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O Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos, pertencente ao
Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(CECLIMAR/CLN/UFRGS), localizado em Imbé, Rio Grande do Sul, é
uma instituição referência nacional em relação aos ecossistemas
marinhos e costeiros. Devido às atividades de pesquisa e extensão do
Centro, o CECLIMAR é frequentemente acionado pela população e pelos
órgãos ambientais para o atendimento de animais silvestres e marinhos
encontrados vivos ou mortos nas cidades que ocupam o litoral norte e
médio do estado, entre Torres e Palmares do Sul. Nesse sentido, o
Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e Marinhos (CERAM),
localizado no CECLIMAR, realiza o atendimento da fauna que é
encontrada debilitada na região através do encaminhamento dos animais
pelos órgãos ambientais ou pela população. Em média, 400 animais são
atendidos por ano no Centro, sendo a grande maioria oriunda de impacto
de fauna. O número de atendimento aos animais vem subindo com o
passar dos anos junto ao aumento populacional desordenado na região.
Em 2019, o número de atendimentos alcançou a média anual no final de
agosto. A falta de conhecimento e informação acaba por oferecer riscos
tanto às espécies de animais silvestres e marinhos quanto à população
em geral. Em vista disso, além de reabilitar a fauna silvestre, o CERAM
também atua no atendimento à comunidade quando procurado para
esclarecimentos a respeito da vida silvestre, possuindo importante papel
social na difusão do conhecimento, a partir de uma demanda direta.
Assim, a ação de extensão visa atender os populares que procuram a
instituição para o encaminhamento de animais debilitados, para
esclarecimento de dúvidas sobre animais silvestres e para obtenção de
informações sobre como proceder com a fauna local. Na tentativa de
mitigar os impactos antrópicos e conflitos entre população humana e
fauna, o CERAM busca cumprir uma demanda socioambiental em
benefício à sociedade e ao meio ambiente, por vezes negligenciada pelos
municípios. Através da interação entre comunidade e universidade, busca
explorar as problemáticas mais comuns que envolvem a fauna e seu
habitat, transmitindo informações e buscando sensibilizar as pessoas
sobre a importância da preservação do meio ambiente.

