
Diante da imensa extensão litorânea – 
aproximadamente 10.959 mil km de costa – 
e localizado com maior parte do seu território 
situado na zona tropical do Hemisfério Sul, 
o Brasil possui belas praias, belezas naturais 
e clima quente, atrativos para milhares de turistas 
que buscam apreciar estas qualidades aliadas 
à diversão e descanso.
Elevadas temperaturas, praias exuberantes, belas 
paisagens, rica diversidade gastronómica, robusta 
infraestrutura hoteleira, serviços de excelência, 
entretenimento e diversão, associados 
à hospitalidade e alegria dos brasileiros, 
proporcionam ambiente único para os turistas 
estrangeiros que visitam o Brasil.
Aos que preferem agitação, as praias das grandes 
cidades como Florianópolis, no estado de Santa 
Catarina, e Rio de Janeiro são ideais.
Para quem busca o sossego, o país dispõe 
de verdadeiros paraísos na Terra, como as praias 
do arquipélago de Fernando de Noronha, 
no estado de Pernambuco, que possuem uma 
grande diversidade de fauna e flora.
O arquipélago foi inscrito na relação dos lugares 
contemplados como Património Natural Mundial.
O Brasil é dono de praias singulares e exclusivas 
em matéria de serviços, combinando em um 
só local cenários exuberantes ao mais elevado 
padrão internacional de gastronomia e serviços.
A biodiversidade, a preservação de extensas faixas 
da região costeira e a existência de praias isoladas 
e desertas permitem a combinação de sol e praia 
com atividades náuticas, de pesca, de aventura, 
de ecoturismo, entre outras, que enriquecem as 
histórias que o visitante levará consigo para sempre.
Acrescenta-se a isso a significativa variedade de 
serviços ligados ao bem-estar, como resorts, SPAs e 
espaços reservados para o descanso e relaxamento 
com atendimento de padrão internacional.
Com predominância de sol durante todo o ano, 
o Nordeste merece destaque como destino por ser 
banhado, em sua maioria, por águas quentes que 
ocupam grande parte das bordas tropicais 
e subtropicais do Atlântico Sul Ocidental e ventos 
brandos que garantem a tranquilidade de banhistas 
e adeptos de práticas desportivas.
Em função das diferenças climáticas e geológicas, 
a costa do país abriga um valioso ecossistema, 
recortado por inúmeras praias que se diferenciam 
conforme o cenário, determinado pela cor da água, 
textura e coloração das areias, costões rochosos 
e recifes de corais.

Aproveite o
sol o ano todo.
Belas praias, céu aberto e calor acolhedor 
com um toque de brasilidade inconfundível 
que atrai turistas do mundo todo. Viajar 
pelo litoral do Brasil encanta os olhos e 
renova a alma. Praias urbanas ou selvagens, 
dunas, ilhas, recifes, baías, falésias, 
manguezais e restingas apresentam 
rica biodiversidade, numa experiência 
inesquecível aos apreciadores. Opções de 
entretenimento e desportos contribuem 
para envolver os visitantes no clima do 
brasileiro. Surpreenda-se com as praias do 
Brasil e leve marcado em sua vida mais que 
um bronzeado.

Salvador, Bahia

Conheça as praias do Brasil 
e sinta o calor de um país onde 
há verão o ano todo.

Português - PT

Jericoacoara
Ceará

Um dos paraísos do litoral brasileiro, suas praias 
são caracterizadas pela presença de dunas, lagoas, 
restingas e manguezais em meio a pequenas vilas 
de pescadores, uma combinação que garante 
ao visitante uma experiência inesquecível. Os 
ventos constantes entre julho e novembro atraem 
praticantes de surf, windsurf e kitesurf de todo o 
mundo. Com hotéis, charmosas pousadas e diversos 
bares, oferece uma animada vida noturna.

Ilhabela
São Paulo

Maior ilha marítima do Brasil, Ilhabela é conhecida 
como a Capital da Vela e oferece boa infraestrutura 
náutica e belas praias, algumas com natureza intacta. 
Possui quase 400 cachoeiras e 70 km de costões 
rochosos virgens, ideais para mergulho em águas 
cristalinas e só acessíveis pelo mar, além de trilhas 
pela Mata Atlântica. Oferece confortáveis opções de 
hospedagem, ótimos restaurantes e bares.

