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Diante do imenso potencial do tu- 
rismo náutico no Brasil, a falta de estru-
turas de apoio pode ser justificada, em 
parte, pela dificuldade e morosidade na 
obtenção das licenças e aprovações, mas 
também é consequência da pouca fami-
liaridade dos brasileiros com o universo 
náutico.

Desde os tempos em que tudo que 
chegava ou saía do país era feito por via 
marítima, e grande parte da logística 
de transporte para o interior dependia 
da navegabilidade dos rios, essa relação 
com a água vem gradativamente per- 
dendo importância na vida dos brasilei- 
ros até, literalmente, virarem as costas  
pro mar – e pra todos outros corpos 
d’água. Consequenemente foi sendo apa- 
gada, geração após geração, a cultura ma-
rítima ou de navegação.

Na Colômbia, onde houve um pro-
cesso semelhante, existe a teoria que 
esse distanciamento ocorreu porque cul- 
turalmente associavam a origem dos 
maiores sofrimentos de seu povo ao mar, 

por onde foram atacados, invadidos e saqueados durante séculos. Diante 
dessa vulnerabilidade ergueram proteções que criaram não apenas barrei-
ras físicas, mas principalmente culturais. 

É possível que essa teoria também se aplique ao Brasil, onde as bar- 
reiras culturais, ampliadas pela estigmatização em relação ao poder eco- 
nômico, vêm sendo gradualmente superadas através do entendimento das 
oportunidades de geração de emprego e renda associadas à exploração 
sustentável desse fantástico patrimônio natural. Um recente estudo enco-
mendado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São 
Paulo demonstrou que, atualmente, uma marina com 300 embarcações 
movimenta R$ 140 milhões por ano na região e gera 780 empregos.

Além das belas praias, ilhas e enseadas paradisíacas nos 8.500 km de 
nosso litoral, é nas águas interiores – rios, lagos e reservatórios – que temos 
um potencial ainda maior, com 60.000 km de vias navegáveis e gigantescos 
reservatórios em regiões de rara beleza e diversidade. A implantação de 
estruturas de apoio náutico, que representam o elo de integração entre o 
ambiente aquático e o terrestre, é fundamental para que a náutica, e toda 
a cadeia de turismo ligada a ela, se desenvolva à altura desse potencial. 
Contudo, é essencial que essas estruturas sejam planejadas, implantadas 
e operadas de acordo com as melhores práticas para proteger o meio am-
biente e manter a balneabilidade dos corpos d’água.

Superado o estigma cultural, a próxima missão será demonstrar que 
as atividades náuticas são um excelente meio para promover a consciência 
ambiental, assim como representam uma forma fascinante de ensinar um 
número expressivo de pessoas a descobrir, apreciar, valorizar, proteger e 
preservar a fauna e flora desses ambientes.

Turismo náutico: uma questão cultural?


