
 
 

 

 

Dicas malaparadois -  Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro 

A localização do Rio é privilegiada! Banhada pelo oceano atlântico, com serras verdejantes, vida 

noturna agitada e povo caloroso que adora receber visitantes, esta cidade realmente merece o 

título de cidade “maravilhosa”. O turista que vem ao Brasil e visita esta cidade pode escolher 

entre praia, serra ou campo. Com temperaturas beirando os 40° quase o ano todo a preferencia 

tende a ser pelas belas praias. Mas a cidade do Rio de Janeiro tem muito mais a oferecer. 

O litoral do Estado do Rio de Janeiro é extremamente recortado. Os principais acidentes 

geográfico são a Baía da Ilha Grande, a Ilha Grande, a Restinga da Marambaia, a baía de 

Sepetiba e a baía da Guanabara, onde se destaca na paisagem a Enseada de Botafogo.  

Há um total de 365 ilhas espalhadas pela costa somente no município de Angra dos Reis e 65 

na baía de Paraty. 

Neste post, vamos dar algumas dicas sobre a cidade e que podem ser útil na composição sua 

viagem na terra “Carioca”. 

O que ver no Rio de Janeiro 

É quase que uma obrigação para o visitante conhecer as praias de Copacabana, Ipanema e 

Leblon, mas o Rio tem outras belas praias que falaremos mais adiante. 

Os pontos turísticos do Rio vão além das belas praias. Monumentos, Centros Históricos, 

Bibliotecas, Museus... A uma infinidade de locais para visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pontos Turísticos: 

 Corcovado – O morro do Corcovado está localizado na zona sul da cidade, entre os 

bairros das Laranjeiras e Cosme Velho. Pode se chegar ao Corcovado pelas linhas de 

Vans no Largo do Machado ou embarcar nas Paineiras 

(http://www.paineirascorcovado.com.br/) e de Trem do Corcovado 

(http://www.tremdocorcovado.com.br/), mas informações de onde adquirir os bilhetes 

para visitar o maior símbolo da cidade – O Cristo Redentor, acesse: 

http://www.paineirascorcovado.com.br/ 

A estátua do Cristo Redentor está localizada a 709 metros e foi idealizada pelo projeto 

de autoria do engenheiro Heitor da Silva Costa, na década de 30. Pode-se visitar o ano 

inteiro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paineirascorcovado.com.br/
http://www.tremdocorcovado.com.br/
http://www.paineirascorcovado.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heitor_da_Silva_Costa


 
 

 

 

 Pão de Açúcar – O morro do pão de açúcar, está localizado na zona sul da cidade, no 

bairro da Urca. De lá se têm a mais bela vista da baia da Guanabara e, na minha opinião 

a mais bela vista da cidade! 

Com seus bondinhos suspensos, você tem uma visão privilegiada da Baía da Guanabara. 

www.bondinho.com.br/ 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 O Aterro do Flamengo – É um complexo de lazer da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. 

Foi construído sobre aterros sucessivos na Baía da Guanabara. O parque estende-se 

do Aeroporto Santos Dumont, no bairro do Centro, ao início da Praia de Botafogo, na 

zona sul da cidade, possuindo duas áreas distintas: a primeira no bairro da Glória onde 

esta sediado o MAM – Museu de Arte Moderna, o Monumento aos Mortos da II Guerra 

Mundial, a Marina da Glória, o Memorial Getúlio Vargas (ex-presidente), o Cine Glória, o 

Monumento à Estácio de Sá, a casa de shows Vivo Rio, a Avenida Infante D. Henrique, 

um restaurante e a pequena Praia da Glória, essa região é chamada Parque Brigadeiro 

Eduardo Gomes, o qual é o nome oficial do complexo. A segunda, separada da primeira 

por um pequeno quebra-mar localiza-se no bairro do Flamengo, e possui quadras 

destinadas à prática de esportes, o Museu Carmem Miranda, a Avenida das Nações 

Unidas e a Praia do Flamengo, sendo chamada propriamente de Parque do Flamengo. 

