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Editorial
A revista eletrônica InForMar está comemorando um
ano de publicações! E para celebrar esta conquista, a edição de
junho está presenteando os leitores com um visual totalmente novo.
Com belas imagens subaquáticas, conteúdo instigante e
grande interatividade, o Instituto Mar Adentro e a revista InForMar
vêm revolucionando o jeito de fazer divulgação científica sobre
o mundo marinho desde de maio de 2009. Depois de um ano de
edições e muito aprendizado, estamos com muitas novidades. O
visual renovado é uma amostra das próximas publicações da revista
InForMar, que a partir de agora levará para o público, trimestralmente, novas matérias e seções com muita arte e fotografia, para
tornar cada vez mais prazerosa a reconstrução do conhecimento.

Seja bem vindo e boa leitura!
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fonte: Neufeld & Palmer (2008)

Detalhe da craca Balanus glandula.

Curiosidades Sub
A cada visita ao mundo subaquático, algo novo nos desperta a curiosidade. Este é
um dos grandes prazeres de quem pratica o “mergulho”. Iniciamos o seu InForMar,
oferecendo-lhe

a

oportunidade

de

desvendar

alguns

temas

intrigantes.

A

cada

edição, um pesquisador é convidado a apresentar questões instigantes sobre vida marinha.

Reprodução de
invertebrados marinhos

Por: Raquel Neves (raquelneves@ufrj.br)

pesar de nos depararmos frequentemente com diversos grupos de invertebrados marinhos, raramente paramos para pensar nas estratégias necessárias à
reprodução e manutenção dessas populações.
A grande diversidade de grupos
e espécies faz com que exista uma enorme variação nas estratégias, desde o tipo de reprodução e fertilização, até a ocorrência de órgãos
ou estruturas especializadas para a cópula.
Como exemplo, existem algumas
estrelas-do-mar que podem se reproduzir sem

trocar gametas (reprodução assexuada), seja
por fragmentação espontânea ou por acidentes
(onde há perda de partes), originando um clone
do fragmento inicial, ou ainda por reprodução
sexuada com fertilização externa, da mesma
forma que ouriços e mexilhões. Esse processo
consiste na liberação de uma grande quantidade
de gametas na água do mar, fazendo com que
o encontro entre as células reprodutoras masculinas e femininas ocorra à deriva. A ausência
da necessidade de cópula entre macho e fêmea
torna a fertilização externa vantajosa a organis-

A
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Gastrópode Heleobia australis
com postura sobre a concha.

Foto: Raquel Neves

mos sésseis ou de baixa mobilidade, mas não
garante que a fecundação ocorra. Então, como
explicar que esses animais são tão bem estabelecidos no ambiente marinho se o encontro
entre gametas fosse completamente ao acaso?
Alguns estímulos externos para liberação de células reprodutoras podem aumentar as chances de encontro e sucesso da fertilização, como a sazonalidade e fatores ambientais
(ex: aumento de temperatura), ou mesmo em
resposta à liberação de gametas por indivíduos
próximos. Além desses estímulos, a produção
de gametas deve ser feita em grande quantidade
para garantir o sucesso reprodutivo das espécies.
Outros exemplos interessantes
são os gastrópodes e poliquetas, que vivem
tanto na superfície de substratos duros (recifes de coral e costões), como enterrados no
sedimento arenoso ou lodoso. A reprodução
desses animais é feita através de fertilização
interna e, para isso, é necessário o encontro do
par reprodutivo, a partir do qual a fêmea pode
estocar os gametas masculinos até que os seus
estejam prontos para serem fecundados. Após a
fecundação, a fêmea põe seus ovos em superfícies rígidas, conchas e macroalgas, ou entre os
grãos de areia. Os ovos podem então se desenvolver em larvas (desenvolvimento indireto),
ou formar um juvenil pronto para colonizar o
ambiente bentônico (desenvolvimento direto).
Já as cracas são hermafroditas e possuem um órgão reprodutivo especializado e bastante alongado, podendo atingir até oito vezes o
tamanho do seu corpo, o que possibilita alcançar
outros indivíduos ao seu redor para a troca de gametas por fertilização interna. Após o desenvolvimento dos ovos dentro do adulto, várias larvas
são liberadas junto ao plâncton na massa d’agua.
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Foto: Vinicius Padula

