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O Instituto MAR ADENTRO: Promoção e gestão do conhecimento de ecossistemas aquáticos,
é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, e duração por
tempo indeterminado, com sede e foro no município do RIO DE JANEIRO, Estado do RIO DE
JANEIRO e está registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ) sob o número
217543 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 07.865.206/0001-23.

O INSTITUTO MAR ADENTRO TRABALHA PARA:
- Produzir e divulgar o conhecimento sobre os ecossistemas aquáticos;
- Estimular o envolvimento das pessoas com as medidas de conservação ambiental,
levando-as a respeitar e praticar as mesmas.
- Colaborar para a manutenção do equilíbrio ambiental, visando o benefício dos cidadãos
de hoje e das futuras gerações.
- Projetos mais importantes:
- MUVIMAR - Museu Virtual Marinho (Financiado por recursos próprios)
- InForMar - Revista de divulgação científica (Financiado por recursos próprios)
- PROJETO ILHAS DO RIO
- Projeto Conhecer para Preservar

NOSSAS ATIVIDADES INCLUEM:
Execução direta de projetos científicos, destacando-se pesquisas sobre:
Raias do Arquipélago de Fernando de Noronha (PE);
Tubarões e Raias da Área de Proteção Ambiental Pau Brasil (RJ);
Ecologia de garoupas (Piraúna, Gato e Sapé) no litoral do Estado de Pernambuco;
Fluxo de contaminantes na cadeia trófica das baías da Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande
(RJ)
Divulgação científica e apoio a atividades de extensão universitária por meio de:
Textos informativos em revistas impressas e on-line;
Palestras e mini-cursos;
Feiras expositivas.
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aquáticos.
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livros, revistas, vídeos e fotos sobre ambientes
FAÇA
PARTE
NOSSO
TIME:
Você
também
pode
colaborar
nossasdeatividades!
Participante
do DO
Sistema
Financiar
Clique no link abaixo para ter acesso ao Estatuto do Instituto Mar Adentro.
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