Em sua configuração atual, o parque foi inaugurado em 1965, tem 1 200 000 metros 

quadrados.  

 

 O Teatro Municipal – Localiza-se na Cinelândia (Praça Marechal Floriano), no centro 

da cidade. 

Inaugurado em 1909, como parte do conjunto arquitetônico das Obras de 

Reurbanização da Cidade do Rio de Janeiro, e abertura da Avenida Central, durante a 

prefeitura de Pereira Passos, exerce desde sua inauguração um importante papel para 

a cultura carioca e nacional, recebendo em seu palco importantes artistas, orquestras 

e companhias de Balé. 

Apesar do nome, o teatro não pertence ao município, mas ao Governo do Estado. 

www.theatromunicipal.rj.gov.br/ 



 
 

 

 

 

 

 O Paço Imperial - O Paço Imperial é um edifício colonial localizado na atual Praça XV 

de Novembro, no Centro Histórico do Rio de Janeiro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 A Lagoa Rodrigo de Freitas – Localizada na zona sul carioca, no bairro da Lagoa, ela 

possui duas ilhotas: Ilha Piraquê e Ilha Caiçaras. Em suas margens localizam-se os Clubes 

de Regatas Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama, todos com práticas de esportes 

aquático, sendo o principal o Remo. 

Nos seu calçadão, pratica-se caminha, corrida, malhação ao céu aberto e é uma ótima 

opção para andar de bicicleta. 

Ao lado da Lagoa localiza-se o Jóquei Clube Brasileiro. No período natalino a Lagoa 

recebe a maior Arvore de Natal Flutuante do Mundo. 

 

 
 

 O Jardim Botânico – É um parque belíssimo! Inaugurado na época do Brasil Império 

pelo então Imperador D. Pedro II, o Parque do Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um 

dos mais belos do mundo. A visita ao parque pode ser programada juntamente com a 

ida a Lagoa Rodrigo de Freitas. 



 
 

 

 

 

 

 A Vista Chinesa – Maravilhoso mirante localizado no Parque Nacional da Tijuca de onde 

se pode ver toda beleza da zona sul carioca. Com a vista privilegiada podemos admirar 

o Corcovado, Lagoa, Morro da Urca e muito mais! 

 
 



 
 

 

 

Os bairros 

Na cidade maravilhosa alguns bairros merecem atenção dos turistas. Alguns trazem ainda o 

charme de outrora e outros a modernidade do século 21. 

 Centro - O Centro é um bairro da Zona Central da Cidade. Apesar de possuir edifícios 

residenciais, o bairro é eminentemente comercial e turístico. Abriga a maior 

concentração de edifícios financeiros e de escritórios da cidade. Possui desde prédios 

históricos até modernos arranha-céus. Seus limites incluem os sub-bairros de Bairro de 

Fátima, Castelo, Cinelândia, Largo da Carioca, Livramento, Praça XV, Uruguaiana e 

Praça Mauá. Além das ilhas das Cobras, Fiscal, Villegaignon, e o Aeroporto Santos 

Dumont. 

 

 Lapa - Possui uma grande variedade de bares, restaurantes e pubs temáticos, que 

atendem a todos os gostos ao longo de suas treze ruas. Sendo conhecido como o "berço" 

da boemia Carioca. Há alguns anos é o point da noite carioca. 

 

  Flamengo, Catete e Botafogo – Bairros da Zona Sul carioca tipicamente residenciais. 

Possuem bares e restaurantes e suas localizações são privilegiadas por ser ligação entre 

as praias da zona sul, Corcovado e Centro da cidade.  

 

 Urca – Bairro tipicamente residencial margeando a praia vermelha e praia da Urca. Mas 

seu atrativo principal é o Bondinho do Pão-de-Açúcar, localizado no morro do mesmo 

nome do bairro. 

