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O turismo náutico é uma forma sustentável de 
explorar as riquezas naturais e culturais do país,  
gerando empregos alinhados com a vocação 
própria de cada região - do litoral ao interior. 
 

É uma atividade com amplo impacto 
socioeconômico direto e indireto, que 
promove o bem estar social e propaga a 
consciência ambiental. 
 

A atividade náutica se desenvolve de diversas 

formas, mas sobretudo como um meio para 
acessar e usufruir do imenso patrimônio 
natural, histórico e cultural de cada região. 

http://www.acobar.org.br/


RECEITAS DO SETOR (milhões de USD) 

  Barcos e motores 
Acessórios e 

equipamentos 
Serviços e 
marinas 

TOTAL 

Mundo 24.832 | 22,5% 21.215 | 19,2% 64.122 | 58,3% 110.518 | 100% 

EUA 14.462 | 19,8% 16.575 | 22,8% 41.797 | 57,4% 72.834 | 100% 

Brasil 486,37 | 90,3% 35,55 | 6,7% 16,50 | 3,0% 538 | 100% 

Fonte: Recreational Boating Industry Statistics 2016 - International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) 

Com 7.500km de litoral de rara beleza, baias paradisíacas e 60.000km de águas interiores navegáveis, o 
Brasil constitui um dos maiores potenciais para o turismo náutico no mundo, mas representa apenas 0,4% 
do PIB mundial do setor. 

A falta de infraestrutura adequada (marinas, píeres, rampas públicas, etc.) é um dos principais fatores que 
inibem o crescimento do setor. Enquanto a média mundial da participação de serviços e marinas no PIB do 
setor é de 58,3%, no Brasil é de apenas 3%. 
 

Vantagens competitivas em relação aos principais destinos concorrentes: 
• beleza intocada em grande parte do litoral e do interior 
• rica fauna e flora 

• valioso patrimônio histórico e cultural 
• clima ameno durante todo ano 

• inexistência fenômenos climáticos extremos (inverno rigoroso, furacões, etc.) 

COMPARATIVO E DIFERENCIAIS 

http://www.acobar.org.br/
http://www.acobar.org.br/


Uma instalação de apoio náutico com 300 embarcações tem impacto direto, indireto e induzido de R$ 141 
milhões por ano na economia local e garante 780 postos de trabalho, segundo estudo encomendado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado de São Paulo. 
(Lidera Consultoria / 2018) 

IMPACTO SOCIOECONÔMICO 

 

Os negócios que integram 
direta e indiretamente o 
setor são, na grande 
maioria, explorados por 
micro e pequenas 
empresas, garantindo a 
retenção de recursos na 
região e alimentando um 
círculo virtuoso de 
prosperidade, que 
promove a dinamização da 
economia local e contribui 
para a melhoria da 
qualidade de  vida. 

http://www.acobar.org.br/


PANORAMA DO SETOR 

Embarcações* 110.000 

Vagas em instalações náuticas 67.000 

Poitas 10.000 

Déficit 33.000 

* Embarcações “marináveis”, exclui caiaques, botes e embarcações miúdas 
Fonte: ACOBAR / Marinha do Brasil 

De acordo com o número de embarcações registradas pela Marinha do Brasil, existe um déficit de aproxima-
damente 33.000 vagas para embarcações em instalações de apoio náutico no país.  

Usando a mesma metodologia do estudo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado de São Paulo, estima-se que, somente para atender à demanda reprimida, essas 
instalações representariam:  
 

• investimento privado de R$ 1,5 bilhões na implantação de instalações de apoio náutico; 
• impacto direto, indireto e induzido de R$ 15 bilhões por ano na economia; 
• geração de 85.000 novos empregos 

POTENCIAL 

http://www.acobar.org.br/


LITORAL 
PRINCIPAIS DESTINOS  E  MERCADOS POTENCIAIS 

ALTO POTENCIAL 

MÉDIO POTENCIAL 

ÁREAS PRIORITÁRIAS 

Destinos prioritários: 
+ Litoral do Sudeste: 
 Espírito Santo 
 São Paulo 
 Rio de Janeiro 
+ Litoral Paranaense 
+ Litoral Catarinense 
+ Litoral Baiano 
 
- Sul 
- Norte e Nordeste 

BAHIA 

PIAUÍ 

AMAZONAS 

ACRE 

PARÁ 

AMAPÁ 

RORAIMA 

MATO GROSSO 

RONDÔNIA 

MATO GROSSO 

DO SUL 

GOIÁS 
DF 

MARANHÃO CEARÁ 

MINAS GERAIS 

SÃO PAULO 

PARANÁ 

STA. CATARINA 

RIO GRANDE 

DO SUL 

RIO DE JANEIRO 

ESPÍRITO SANTO 

SERGIPE 

ALAGOAS 

PERNAMBUCO 

RIO GRANDE DO NORTE 

PARAÍBA 

http://www.acobar.org.br/


ÁGUAS INTERIORES 
PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS  E  MERCADOS POTENCIAIS 

ALTO POTENCIAL 

MÉDIO POTENCIAL 

Destinos prioritários: 
+ Represas dos Rios  Paraná  e Tietê 
+ Represas do Rio Grande 
+ Represa de Xavantes 
+ Represa de Jurumirim 
+ Represa de Manso 
+ Represa de Sobradinho 
 
- Represa de Itaipu 
- Represa de Serra da Mesa 

ÁREAS PRIORITÁRIAS 

http://www.acobar.org.br/


RIOS E HIDROVIAS 
PRINCIPAIS DESTINOS  E  MERCADOS POTENCIAIS 

ALTO POTENCIAL 

MÉDIO POTENCIAL 

Destinos prioritários: 
+ Hidrovia Paraná - Tietê 
+ Amazônia 
+ Pantanal 
+ Rio São Francisco 
+ Rio Paraná 
 
- Rio Tocantins 
- Rio Iguaçu 
- Sistema lagunar do RS 

ÁREAS PRIORITÁRIAS 

http://www.acobar.org.br/


DESAFIOS 

Inexistência de alternativa técnica e 
locacional. 

Estruturas de apoio náutico precisam estar 
localizadas nas proximidades dos corpos 

d’água (mar, rios, lagos e reservatórios), cuja 
orla normalmente é uma  

área de proteção ambiental. 

SETOR PÚBLICO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 

Estruturas e instalações de apoio náutico  
devem satisfazer os padrões de implantação e 

operação estabelecidos para 
 minimizar os impactos ambientais 

 e promover a  
recuperação e preservação do ambiente que 

frequentam o do qual dependem. 

SETOR PRIVADO 

Processos de  
planejamento, implantação e operação de estruturas e instalações de apoio náutico  

devem atender às melhores práticas em proteção ambiental enquanto atendem às demandas razoáveis e 
responsáveis do setor náutico. 

http://www.acobar.org.br/


As estruturas  e instalações de apoio náutico,  
que tenham por objetivo o desenvolvimento de atividades náuticas 

e a inclusão social, 
devem ser classificadas como 

 infraestrutura de interesse público e social,  
essenciais para o desenvolvimento do turismo náutico,  

pois induzem o crescimento econômico,  
promovem o bem estar social e  

fomentam a zeladoria ambiental. 

PROPOSTA 

http://www.acobar.org.br/
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