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O país das águas tem vocação nata 
para a navegação. Bons ventos, paraísos intocados e clima 
favorável ao esporte e ao lazer convidam ao embarque pelo 
litoral e pelos rios brasileiros. Com um litoral de mais de 8 
mil quilômetros de extensão e 35 mil quilômetros de vias 
internas navegáveis, e uma infraestrutura de portos, atraca-
douros, marinas e estaleiros, o país é destino dos amantes 
dos esportes náuticos, regatas, cruzeiros e competições. O 
mercado náutico brasileiro apresenta as maiores taxas de 
crescimento do mundo. O país está entre os maiores merca-
dos mundiais de cruzeiros marítimos. Com um imenso mar 
interior composto por rios, lagos e represas, o Brasil ocupa 
ainda a terceira posição entre os países com maior poten-
cial de exploração das águas internas navegáveis. A Região 
Sudeste concentra os principais portos (Rio de Janeiro e 
Santos) e polos náuticos do país, mas há opções interessan-
tes em todas as regiões brasileiras.

The water country has a vocation for navigation. 
Good winds, untouched paradises and favorable climate for 
sport and leisure invite to board the Brazilian coast and rivers. 
With a coastline of over 8000 km long and 35,000 km of inland 
waterways, and an infrastructure of ports, docks, marinas and 
boatyards, the country is a destination for lovers of water sports, 
regattas, cruises and competitions. The Brazilian nautical market 
has the highest growth rates in the world. The country is among 
the world’s largest markets cruises. With an immense inland 
sea with rivers, lakes and reservoirs, Brazil is still third among 
the countries with the greatest potential for exploration of inland 
waterways. The southeast concentrates the main ports (Rio de 
Janeiro and Santos) and nautical hubs of the country, but there 
are interesting options in all regions.

www.turismobrasil.gov.br
www.hospitalidade.turismo.gov.br
www.abremar.com.br FLORIANÓPOLIS / SC
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A bordo de cruzeiros  
O litoral do Brasil é destino dos turistas atraídos 
pelo requinte e sofisticação dos cruzeiros. A bordo 
de navios tradicionais ou temáticos, como os que 
invadem a costa do país durante o Carnaval, a viagem 
pela diversidade e riqueza do litoral brasileiro é 
inesquecível. Ao longo de todo litoral, existem portos 
para desembarque de passageiros de cruzeiros. Entre 
os principais estão: Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Búzios (RJ), Ilhabela (SP) e Salvador (BA).  

Aboard cruises
  
Brazil’s coast is a destination for tourists attracted by the 
elegance and sophistication of cruises. Aboard traditional 
or theme ships, like the ones that invade the coast during 
Carnival, the trip through the diversity and richness of the 
Brazilian coast is unforgettable. Along the entire coastline, 
there are ports for cruise disembarking. Among the main 
ones are: Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Búzios (RJ), 
Ilhabela (SP) and Salvador (BA). 

BÚZIOS / RJ

ANGRA DOS REIS / RJ
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For leisure and sport
 
Throughout the waters of the country, it is common to see 
motorized boats or sailboats. Nautical tourists take over the 
Brazilian territory, motivated by the freedom to determine 
their own destiny, for leisure or for sport.

The southeast and south of Brazil comprise the majority of 
nautical support structures, between marinas, yacht clubs 
and garages, as well as much of the shipyards that produce 
vessels for the entire national market. In this scenario, we 
highlight the cities in São Paulo, Santa Catarina and Rio de 
Janeiro. Aboard sailboats, motorboats, boats, yachts and 
ships, tourists from around the world trace routes through 
the waters of the Brazilian territory.

Para lazer e esporte 
Pelas águas do país, é comum ver barcos motoriza-
dos ou embalados pelo vento. Os turistas náuticos 
conquistam o território brasileiro, motivados pela 
liberdade de definir o próprio destino, pelo lazer ou 
pelo esporte.

O Sudeste e Sul do Brasil concentram a maioria das 
estruturas de apoio náutico, entre marinas, iates clu-
bes e garagens; bem como grande parte dos estalei-
ros, que produzem embarcações para todo mercado 
nacional. Nesse cenário, destacam-se cidades de 
São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro.  A bordo 
de veleiros, lanchas, barcos, iates e navios, turistas 
de todo o mundo traçam roteiros pelas águas do 
território brasileiro.

ANGRA DOS REIS / RJ
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Principais portos maritimos
Major cruise ports

Rio Grande

Santos

Santos

Escalas   > 200      101 a 200     51 a 100     1 a 50

Ilha Grande

Ilha Bela

Ilha Bela

Paraty

Angra dos Reis

Búzios

Búzios

Fernando 
de Noronha 

Fortaleza

Natal 

São Francisco do Sul
Porto Belo

Salvador 

Salvador 

Recife

Maceió

Ilhéus

Vitória 

Cabo Frio
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

SALVADOR / BAFonte: Abremar
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Destinos Turismo Náutico 
Nautical Tourism Destinations

Florianópolis - SC

Ilhabela - SP

Fernando de 
Noronha - PE

Natal - RN

Paranaguá - PR

Salvador - BA

Ilhéus - BA

Vitória - ES

Rio de Janeiro - RJ, Paraty, Angra dos 
Reis, Armação dos Búzios, Cabo Frio

Manaus - AM

SALVADOR / BA
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MINISTÉRIO DO TURISMO
Assessoria de Comunicação Social
Esplanada dos Ministérios, Bloco “U” - 
3º andar
Brasília - DF - Brasil - 70065-900
(61) 2023-7055
www.turismo.gov.brFonte: Abremar
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ImAGEm CAPA: FERNANDO DE NORONHA/ PE


