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O Museu de Ciências Naturais do Centro de Estudos Costeiros,
Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR), vinculado ao Instituto de
Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi
criado em 1986, visando a difusão de conhecimentos sobre a fauna e
flora dos ecossistemas da Planície Costeira do Rio Grande do Sul. O
Museu está organizado em uma área de 896,75 m2 e conta com um
acervo em paleontologia, zoologia e biologia aquática, constituído
principalmente por vertebrados taxidermizados, esqueletos de animais
marinhos, invertebrados preservados e aquários marinhos e de água
doce, através do qual se observa representantes significativos da fauna
marinha e costeira. O acervo paleontológico é composto por peças
fósseis e painéis explicativos, contando o passado da vida no planeta, em
nosso País e, especialmente, no Rio Grande do Sul. Há, também,
amostras de rochas e minerais.  Durante todo o ano inúmeras instituições
realizam visitas guiadas ao Museu e a outras áreas do CECLIMAR, como
o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e Marinhos (CERAM), ao
Mini-Zoológico e a trilhas ecológicas localizadas na área externa. Esta
visitação proporciona aos visitantes do Museu um contato direto com a
fauna e flora representativas dos ambientes costeiros do Estado, fazendo
com que o ambiente se constitua no próprio acervo do Museu.  O Museu
recebe anualmente mais de 10.000 visitantes e, por esse motivo,
desempenha um papel fundamental na difusão de conhecimentos,
contribuindo para a sustentabilidade não só do litoral gaúcho, mas
também do local de origem de seus visitantes. Através dos materiais que
expõe e dos programas de extensão que desenvolve, o Museu de
Ciências Naturais tem contribuído para despertar nos visitantes o
interesse e o cuidado pela natureza. A presente oficina tem o intuito de
difundir conhecimentos sobre as principais espécies de peixes marinhos e
de água doce mantidas vivas na exposição do Museu. O Setor de
Aquários do Museu é o que mais chama atenção entre os visitantes, visto
que expõe animais vivos. Este setor possui 11 aquários de água doce,
contendo cerca de 190 an imais  e  14 aquár ios mar inhos com
aproximadamente 170 animais. Muitos dos animais do acervo são
característicos das regiões marinha e costeira do Estado, enquanto,
alguns são exóticos. A oficina também pretende trabalhar os conceitos
referentes a animais nativos e exóticos, bem como, silvestres e
domésticos.


