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PREFÁCIO 

De acordo com o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, bem como o 

contido na Lei nº 13.460, de 26 junho de 2017, e o Decreto nº 9.094, de 17 de 

julho de 2017, a Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar o 

cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade e suas respectivas 

formas de acesso a esses serviços, devendo trazer informações claras e 

precisas em relação a cada um dos serviços oferecidos. 

 

Na busca pelo cumprimento do propósito acima exposto, a Carta de Serviços 

ao Cidadão passou a ser encarada como um poderoso instrumento de 

cidadania, pois, além de desencadear inevitáveis mudanças dentro das 

organizações públicas, contribui diretamente para que estas passem a 

trabalhar sob a perspectiva de melhoria contínua, visando o oferecimento de 

serviços de qualidade e sem complicação. 
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1. O IEAPM  

O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) foi criado 

com a denominação de Instituto Nacional de Estudos do Mar (INEM), pelo 

Decreto nº 89.588, de 26 de abril de 1984. Posteriormente, o Decreto nº 

91.076, de 12 de março de 1985, alterou o seu nome, dando-lhe a atual 

denominação. 

 

Atualmente o Instituto está diretamente subordinado ao Centro Tecnológico 

da Marinha no Rio de Janeiro e encontra-se localizado à Rua Kioto, nº 253, 

Praia dos Anjos – Arraial do Cabo/RJ – CEP 28.930-000. 

 

 

 

2. A SUA MISSÃO  

Compete ao IEAPM a execução de pesquisas e o desenvolvimento científico 

e tecnológico nas áreas de Oceanografia, Meteorologia, Geologia e Geofísica 

Marinhas, Instrumentação Oceanográfica, Acústica Submarina e de Engenharia 

Costeira e Oceânica, de modo a promover a inovação e a prestação de 

serviços tecnológicos na área de Ciências do Mar, a fim de contribuir para a 

ampliação do conhecimento e a eficaz utilização do meio ambiente marinho, no 

interesse da MB e do desenvolvimento socioeconômico do país. 

 

 

 

3. A SUA VISÃO DE FUTURO  

O IEAPM considera em seu Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) 

a seguinte Visão de Futuro: 

 

"Ser reconhecido nacionalmente, até o ano de 2022, como Centro de 

Excelência em pesquisas, desenvolvimento e inovação relacionadas às 

Ciências do Mar." 

 

 

 

4. VALORES CULTUADOS  

Todas as atividades e serviços prestados pelo IEAPM são pautados na 

ética, respeito, qualidade, responsabilidade, comprometimento, inovação e 

desenvolvimento. 



5. SERVIÇOS OFERECIDOS  

5.1 Museu Oceanográfico: 

O Museu Oceanográfico foi criado em 1982 e destina-se a abrigar, 

conservar e expor acervo de real significado histórico, cultural e técnico 

proveniente do meio ambiente marinho da região. 

O acervo reúne a história sobre embarcações naufragadas na região de 

Arraial do Cabo, equipamentos oceanográficos, réplicas e esqueletos de 

animais marinhos, além de acervo permanente de organismos fixados e vivos, 

aquários com espécies marinhas da região, tanques de toque que permitem o 

manuseio de algumas espécies marinhas pelos visitantes, entre outros 

atrativos. 

Localizado à Praça Daniel Barreto s/nº - Praia dos Anjos - Arraial do 

Cabo/RJ, permanece aberto ao público nos dias de quinta e sextas-feiras no 

período de 9h às 16h30, e aos Sábados, domingos e feriados no período de 

14h às 17h. Nos dias de terça e quartas-feiras o funcionamento é destinado 

exclusivamente às visitações efetuadas por grupos escolares, mediante 

reserva prévia. 

Os ingressos para visitação podem ser adquiridos no próprio Museu 

Oceanográfico ao custo de R$ 3,00 (três reais). São isentos do pagamento as 

pessoas com 60 anos de idade ou mais e as crianças com menos de 5 anos, 

bem como todos os componentes das visitações por grupos escolares. Para 

tais grupos, o agendamento pode ser feito por meio dos telefones                 

(22) 2622-9026 e 2622-9087 ou por email (ieapm.museu@marinha.mil.br). 

 

5.2  Ilha do Cabo Frio: 

A Ilha do Cabo Frio é patrimônio da União e está sob a jurisdição da 

Marinha do Brasil, que por sua vez delegou a responsabilidade administrativa 

ao IEAPM. 

A Praia da Ilha do Cabo Frio, popularmente conhecida como “Praia do 

Farol”, já foi considerada a mais perfeita do Brasil, segundo critérios do INPE. 

O local é frequentado diariamente por pescadores artesanais, passageiros de 

escunas que realizam passeios turísticos, expedições de estudantes 

universitários, pesquisadores científicos, dentre outros. 

