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O Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos é um órgão anexo do Instituto de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CECLIMAR/IB/UFRGS) e está localizado no município de Imbé, 

litoral norte do estado. O CECLIMAR é um centro de referência na região em assuntos relacionados à fauna 

silvestre, principalmente marinha, sendo frequentemente acionado quando há alguma ocorrência com o 

envolvimento de algum animal silvestre, vivo ou morto, no litoral norte do estado. Nele funciona o Centro de 

Reabilitação de Animais Silvestres e Marinhos (CERAM), o qual é procurado pela população (via telefone ou 

pessoalmente) para encaminhamento de animais silvestres debilitados que necessitam de atendimento e também 

para esclarecimentos sobre diferentes aspectos relacionados a esses animais.  

O Setor de reabilitação do CECLIMAR e a ação de extensão visam atender a população que procura a 

instituição para sanar dúvidas relacionadas à fauna local, tais como: hábitos, zoonoses (doenças transmitidas aos 

seres humanos pelos animais), forma de proceder em ocorrências que envolvam espécies marinhas, como lobos-

marinhos, pinguins, tartarugas-marinhas, e outros animais, como gambás, bugios e aves. A instituição também 

recebe e trata animais silvestres debilitados encaminhados pela Patrulha Ambiental e população local. Nessa 

interação população-UFRGS, os membros da ação exploram as problemáticas mais comuns que ocorrem na região, 

de acordo com o assunto trazido pelo membro da população.  

Ainda, o CERAM recebe estagiários de diferentes cursos da UFRGS e de diversas faculdades do País, 

proporcionando aos futuros profissionais da área de interesse conhecimento sobre a região, principalmente sobre a 

fauna.  

O Centro de reabilitação também atua em parceria com diversos setores da Faculdade de Medicina 

Veterinária da UFRGS. Os animais que necessitam de procedimentos cirúrgicos mais complexos e exames 

complementares são encaminhados para o Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade. Ainda, o estudo de 

causa mortis dos animais que vão a óbito é realizado em parceria com o Setor de Patologia Veterinária 

SPV/UFRGS. Desta forma, o projeto executa ações com acadêmicos de Medicina Veterinária, participando na 

graduação e pós-graduação dos profissionais e futuros profissionais. 
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