 

  Copacabana – Bairro com a praia mais famosa do Brasil. O bairro da princesinha do 

mar abriga todos sem distinção. Possui uma variedade de bares, restaurantes, pubs e 

boates funcionando 24 horas por dia. 

 

 Ipanema – Localizado entre Copacabana, Leblon e Lagoa, este bairro é considerado um 

dos mais nobres da cidade maravilhosa. Possui moradores ilustres e famosos. A praia de 

mesmo nome é palco da diversidade. 

 

 Leblon – O bairro mais nobre do Rio. Morar no Leblon requer muito mais que dinheiro, 

requer “status”. Com o metro quadrado mais caro do Brasil e um dos mais caros do 

mundo, este pequeno bairro que possui a praia com o mesmo nome, está localizado 

entre Ipanema, Lagoa, Gávea e Vidigal. Possui diversos bares, restaurantes, boates e 

pubs.  

Dica: Prepare o bolso, tudo no Leblon é muito caro. 

 



 
 

 

 

 Lagoa – Bairro nobre da zona sul carioca. Possui a Lagoa Rodrigo de Freitas que além 

de servir para práticas de esportes aquáticos é frequentada por moradores de todos os 

bairros do Rio devido a sua extensa área de lazer. 

 

 Jardim Botânico – Bairro tipicamente residencial. Possui o maior e mais belo parque 

da cidade. O parque de mesmo nome possui uma infinidade de plantas e arvores. Vale 

a pena uma visita. 

 

 Gávea – Bairro tipicamente residencial, porém no sub-bairro Baixo Gávea existem bares 

e restaurantes movimentadíssimos! O Jóquei Club Brasileiro, o Planetário e a PUC 

localizam-se na Gávea. 

 

 Barra da Tijuca – Bairro da zona oeste do Rio. Mistura áreas residenciais e comerciais 

sem nenhum atrito. Talvez o bairro mais bem planejado do Rio, caracteriza-se pela bela 

praia, sua grande avenida repleta de shoppings, bares, restaurantes, pubs e boates, 

além de possuir diversos hotéis. O bairro da Barra possui as grandes casas de shows do 

Rio de Janeiro (Veja: www.malaparadois.com – Seção Shows). 

 

  Recreio – Bairro da zona oeste tipicamente residencial, porém possui uma das mais 

pelas praias do Rio e diversos bares e restaurantes. 

 

 Guaratiba – Bairro da zona oeste da cidade, possui uma praia de mesmo nome e a mais 

bela praia do Rio (na minha opinião) – Grumari! Possui um horto florestal que pode ser 

visitado e que foi idealizado por Burle Marx.  

 

 Campo Grande – O mais populoso bairro da zona oeste. Em décadas passadas era 

apenas um bairro onde se cultivava laranjas, mas a especulação imobiliária transformou 

este bairro em local para se morar e viver sem depender dos demais bairros. O transito 

é caótico, pois se construíram muitos prédios e não melhoraram a infraestrutura viária. 

Com mais de 1 milhão de habitantes, este bairro possui bares, restaurantes e casas de 

shows. 

 

Telefones úteis e de emergência no Rio: 

 Policia Militar – Disque 190 

 Corpo de Bombeiros – Disque 193 

 Serviço Médico de Emergência – Disque 192 

 

 

 

http://www.malaparadois.com/


 
 

 

 

 

As praias da Cidade do Rio de Janeiro 

O litoral carioca é muito lindo! Se não fosse às adversidades que insistem em não deixar o 

Rio essa seria realmente a melhor cidade do mundo para se viver. 

Pois bem, o Rio continua lindo, como diria a música... Então vamos às praias que devem ser 

visitadas por todos os turistas. 

Zona Sul 

 Copacabana – Conhecida mundialmente pelo seu calçadão e réveillon, esta praia atrai 

visitantes o ano inteiro do mundo todo. Ela possui uma das maiores extensões de areia 

entre o mar e o asfalto em relação às demais praias do Rio. 