As larvas de invertebrados marinhos
apresentam características peculiares ao grupo a que
pertencem, e o tempo de vida no plâncton está relacionado à sua dispersão e alimentação. Esse tempo pode
variar muito, uma vez que a metamorfose e assentamento estão relacionados às necessidades nutricionais
da larva e ao encontro de condições adequadas para
os hábitos de vida dos adultos, como espaço disponível no substrato duro, ou indução por substância
química liberada por indivíduos da mesma espécie.
O ciclo de vida dos invertebrados marinhos é regulado por características biológicas e ambientais que dependem do equilíbrio dos ecossistemas.
Fatores de desequilíbrio como a eutrofização (excesso
de nutrientes no ambiente) e a introdução de espécies
exóticas e de poluentes químicos podem afetar o sucesso reprodutivo desses animais, atuando nas fases de:
•
•
•
•
•

Produção e liberação de gametas;
Desenvolvimento dos ovos e embriões;
Alimentação das larvas;
Metamorfose;
Assentamento e crescimento dos juvenis.
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Desova do nudibrânquio Hypselodoris lajensis em costão rochoso.

Nudibrânquio Hypselodoris
lajensis desovando em aquário.

Foto: Vinicius Padula

Aparentemente a redução nas populações de invertebrados marinhos, principalmente
de pequeno tamanho, não nos afeta diretamente, mas estes organismos representam uma importante
fonte de alimento para predadores, como peixes e outros invertebrados de alto valor econômico, tanto
na fase larvar quanto na fase adulta. Portanto, o declínio dessas populações interfere diretamente na
cadeia trófica dos ecossistemas e, por vezes, gera impactos negativos até na produtividade pesqueira.
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FOTO SUB ID

Corais Pétreos

Cnidários
Por: Aline Aguiar
Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
além de “InForMar” como se faz um registro fotográfico para fins científicos. Participe! Confira o
tema da próxima edição e envie sua foto para publicação. Em conjunto com a identificação
do animal marinho, daremos algumas informações interessantes sobre a sua biologia e ecologia.
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Nome vulgar: “Great star coral”
Nome Científico: Montastrea cavernosa
Fotógrafa: Aline Aguiar

O

termo “coral” é dado a alguns animais marinhos do Filo
Cnidaria, que têm corpo em forma de pólipo (tubo com
um único orifício voltado para cima rodeado por tentáculos). Os corais pétreos, ou escleractíneos, formam o maior
grupo na classe dos antozoários, que inclui também, entre outros
organismos, as anêmonas do mar, as gorgônias e os zoantídeos.
Cada indivíduo de coral pétreo é chamado de pólipo, é séssil e
normalmente pequeno, e quase sempre vive em colônias. O pólipo é muito similar a uma anêmona, mas além da forma e da
superfície externa do corpo macia, estes cnidários têm esqueleto
interno duro composto por carbonato de cálcio, que serve para
proteção dos indivíduos e é um dos responsáveis pela fama dos
corais pétreos! Esta característica permite que muitas espécies,
chamadas de hermatípicas, participem diretamente da construção dos recifes de coral. A grande maioria dos corais pétreos é
conhecida também por possuir algas dentro de suas células,
denominadas zooxantelas, que são muito importantes, pois provêm nutrientes aos pólipos. Mas os corais suprem grande parte
de suas necessidades energéticas se alimentando de pequenos
peixes e até de diminutos zooplânctons, além de partículas em
suspensão. Para tal, como todos os cnidários, esses animais possuem células, chamadas de cnidócitos, que liberam substâncias
aderentes e urticantes capazes de paralisar e até matar suas presas. E os tentáculos dos pólipos, local com maior concentração de
cnidócitos, ajudam na captura e condução do alimento até a boca.
Existem milhares de corais pétreos descritos atualmente e a identificação destes não é uma tarefa fácil, seja porque
muitos corais são parecidos, ou porque uma mesma espécie pode
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Foto: Aline Aguiar