Maceió
Alagoas

Suas praias, de águas mornas e cristalinas, têm 
como principal característica a presença de arrecifes 
que formam piscinas naturais convidativas. Com 
boa infraestrutura de hotéis, pousadas e albergues, 
oferece animada vida noturna, bares e restaurantes 
com boa música ao vivo e uma deliciosa culinária à 
base de frutos do mar.

Arraial do Cabo
Rio de Janeiro

Localizada à 164 km da cidade do Rio de Janeiro, 
a cidade tem fácil acesso, apresenta uma grande 
quantidade de praias com águas transparentes e em 
tons de azul, além de proporcionar um belíssimo pôr-
do-sol. É possível apreciar as belezas durante passeios 
de barcos que passam por praias e grutas, mas também 
é possível ter experiências únicas a pé, fazendo trilhas 
que possibilitam vistas exuberantes da região. Para 
os que buscam experiência com mergulho, o mar da 
região é rico em biodiversidade.

Rio de Janeiro  
Rio de Janeiro 

Não é à toa que o Rio de Janeiro é cenário de filmes, 
desenhos animados e clipes musicais. A cidade 
tem praias paradisíacas com águas translúcidas 
emolduradas com a exuberância da Mata Atlântica. 
Seu povo é acolhedor, alegre e não resiste a uma 
boa roda de samba. Além das famosas praias de 
Copacabana e Ipanema, na cidade é possível 
conhecer lagoas, enseadas e montanhas e disfrutar 
de uma culinária muito 

Alter do Chão   
Pará 

Banhada pelo rio Tajapós, de águas claras e 
verdes, com areias branquinhas e cercada pela 
imensidão do verde da Floresta Amazônica, Alter 
do Chão é excelente para quem busca descanso 
e contato direto com a natureza. E é o ponto 
de partida para quem pretende desbravar um 
conjunto de praias paradisíacas situadas em 
cenários deslumbrantes no estado do Pará.

Lençóis Maranhenses 
Maranhão

Destino perfeito para quem busca aventura e 
contemplação da natureza. No Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses predominam dunas com areia 
branca que formam lagoas com águas cristalinas e que 
formam, junto à paisagem, uma vista que ficará gravada 
na memória por sua exuberante beleza. Caminhada, 
piqueniques, observação da fauna, esportes náuticos, 
banhos nos lagos são algumas das coisas que se pode 
aproveitar em Lençóis.

Florianópolis
Santa Catarina

A Ilha de Florianópolis oferece mais de 100 praias, 
com uma variedade que agrada a todos os visitantes: 
de praias selvagens às mais tranquilas, além das 
preferidas pelos surfistas, parte da cidade é área de 
preservação ambiental, com praias cercadas por 
morros cobertos pela vegetação da Mata Atlântica. 
A famosa Lagoa da Conceição é ideal para a prática de 
windsurf e kitesurf. Com bons hotéis, pousadas, bares 
e restaurantes, Florianópolis é o destino preferido para 
milhares de turistas no verão brasileiro.

Porto de Galinhas 
Pernambuco

A cerca de 50 km de Recife, está um verdadeiro 
paraíso, em que é possível encontrar praias de 
areia branca e águas cristalinas, emolduradas 
por coqueirais. Porto de Galinhas se destaca como 
maior polo turístico do litoral sul de Pernambuco. 
Com temperatura média anual de 24ºC e boa 
infraestrutura hoteleira, a região é um convite ao 
desfrute de momentos de intenso lazer.

Praia da Pipa
Rio Grande do Norte

O litoral do estado do Rio Grande do Norte 
impressiona por sua beleza e diversidade. Entre 
vários lugarejos, com ares de vila de pescadores ainda 
pouco explorados, está a badalada Praia da Pipa, 
conhecida internacionalmente. Morada de golfinhos 
e tartarugas marinhas, fica entre o mar e uma grande 
lagoa, o que lhe confere beleza especial. Passeios de 
carro pelas dunas ou de barco são imperdíveis.

