
VISITA AO ESPAÇO CULTURAL DA MARINHA 
 
 
Estará aberta uma visita ao Espaço Cultural da Marinha, com Passeio 
Marítimo, para participantes do SBPO 2018. Os interessados no passeio 
deverão se inscrever no momento do credenciamento, até o limite máximo de 
35 pessoas.  
 
DATA: 09/08/2018 (quinta-feira) 
HORÁRIO: Embarque às 14h40min (chegar às 14h) 
ENDEREÇO: Boulevard Olímpico, Praça XV, Rio de Janeiro, RJ - próximo à 
Pira Olímpica 
METRÔ: estações CARIOCA ou URUGUAIANA 
 
Ingressos:  
 
Chegando ao local pegar os ingressos com: Tenente Fabiana Carvalho ou 
Tenente Ana Ferre, que estarão com a lista dos inscritos.  
 
Descrição: 

Além do passeio Marítimo, o Espaço Cultural da Marinha tem como atrações 
culturais o Submarino Museu Riachuelo, o Contratorpedeiro Museu Bauru, o 
Helicóptero Museu Sea King, a Nau dos Descobrimentos e o carro de combate 
Cascavel. 

O Espaço Cultural da Marinha, bem como suas atrações, por ser um 
equipamento cultural aberto, exposto ao tempo, por motivo de segurança será 
fechado ao público em caso de fortes chuvas. 

Passeio Marítimo (duração1h30min): 

Será realizado pela Baía de Guanabara a bordo do Rebocador Laurindo Pitta 
ou da Escuna Nogueira da Gama, esse passeio é um dos mais belos do Rio de 
Janeiro, permitindo ao visitante avistar, de uma forma encantadora, os 
principais pontos turísticos e históricos da cidade da Cidade Maravilhosa. No 
decorrer do passeio, uma guia turística apresentará as curiosidades e histórias. 

Acesso: 

O embarque terá início vinte minutos antes, terminando cinco minutos antes de 
cada passeio, momento que se inicia os procedimentos para a desatracação. 

Orientações da Marinha: 

• É permitido filmar e tirar fotos durante o passeio. 
• Não é permitido comer ou beber nos circuitos expositivos. 
• Criança até dois nos de idade não conta como lotação, devendo ter 

acesso à Ilha no colo de seu responsável. 



• Devido ao jogo da embarcação, o passeio deve ser evitado por pessoas 
com problemas de labirintite ou náuseas 

• Recomenda-se o uso de salto baixo, a fim de possibilitar um melhor 
equilíbrio e apoio nos degraus das escadas e pranchas de acesso à 
embarcação. 

• A embarcação não possui infraestrutura para receber pessoas que se 
deslocam por meio de cadeira de rodas. 

• Não há estacionamento para visitantes no Espaço Cultural da Marinha. 

Não será permitido ao visitante: 

• Criança debruçada na borda da embarcação. 
• Correr no interior da embarcação. 
• Entrar ou permanecer no interior em trajes de banho, sem camisa ou 

descalço. 
• Fumar no interior da embarcação. 
• Entrar com bebidas alcoólicas ou em estado de embriaguez. 
• Distribuição de panfletos de qualquer natureza. 
• Comercialização de qualquer produto ou serviço. 
• Manifestações religiosas e ou políticas. 
• Portar armas. 
• Ultraje público ao pudor. 
• Ato provocatório. 

 