Close-up
mostrando detalhes de uma
colônia de M.
cavernosa.
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variar tanto na cor, como no tamanho e na forma das colônias. Por isso, a correta identificação exige um bom conhecimento do padrão de distribuição dos
pólipos, da estrutura, cor e tamanho das colônias e, em muitos casos, os pesquisadores precisam utilizar microscópios para visualizar detalhes do esqueleto
interno. No entanto, alguns corais pétreos mais comuns em nosso litoral são
relativamente fáceis de reconhecer, como é o caso de Montastrea cavernosa!
É uma espécie que desenvolve normalmente grandes colônias maciças em forma hemisférica, e ocasionalmente achatada ou incrustante. A cor varia entre
verde, marrom, amarelo e cinza. As colônias podem chegar a mais de 2,5m de
diâmetro, mas o que chama a atenção é a distribuição espaçada e bem demarcada dos pólipos em forma
de pequenas “bolhas”.
M. cavernosa é um coral
hermatípico encontrado
comumente em águas
tropicais e subtropicais
do Oceano Atlântico, e
habita quase todos os
ambientes recifais até
90m de profundidade.
Os pólipos estão geralmente retraídos durante
o dia, mas são estendidos durante a noite,
quando
normalmente
M. cavernosa se alimenta
de
zooplâncton com uso de seus
tentáculos,
proporcionando interessantes cenas para fotografias subaquáticas! No Brasil a espécie
está registrada desde o Arquipélago de Fernando de Noronha até o litoral
do Espírito Santo, com profundidade variando entre 1m até cerca de 80 m.
A foto escolhida traz a imagem de uma colônia de Montastrea
cavernosa em forma hemisférica e com os pólipos retraídos. A cena foi registrada
a 30m de profundidade sobre substrato rochoso no Arquipélago de Fernando de
Noronha em 2008 pela bióloga Aline Aguiar. Esta espécie é um dos corais mais comuns nas águas do arquipélago e normalmente é um bom motivo para belas fotos.

TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO DA FOTO
SUB ID: CONDRICTIES - RAIAS

P

Foto: Aline Aguiar

ara podermos identificar as espécies e
fazermos um registro científico confiável, algumas características deverão estar evidentes na fotografia. A forma do
disco e presença de nadadeiras e membranas
dérmicas, além dos padrões de coloração
e distribuição de tubérculos na superfície
do disco, são muito importantes nesse processo e, por isso, a maior parte possível exposta da raia deve aparecer na fotografia.
Uma dica: Como são registros de animais
deprimidos dorso-ventralmente, a fotografia
deve ser feita da região dorsal da raia, e com uso
de lente grande-angular no caso de indivíduos
grandes. Faça também outras fotos das nadadeiras ou do disco para evidenciar os detalhes.

COMO ENVIAR SUA FOTO SUB
Você está querendo saber qual é a espécie de um interessante animal que fotografou durante um mergulho? Envie sua
imagem para fotosubid@maradentro.org.br
(formato jpeg em alta resolução) e sua foto
poderá ser publicada na revista InForMar.
Junto com o arquivo conte-nos um pouco
da história da foto (máximo de 5 linhas).

Foto ilustrativa de uma espécie de raia.
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Fernando de Noronha
Foto por Michele Roth.
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Divulgue sua MARCA, PRODUTOS e
CURSOS na revista eletrônica

InForMar.
Através do conteúdo instigante sobre o
mundo marinho, belas imagens e
interatividade com os leitores, InForMar é o veículo
certo de divulgação para você e sua empresa.
Entre em contato com nossa equipe e saiba como !

Escreva para
maradentro@maradentro.org.br
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Foto: Simone Marques

Que bicho é esse?
Esta é uma seção de desafios! Em cada edição do InForMar, você leitor terá a oportunidade de
tentar identificar diferentes animais marinhos.

Por: Simone Marques

U

m bicho marinho grande que tem
formato de um satélite natural podendo atingir até 3 metros. Tem
ampla distribuição nos oceanos temperados
e quentes e se alimenta de pequenos peixes
e zooplâncton. Uma curiosidade interessante é que esse bicho é considerado um viveiro de parasitas de diversas espécies den-
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tro e fora do seu corpo. Que bicho é esse?
Mande sua resposta para o e-mail
quebichoeesse@maradentro.org.br, com o
nome popular ou científico do bicho. Os
cinco primeiros leitores que acertarem terão
seus nomes celebrados na próxima edição do
InForMar.
.

Que bicho é esse ?
da edição anterior do InForMar:

Caranguejo-aranha;
nome científico:
Stenorhynchus lanceolatus.

