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INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia os cruzeiros como um dos 

meios mais atraentes de lazer, vêm se destacando 

como um dos segmentos do turismo que mais 

cresce, devido aos preços acessíveis e da 

comodidade oferecida nesse meio de hospedagem. 

Os navios evoluíram muito nos últimos anos 

e deixaram de ser apenas um meio de transporte e 

passaram a oferecer varias opções de lazer. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o 

setor de lazer em navios de cruzeiros marítimos, 

através de pesquisa bibliográfica. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Segundo Amaral (2006), em 1840 iniciou-se 

os cruzeiros marítimos com a finalidade de 

transporte de imigrantes do Reino Unido para a 

América do Norte. Para ele, com o passar dos anos 

os navios começaram a se preocupar com o 

conforto dos imigrantes. 

Para Palhares (2002) os anos 30 foram 

marcados pela já existência de navios luxuosos, 

mas com preços não acessíveis a todas as 

pessoas. Nesse tipo de navio não havia ainda a 

preocupação com o lazer dos passageiros e essas 

se restringiam a ouvir música, dançar, jogar cartas 

e conversar, afirma Brito (2006).  

E é a partir da década de 1970 que surgiram 

nos EUA, empresas que se especializaram em 

cruzeiros marítimos (AMARAL, 2006). Esse 

mercado teve sua expansão ao decorrer dos anos 

90 utilizando inovações tecnológicas, tornando 

possível a construção de navios cada vez maiores 

e luxuosos e com varias opções de lazer. 

 
Fonte: http://www.dicasdaflorida.com.br/2012/12/cruzeiros-em-miami-

florida-bahamas.html 

 

Nos dias atuais em que existe a 

popularização dos cruzeiros e pela variedade de 

serviços que estes oferecem, podem ser 

considerados resorts flutuantes (Amaral, 2006), por 

proporcionar o turismo e o lazer ao mesmo tempo, 

e tem por finalidade atender e superar as 

expectativas dos passageiros que primam o bom 

trato e almejam aproveitar o seu tempo o máximo 

possível.  
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Este setor esta em franco desenvolvimento 

no Brasil, por suas dimensões continentais, há 

muito a explorar no segmento do turismo náutico. 

Os passageiros de cruzeiros marítimos 

buscam vivenciar diversas atividades de lazer que 

se estendem 24 horas por dia como: piscinas 

climatizadas, hidroginástica, campos de golf, 

boliche, patinação, escalada, cassinos, sala de 

jogos, academia, shoppings, cinemas e muitos 

outros. (Brito 2006). 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a conclusão deste trabalho, considera-

se que parte da procura por cruzeiros é devida ao 

setor de lazer que oferece a seus passageiros 

inúmeras atividades e pela praticidade de encontrar 

vários serviços em um único lugar e dependendo 

do porte do navio a área de lazer é maior ou menor. 
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