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Resumo: Em agosto de 2008 foi criado um setor destinado à produção de material didático 

zoológico, com intuito de subsidiar as atividades acadêmicas (p.ex.: aulas práticas) do curso de 

graduação em Biologia Marinha e Costeira da UFRGS, em convênio com a Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul (UERGS). Esse setor foi inicialmente denominado como Coleção Didática e 

dividido em vertebrados e invertebrados, abrangendo preparações em meio líquido e seco. O 

material produzido  também  é utilizado nas atividades de educação ambiental desenvolvidas pelo 

CECLIMAR/UFRGS e por outras instituições públicas e/ou de ensino, além de atividades de ensino 

e pesquisa (p.ex.: trabalhos de conclusão de curso, mestrados, etc.). Os processos de preparação, 

curadoria, tombamento, armazenamento, preservação e manutenção do material da coleção são 

desenvolvidos por bolsistas e estagiários voluntários do curso supracitado e supervisionados por um 

biólogo responsável. A coleção líquida  constitui-se de material fixado e preservado em reagentes e 

atualmente apresenta 470 itens catalogados, sendo em sua maioria peixes (67,02%). A coleção seca 

constitui-se principalmente de material osteológico e peles, apresentando  459 itens catalogados. 

Desses, destaca-se o grupo das aves (72,11% do total) com representação de 18 das 28 ordens 

registradas para o Estado. Os espécimes pertencentes à coleção provém em sua maioria do setor de 

Reabilitação de Animais Silvestres e Marinhos (CERAM) do CECLIMAR e de monitoramentos de 

praia realizados regularmente pelo Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do 

Sul (GEMARS), além de doações feitas por populares e visitantes. Devido ao grande número de 

exemplares oriundos do setor de reabilitação, a Coleção Didática foi adquirindo ao longo dos 

últimos dois anos um caráter mais científico oportunizando o desenvolvimento de inúmeros 

projetos de pesquisa tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação. Nesse sentido, em 

agosto de 2011, foi oficializada a criação de um novo segmento do setor denominado Coleção 

Científica. 
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