Foto: Simone Marques

Leitor vencedor:
Pedro Henrique Barreto.
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FOTO CURIOSA
Por Isaac Freitas
Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
câmera tenha registrado! Envie sua foto sub para fotocuriosa@maradentro.org.br, (formato jpeg em alta resolução) contando onde e como foi o registro (até 5 linhas).

E

m qual outra atividade interagimos
com animais selvagens tão mansos e
curiosos? Esta arraia acompanhada
pelo beijupirá chamava a atenção ao perambular entre os mergulhadores em volta de um dos
naufrágios artificiais de Recife/PE. Tudo isto
num dia normal de dezembro com visibilidade
de aproximadamente 40 metros e temperatura
em torno dos 25°C.
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Mundo Azul

Fique por dentro! O InForMar através desta nova seção levará para você leitor os últimos
acontecimentos no universo marinho.

Por: Carolina Schrappe (www.carolschrappe.com)

Fotos: DeeDee Flores

Brasileira Bate Recorde de Mergulho Livre no
Campeonato Vertical Blue – 2010

A

paranaense Carolina Schrappe bate
recorde no Campeonato Vertical
Blue 2010, que é considerado pelos
melhores atletas do mundo o maior evento de
Mergulho Livre das Américas, e para alguns
o mais conceituado do planeta. Neste ano,
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para o campeonato, foram convidados 15 dos
melhores atletas mundiais de 10 diferentes nacionalidades, incluindo a brasileira Carolina
Schrappe, recordista sul-americana de mergulho livre. Foram nove dias de mergulhos
competitivos, entre 17 e 27 de abril, no Dean's

Blue Hole, Long Island,
nas Bahamas, que é o mais
fundo blue hole (um "buraco
no mar") do mundo, com
206 metros de profundidade.
O Brasil esteve muito bem
representado
por
Carol
Schrappe. A atleta evoluiu muito bem no torneio,
quebrando suas próprias
marcas e trazendo dois novos recordes para o país,
sendo o maior deles na profundidade de -72 (setenta e
dois) metros na disciplina de
Lastro Constante com Nadadeiras. Esta marca fantástica equivale a um prédio
de aproximadamente 25 andares! E esse percurso foi
realizado com apenas o ar
dos pulmões, sem o auxílio
de aparelhos de respiração.
Carol Schrappe é atualmente
a 8ª mulher no mundo a ir
mais fundo em toda a história
do mergulho livre. Um feito
histórico para esta curitibana
que não é atleta em tempo integral, mas divide muito bem
seu tempo entre o trabalho,
as viagens, a casa, os filhos
e, claro, os treinos. Ela conta
com orgulho: "Participar do
Vertical Blue foi um sonho,
pois os atletas são escolhidos
a dedo, o organizador é exigente e está sempre à procura
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de bons atletas em ascensão. O lugar é fantástico e ideal para treinos e competições, pois
a área é protegida e tem mais de 200 metros
de profundidade. Hoje, em todas as Américas,
só há uma atleta a ir mais fundo do que eu,
Mandy-Rae, do Canadá, minha amiga pessoal,
com quem treino nas ilhas Caymans. Vai ser
uma parada dura, pois estou chegando na sua
marca com certa facilidade e estou motivada
para ir fundo, bem mais fundo, e ainda em
2010". Carol fala também da possibilidade
de alcançar novas marcas: "Este ano viajei
mais focada, pois não me preocupei com aspectos de logística. E mesmo chegando nas
Bahamas apenas dois dias antes do evento,
me senti pronta para mergulhar e alcançar
meus objetivos. Na verdade fui além, pois
minha meta era alcançar os -70 (setenta)
metros, mas como estava muito bem tentei
ir mais fundo. Cheguei aos -72 metros e, se
não tivesse sentido o ouvido durante esse
mergulho, teria tentado mais. Quem sabe
chegar aos -80 metros ainda este ano!?! "
Pela primeira vez Carol viajou com tranquilidade para o Campeonato,
com o apoio da FUN DIVE e da ARRIBATUR, que viabilizaram toda a sua participação, além do apoio permanente da Academia Cabral e da Acquanauta Curitiba.
Agora a atleta tenta fechar patrocínios para
poder se dedicar integralmente aos treinos.
O saldo ao final do Campeonato Vertical
Blue 2010 foi muito positivo. Foram 20
novos recordes nacionais (inclusive dois
brasileiros) e seis novos recordes mundiais, e é por isso que é considerado o Maior
Evento de Mergulho Livre das Américas.