Fernando de Noronha
Pernambuco

O arquipélago de Fernando de Noronha é 
considerado Patrimônio Mundial e local de 
preservação ambiental, por seu rico ecossistema 
marinho e por ser área de desova de tartarugas 
marinhas. A combinação de águas cristalinas, 
areias douradas e vida marinha fascina pessoas 
de todo o mundo, sendo ideias para a prática 
de mergulho. No mirante da Baía dos Golfinhos, é 
possível apreciar grupos deles ao nascer do sol.

Morro de São Paulo
Bahia

Uma ilha no estado da Bahia, Morro de São Paulo 
proporciona um contato intenso com a natureza. 
Você pode contemplar a vida marinha em um 
mergulho no mar ou praticar surf nas ondas que 
quebram sobre fundos de pedras e corais. Também 
é possível fazer um passeio exótico pelo mangue 
ou então descer em uma tirolesa de 300m de 
comprimento e 57m de altura. Em qualquer uma 
das atividades, você terá o privilégio de ter paisagens 
cinematográficas ao fundo.

visitbrasil

Sol
Praia e

Brasil
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Idioma
O português é o idioma oficial no Brasil.

Visto de Entrada
O visto é concedido ao estrangeiro que chega ao Brasil 
por motivos de viagem diplomática, oficial, de turismo ou de negócios. Os menores de 18 anos sem companhia dos pais ou responsáveis devem apresentar a devida autorização com firma reconhecida de ambos os progenitores. A solicitação de visto de entrada pode ser efetuada nos Consulados 
Brasileiros. O passaporte deve ter pelo menos três meses de validade, contados a partir da solicitação do visto. Os turistas provenientes dos países do Mercosul não necessitam de visto, simplesmente é exigida a apresentação de um documento de identidade. Para obter mais informações sobre vistos, 
procure o Consulado do Brasil mais próximo.

Corrente Eléctrica
A corrente eléctrica no Brasil varia em alguns estados entre 110 volts e 220 volts. Recomenda-se a consulta no momento da visitação.

Aluguel de Automóveis
O serviço de Aluguel de automóveis, com ou sem motorista, está disponível na maioria dos aeroportos do país. 
É recomendável efetuar uma reserva prévia. Não se esqueça de apresentar a sua carta internacional de condutor. Informe-se sobre a legislação de trânsito do local a ser visitado.

Gorjetas
A maioria dos bares e restaurantes inclui 10% do serviço 
em suas contas. É usual deixar um pouco mais quando 
o serviço é satisfatório. Quando a gorjeta não está incluída na conta de serviço, costuma-se pagar de 10% a 15% 
do valor da conta.

Moeda e Tipo de Câmbio
A unidade monetária no Brasil é o Real (R$) e o câmbio 
é publicado diariamente em jornais e sites especializados. É possível trocar moedas estrangeiras e traveler's checks 
por Reais em bancos, agências de viagens e hotéis autorizados. Cartões de crédito são aceitos na maioria dos 
estabelecimentos. A taxa de câmbio é flutuante, porém 
o Real tem se mantido estável.

Táxi
Recomenda-se dar prioridade aos táxis cadastrados 
nos aeroportos e nos arredores dos hotéis. Os motoristas de táxi não esperam receber gorjetas. É comum arredondar o total a ser pago como recompensa por bons serviços 
prestados. Existem opções de rádio táxi que podem ser 
chamados por telefone e que possuem ar-condicionado. 
Informações sobre rádio táxi podem ser obtidas 
nas recepções dos hotéis.

Comunicação
Para efetuar uma chamada direta internacional, 
digite 00 + código da operadora* + código do país + código da área + número do telefone. Para chamadas diretas 
ou a cobrar para o exterior, com a ajuda de operadoras 
bilíngues, digite 0800 703 2111.
*Informe-se na recepção do hotel sobre os códigos 
das operadoras habilitadas para chamadas internacionais.

Fuso Horário
O Brasil cobre uma área de quatro diferentes fusos horários. O horário de Brasília (Capital do país) é o padrão nacional e corresponde a três horas a menos com relação a Greenwich. No verão adianta-se uma hora em alguns estados brasileiros.

Clima e Temperatura
O clima predominante é o tropical, com algumas variações de aproximadamente 28ºC no Norte e de 20ºC no Sul.
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