O acesso prioritário é feito por meio de embarcações que realizam 

passeios turísticos às praias de Arraial do Cabo. Apenas as embarcações 

cadastradas junto ao IEAPM podem efetuar a parada na Praia do Farol, 

portanto, para ter certeza de visita à referida praia, recomenda-se interrogar os 

consultores/vendedores antes da compra do bilhete de passeio. O IEAPM não 

tem gerência sobre os valores cobrados pelas embarcações de passeio. 



Os proprietários de embarcações que queiram cadastrar ou renovar a 

licença junto ao IEAPM devem buscar atendimento e orientações junto à 

Divisão de Segurança do IEAPM, que funciona em dias úteis no horário 

comercial. Para este caso, além dos documentos pessoais de identificação do 

proprietário, faz-se necessária a apresentação de toda a documentação relativa 

à embarcação, dentre eles o TIE (Título de Inscrição de Embarcação) ou TIEM 

(Título de Inscrição de Embarcação Miúda), seguro obrigatório, CTS (Cartão de 

Tripulação de Segurança), dentre outros. O procedimento em lide será 

realizado mediante o pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU), 

emitida pelo IEAPM, cujo valor varia de acordo com a capacidade de transporte 

de passageiros da embarcação, conforme o quadro abaixo. Após o 

cumprimento de todas as exigências, a autorização será formalizada mediante 

a emissão e entrega do “Cartão de Autorização”, no prazo de cinco dias úteis. 

 

Capacidade Valor anual 

até 20 passageiros R$ 125,00 

de 21 a 40 passageiros R$ 375,00 

de 41 a 60 passageiros R$ 687,00 

de 61 a 80 passageiros R$ 937,00 

de 81 a 100 passageiros R$ 1.180,00 

mais de 100 passageiros R$ 1.625,00 

  

Solicitações excepcionais que versem sobre outros acessos e interesses 

referentes à Ilha do Cabo frio devem ser remetidas por meio de Ofício (pessoa 

jurídica) ou Carta (pessoa física) à Direção do IEAPM. Tal documento pode ser 

postado via Correios ou entregue pessoalmente na Sede deste Instituto. Tais 

solicitações podem implicar em custos ao interessado, cujo valor será 

resultante de uma avaliação de impacto realizada pelo IEAPM que levará em 

consideração a área utilizada, número de pessoas envolvidas, tempo de 

permanência, finalidade da atividade, dentre outros aspectos. 

 

5.3 Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha (PPGBM) 

O IEAPM desenvolve um Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 

Marinha stricto sensu (Mestrado e Doutorado), que está localizado na Praia dos 

Anjos, em frente ao Museu Oceanográfico. O curso foi aprovado pela CAPES 

em 2014 com conceito 4 e é realizado de forma associativa com a 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

O conteúdo do curso foi desenvolvido por docentes com larga experiência 

em Biologia Marinha e mais recentemente em Biotecnologia e gestão de 

negócios e foi projetado para proporcionar ao aluno um conhecimento 

adequado e experiência prática importante para a carreira de Biotecnologia 



marinha, visando atender as necessidades dos potenciais empregadores nesta 

indústria em rápido desenvolvimento. 

As informações detalhadas para inscrição nos processos seletivos para os 

cursos do PPGBM constam dos Editais que são normalmente disponibilizados 

em meados do mês de janeiro na página do IEAPM na internet 

(www.ieapm.mar.mil.br), onde também poderão ser obtidas outras informações 

relativas ao Programa. 

 

5.4 Programa Forças no Esporte – PROFESP 

Desenvolvido pelo Ministério da Defesa, o programa Forças no Esporte 

busca promover a integração social e o desenvolvimento humano por meio da 

prática esportiva. Os esforços empreendidos concentram-se na inclusão social, 

valorização da cidadania, inserção no trabalho e na realização de atividades 

físicas, esportivas e de lazer.  

O projeto está presente em Arraial do Cabo, sendo desenvolvido pelo 

IEAPM em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do 

Município. Atualmente o Instituto disponibiliza duzentas vagas para crianças e 

adolescentes com idade entre 7 a 17 anos. O processo de seleção dos alunos, 

por sua vez, fica a cargo da referida Secretaria, que busca interessados nas 

escolas municipais e os seleciona de acordo com critério principal de 

reconhecimento àqueles que detém as melhores notas. 

Outras informações especificas sobre o desenvolvimento do Programa 

podem ser obtidas por meio do email ieapm.profesp@marinha.mil.br. 

 

6. CONTATO  

Endereço eletrônico: www.ieapm.mar.mil.br 

 

Assessoria de Comunicação Social: 

ieapm.comsocial@marinha.mil.br 

(22) 2622-9022 

 

Ouvidoria IEAPM 
ieapm.ouvidoria@marinha.mil.br 
(22) 2622-9006 


