínuo. Neste sentido o entendemos como fundamental a necessidade de 

continuidade deste projeto como uma atividade de extensão permanente do CECLIMAR/IB/UFRGS tendo em vista 

todo o seu histórico de atendimento à fauna marinha e costeira do litoral norte do RS.  
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