
Estou indo ao AquaRio! 



O AquaRio fica localizado no Porto Maravilha, 
zona portuária do Rio de Janeiro. 



Há estacionamento no local, porém, com 
número limitado de vagas 





É necessário sair do 
estacionamento para 
acessar a entrada de 
pedestres localizada na 
lateral do prédio 



A equipe do AquaRio é 10! Estão por toda 
parte nos ajudando.  





Para evitar filas, recomendamos comprar seu ingresso 
antecipado no site. Mas a bilheteria estará aberta 
caso não tenha comprado, assim como terminais de 
autoatendimento. 

https://tickets.aquariomarinhodorio.com.br/ 

https://tickets.aquariomarinhodorio.com.br/


Aproveite para tirar fotos na entrada e 
começar o registro deste dia tão divertido! 

*Atividade cobrada a parte 



Existem 
lanchonetes no hall 

da entrada caso 
sinta aquela 

fominha antes ou  
após o passeio...  

...mas não vá perder 
o horário! 



Espere na fila para acessar 
pelo elevador 

Se necessário, utilize 
a rampa 



Vamos seguir as 
placas e começar 
nossa aventura! 



Antes de entregar 
seu bilhete... 

...Preste atenção no 
aviso!! 



Informações importantes! 

Existem banheiros 
espalhados por todo o 
circuito para você não 

ficar no aperto... 

...mas fique atento 
aos avisos de 
perigo! Existem 
áreas que só a 
equipe do AquaRio 
pode entrar. 



Que tal tirar uma foto e 
escolher um super cenário? 

Faça uma pose  

Caprichada!!! 

* Atividade cobrada a parte 



No circuito, a iluminação 
é mais baixa para não 
deixar os peixinhos 
chateados... 

... e nos primeiros aquários você 
encontrará corais, polvos, tubarões e 
muitos peixes famosos do cinema...  



Durante nossa 
aventura você 
encontrará 
grutas virtuais... ... onde poderá aprender 

mais sobre nossos amigos 
marinhos brincando!!! 



E que tal se sentir 
bem perto de um 

cardume de peixes! 



Navegando mais um 
pouco, você 

encontrará um 
tanque gigante... 

... com tubarões, 
raias e várias 
outras espécies 
de peixes. 



Sinta-se de baixo 
d’água neste 
incrível túnel 
submarino!!! 



Chegando ao final da 
nossa aventura você 
poderá tocar em 
raias e tubarões... 

...mas preste 
atenção no aviso!! 

* Atividade realizada apenas em horários 
específicos durante a semana 



Aproveite para 
conhecer um pouco 

mais na área de 
exposições 
temporárias 



Lembra daquela 
foto legal que você 
tirou lá no início?! 

Aproveite para conhecer a loja 
e nosso laboratório de pesquisa. 

Pode comprar e 
guardar esta linda 

lembrança! 



Tchau e até a próxima... 

Obrigado por terem vindo!!! 



Sessões adaptadas para crianças com distúrbios 
sensoriais e suas famílias 

O AquaRio em parceria com a CapaciTEAutismo oferece o 
projeto Sessão Azul em algumas datas específicas durante o ano 
para que as crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias 
possam se sentir mais confortáveis durante o passeio ao aquário.  

 

O AquaRio abrirá uma hora mais cedo, todo o circuito ficará com 
algumas luzes de apoio acesas e as famílias contarão com o apoio de 
profissionais voluntários devidamente capacitados. 

 

Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site 
IngressoComDesconto e todos pagarão meia entrada. 

 

Para mais informações acesse www.sessaoazul.com.br. 

 

http://www.ingressocomdesconto.com.br/


Restaurantes disponíveis no hall de 
entrada  



Informações sobre o material 

Produção 
 CapaciTEAutismo  
(www.capaciteautismo.com.br) 
 

Fotos 
 Ana Carina Manta  
Fotografia e Arte 
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http://www.capaciteautismo.com.br/