InForMar \ 26

InForMar \ 27

MERGULHANDO COM A
CIÊNCIA
Por: Simone Marques

Fotos: Lúcia Haraguchi

Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores e mergulhadores, iremos explorar
e compartilhar com você novas facetas do mundo marinho. Além de “InForMar”, queremos também proporcionar-lhe a oportunidade de mergulhar no ambiente científico. Então, bons mergulhos!

O

s entrevistados desta edição são os
mergulhadores, pai e filha, Ricardo
Haraguchi & Lúcia Haraguchi, também especialistas em harmonização ambiental
e Reiki. Atualmente ambos estão desenvolvendo projeto associado à vida marinha, na
ajuda à sobrevivência dos corais através da
aplicação de harmonização ambiental ener-

Pai e filha, Ricardo
InForMar
\ 28 Haraguchi & Lúcia Haraguchi

gética. Este artigo expressa a teoria e registra
as considerações e experiências pessoais dos
entrevistados.
InForMar – Como surgiu a ideia de trabalhar com a harmonização ambiental e energética em ambientes marinhos?

Ricardo & Lúcia – Desde 2004 realizamos
harmonizações energéticas em ambientes terrestres (casas, apartamentos, terrenos, escritórios), tornando-os mais saudáveis e favoráveis
à vida. Nosso trabalho para a sobrevivência
dos corais não se originou de uma ideia própria, mas sim de uma “orientação superior recebida”, para aplicar, nas regiões coralíneas, o
“dom espiritual” de construção de ambientes
energeticamente equilibrados. No começo não
entendemos muito bem o porquê, mas ficou
muito clara a razão após pesquisarmos sobre:
(a) a importância dos recifes de coral como a
maior estrutura viva da Terra - os ecossistemas
onde milhares de seres coexistem; (b) o risco
de sua extinção até 2050 e (c) o fato de que
ainda não há solução disponível, nos meios
científicos, para reverter este quadro de alto

impacto para toda a vida marinha, em tempo
hábil. Então, a proposta é prosseguir cumprindo a missão de ajudar na cura do Planeta Terra,
num trabalho voluntário sem fins lucrativos,
aplicando o conhecimento e experiência adquiridos no ambiente terrestre, agora aperfeiçoado para o ambiente marinho.
InForMar – O que é a técnica de harmonização ambiental e energética? Existem
semelhanças com os métodos tradicionais
aplicados aos humanos?
Ricardo & Lúcia – Para nós seres humanos,
a exposição prolongada a certos campos de
energia pode ser inadequada à saúde, causando desequilíbrios orgânicos como o stress,
insônia, cansaço físico e mental, doenças

Exemplos de espécies de corais
apresentando sinais de branqueamento.

Mussismilia harttii

Mussismilia hispida

Montastrea cavernosa

Siderastrea stellata
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crônicas, etc. O Universo disponibiliza vários
tipos de energias, cada uma com sua finalidade
específica. A mais utilizada e conhecida pelo
público em geral é a energia REIKI, que é utilizada em curas e reequilíbrios do ser humano
e age durante sua aplicação.
A técnica de harmonização ambiental tradicional faz uso de meios materiais como gráficos, mandalas, acupuntura do solo, menires
e vários outros instrumentos. Na harmonização energética aplicamos a Geobiologia,
associada à Radiestesia e à Radiônica, o que
permite identificar as energias prejudiciais e
neutralizar seus efeitos, harmonizando o ambiente e restaurando o equilíbrio para a vida.
Todo o ambiente é envolvido em um “bolsão
energético” e preenchido com a energia “Equilibradora” captada do Universo, cujo efeito é
permanente e contínuo.
InForMar – Os corais são organismos marinhos sensíveis às mudanças climáticas e
impactos ambientais. Como a harmonização energética pode ajudar esses animais
marinhos?
Ricardo & Lúcia – Com as altas temperaturas
e outros desequilíbrios vividos atualmente, temos observado o amplo processo de branqueamento nos recifes de corais, que, como todos
os seres vivos, dependem do equilíbrio de suas
funções orgânicas, as quais são movimentadas
por energias equivalentes a impulsos eletromagnéticos para a manutenção de sua saúde.
As mudanças climáticas têm interferido na
transmissão da energia nos organismos vivos
gerando disfunções e queda do sistema imu-
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nológico. Com a criação dos “bolsões energéticos” eleva-se o nível biótico ambiental
e se neutraliza as nocividades, levando ao
reequilíbrio das disfunções que têm causado
doenças e dissociação das algas simbiontes
(zooxantelas) nos corais, permitindo assim o
fortalecimento e recuperação destes animais.
A harmonização soluciona as nocividades de
origem energética, mas não corrige outros desequilíbrios pontuais causados pelo ser humano, como a pesca predatória, sedimentações
impróprias, etc, o que torna importante a criação de áreas protegidas, assim como a educação da população e intensificação de políticas
de manejo nas regiões coralíneas.

