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O litoral do Rio Grande do Sul é uma das regiões de maior riqueza da fauna marinha do Brasil, incluindo 

diversas espécies ameaçadas de extinção. Embora esses animais sejam muito frequentes na beira da praia, sua 

presença geralmente causa reações na população que variam desde o espanto e compaixão até brutalidade. Nesse 

sentido, o presente trabalho objetiva a difusão e a popularização do conhecimento técnico-científico a fim de realizar 

um papel fundamental na valorização da biodiversidade costeira e no aumento do envolvimento da comunidade 

local e veranistas com as ações de conservação. Dentre os mecanismos institucionais utilizados para que esse 

objetivo fosse alcançado estão o email, o recentemente criado Instagram e a página CECLIMAR/IB/UFRGS no 

Facebook, com o lançamento de informações e dados de cunho ambiental, parte deles relacionados com o Projeto de 

pesquisa n°18456 – Tetrápodes Marinhos e Costeiros do Litoral Norte e Médio do Rio Grande do Sul: reabilitação, 

conservação e pesquisa e com o Projeto de Extensão n° 31029 – Monitoramento Ambiental do Litoral Norte do Rio 

Grande do Sul. A interação da comunidade com os meios de comunicação são evidenciados pelo envio de perguntas 

relacionadas à biodiversidade local, que são elucidadas, bem como o registro de animais encontrados na praia. Esses 

registros são anexados em um banco de dados contendo, dentre outras informações, data, horário, local, estado do 

animal e a percepção do observador sobre a espécie em questão. O gerenciamento e a alimentação da página, do 

email e do Instagram institucionais foram realizados pelos bolsistas do projeto de extensão e supervisionados pelo 

coordenador. O número de curtidas da página do Facebook totaliza 3.809 até junho de 2016. A média do alcance das 

publicações (número de pessoas para as quais a publicação foi exibida) de janeiro até junho de 2016 foi de 1.643. A 

página já recebeu curtidas de 23 países e de 45 cidades brasileiras. Também foram confeccionados calendários e 

cartazes educativos que foram distribuídos à comunidade.  Além dos objetivos iniciais, foi concebida uma exposição 

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

parcela maior da sociedade. A exposição 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 essas espécies. Entre 2014 e 2015, a mesma foi exposta no Museu de Ciências Naturais da UNIVATES 

em Lajeado/RS. Em 2016, ela será exposta no Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul.  

Durante os quatro anos de atuação do projeto (2013-2016) notou-se a necessidade de difundir os conhecimentos 

institucionais de forma cada vez mais efetiva à comunidade. O processo de educação ambiental e conscientização 

são lentos e graduais e neste sentido vê-se a necessidade e a importância da continuidade deste projeto de forma 

permanente. 
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