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O  Centro  de  Estudos  Costeiros,  Limnológicos  e  Marinhos  do  Instituto  de  Biociências,
(CECLIMAR/IB/UFRGS) localizado em Imbé/RS, é uma instituição referência no litoral norte do Rio
Grande do Sul  em assuntos  relacionados aos ecossistemas marinho e  costeiro,  sendo frequentemente
acionado pela população e pelos órgãos ambientais para atendimento de animais marinhos encontrados
vivos  ou  mortos  na  orla  do  litoral  norte  do  estado.  No  CECLIMAR  está  localizado  o  Centro  de
Reabilitação  de  Animais  Silvestres  e  Marinhos  (CERAM).  O  setor  realiza  o  atendimento  da  fauna
silvestre e marinha debilitada no litoral norte do estado, a partir do encaminhamento dos animais ao
centro pelos órgãos ambientais e pela população. Além da reabilitação de animais silvestres, o CERAM é
um  local  frequentemente  procurado  pela  população  para  esclarecimentos  sobre  diferentes  assuntos
relacionados  aos  animais  silvestres  e  marinhos.  As  situações  de  conflito  de  fauna,  cada  vez  mais
frequentes com o crescimento urbano na região litorânea, também são motivos frequentes de procura à
instituição. A ação de extensão, realizada em conjunto com as atividades do centro de reabilitação, tem
como objetivo atender a comunidade que procura a instituição para sanar dúvidas e obter informações
sobre a fauna marinha e silvestre, tais como: hábitos dos animais, zoonoses (doenças transmitidas aos
seres humanos pelos animais), forma de proceder em ocorrências que envolvam a fauna marinha (lobos-
marinhos, pinguins, tartarugas-marinhas) e a fauna silvestre local (gambás, quero-queros, tigres-d’água).
Ainda, a instituição recebe os animais silvestres debilitados encaminhados pela população local.  A ação
de extensão utiliza estas oportunidades de interação entre comunidade e universidade - através da busca
ativa do CERAM/CECLIMAR pela população - para explorar as problemáticas envolvendo a fauna mais
comuns que ocorrem na região, transmitir informações sobre os animais silvestres e marinhos e também
sensibilizar as pessoas sobre a importância e atitudes para a preservação do meio ambiente e diminuição
de conflitos envolvendo a fauna. 
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