Ricardo Haraguchi

Registros de uma colônia de Palithoa sp. antes e depois
da aplicação da técnica de harmonização ambiental

Antes (25/03/2009).

Depois (09/05/2009).

InForMar – Quais são os pontos de recifes
de corais brasileiros que vocês estão monitorando? Cite para a revista InForMar
uma das experiências de acompanhamento
de uma colônia de coral doente, e como foi
sua progressão e benefícios com a aplicação
da técnica da harmonização.

panhamento visual através de registro fotográfico na Laje de Santos (SP), de uma colônia de
Palithoa sp. em 25/03/2009 e em 09/05/2009.
Visualmente verificamos uma rápida melhora
das partes degradadas, como pode ser observado nas fotos.
Além disso, o Arquipélago de Abrolhos e
a região costeira do estado de Pernambuco
são áreas que fazem parte do monitoramento
do projeto Reef Check, realizado a cada seis
meses pela equipe da Dra. Beatrice Padovani
Ferreira, da UFPE. Em Recife (PE) também
contamos com o apoio da equipe da Dra. Fernanda Duarte Amaral, da UFRPE, que desenvolve diversos estudos no ambiente coralíneo
da região. Estamos na expectativa dos resultados para podermos avaliar os benefícios da
técnica de harmonização! Vamos aguardar
novidades!

Ricardo & Lúcia – São várias as áreas já harmonizadas. Desde janeiro de 2009 foram quatro na região Sudeste (no Canal entre a Ilha
das Cabras e a Ilhabela - SP, na Laje de Santos
- SP, na Ilha Grande - RJ e na Restinga de Sepetiba - RJ); e duas em regiões coralíneas de
maior expressão no Nordeste (no Arquipélago
de Abrolhos - BA e, recentemente, no litoral
de Pernambuco).
A comprovação científica ou estudos específicos ainda não foram realizados. Entretanto,
pela proximidade geográfica, fizemos o acom-
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InForMar – Quais serão os próximos
passos do projeto “Sobrevivência dos
Corais”? Como os pesquisadores e
mergulhadores podem ajudar nesse
projeto?
Ricardo & Lúcia – Temos ao nosso alcance a solução energética de harmonização para a preservação dos corais em
regiões delimitadas, o que temos feito por
iniciativa própria. A aplicação rápida desta solução em ampla escala pode ajudar
a retardar a extinção dos corais, dando
tempo para que a sociedade e os governos
adotem medidas para estancar e reverter o
desequilíbrio climático global.
Para dar continuidade a este trabalho no
ritmo necessário, buscamos parcerias
com biólogos, oceanógrafos, mergulhadores e organizações que estejam na mesma sintonia de preservação dos corais e
da vida marinha, para obtermos investimentos necessários para o trabalho e levar
as harmonizações para escala nacional e
depois mundial! As pessoas interessadas
podem visitar nossa página na internet
(www.sobrevivenciadoscorais.com.br),
e podem contribuir também com projeto
através do acompanhamento, comprovação e divulgação dos benefícios da harmonização energética! A vida marinha e
o Planeta Terra agradecem!

Você também pode
colaborar com a preservação
dos ecossistemas aquáticos.
Conheça o Instituto Mar Adentro e
faça parte do nosso time.
Sua empresa também pode
apoiar o Instituto Mar Adentro.
Acesse www.maradentro.org.br
ou entre em contato conosco pelo e-mail
maradentro@maradentro.org.br
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