 Seu Calçadão é inspirado na Praça Rossio, localizada em Lisboa, Portugal. 

 Seu ponto forte é sua localização. Perfeita para o turista que tem tudo que deseja num 

raio de 10 Km. Shoppings, hotéis, restaurantes & bares, lazer e diversão 24 horas por 

dia. 

Seu ponto fraco se dá por ser muito famosa. Está sempre lotada e atrai muitos batedores 

de carteiras e às vezes arrastões, mas isso pode ocorrer em qualquer outra praia Carioca.  

 

 
 

 Ipanema – Conhecida mundialmente por ser frequentadas por personalidades do 

mundo todo, teve seu auge nas décadas de 60 a 80, hoje a praia continua ser 

frequentada por celebridades, mas com menos frequência. Sua localização no meio da 

zona sul Carioca faz de Ipanema um bom reduto para quem quer curtir praia, sol, lazer 

e diversão. 

Seu ponto fraco: Por estar próximo à restaurantes e bares de fama internacional seus 

preços são bem “salgados”, prepare o bolso. 



 
 

 

 

 
 

 Leblon – Talvez a mais queridinha da zona sul, este é meu ponto de vista. O local mais 

nobre e caro para se morar do Rio e um dos mais caros do mundo, te proporciona a 

oportunidade de “esbarrar” com celebridades brasileiras o tempo todo. 

Seu ponto fraco: Tudo é muito caro e os quiosques não são os melhores da zona sul. 

 

 

 Leme – Uma pequena ponta entre a baía da Guanabara e a praia de Copacabana. Bairro 

boêmio, já teve seus dias melhores. 

Seu ponto fraco: Por ser uma extensão de Copacabana e possuir poucas opções de 

restaurantes & bares e hotéis, se torna tão caro quanto se hospedar no Leblon. 

 



 
 

 

 

 
 

 Arpoador – Pequena porém importante praia localizada entre Copacabana e Ipanema. 

Seus frequentadores podem admirar uma das mais belas vistas do mar. 

 

 Flamengo e Botafogo – As duas praias quase se entrelaçam e por ficarem mais 

próximo ao Centro da Cidade, por muitos anos foram “esquecidas” pelas autoridades 

do Município. Hoje houve revitalização e suas praias já são próprias para banho. 

Possuem farta extensão de areia e possui shoppings próximos, restaurantes & bares 

mais em conta, além do Aterro do Flamengo. 

Seu ponto fraco: Bastante desertas à noite, tome bastante cuidado ao passear por altas 

horas. 

Flamengo 



 
 

 

 

 
 

Botafogo 

 
 

 São Conrado – A praia de São Conrado está localizada entre o Bairro da Gávea e o 

Bairro da Barra da Tijuca. Passagem obrigatória para quem segue da Barra da Tijuca à 

Zona Sul e vice-versa. Sua extensão de areia é muito boa e sua águas estão quase sempre 

limpas. 

Ao lado da praia localiza-se a pista de pouso dos praticantes do voo livre. 

Seu ponto fraco: Sua localização é privilegiada, mas como é uma praia de passagem que 

liga duas grandes zonas, seu transito é caótico e tem pouquíssimas vagas de 

estacionamento. 

Atenção: Sua proximidade com grandes “comunidades” atrai batedores de carteiras, 

acontecem pequenos furtos e roubos, nada muito diferente do que pode acontecer em 

toda zona sul. 



 
 

 

 

 
 

 Praia do Pepe – Recanto da Praia da Barra da Tijuca que ganhou este nome por ter seu 

frequentador mais ilustre o praticante de voo-livre PEPÊ. Vale a pena ir até o quiosque 

e tirar algumas fotos. 

 

 Praia da Barra da Tijuca – Uma das mais belas praias carioca. Sua orla já foi chamada 

de “Miami Brasileira”. Como está localizada na zona oeste da cidade, a Praia da Barra é 

frequentado por pessoas de todas as classes sociais sem distinção. Seu parque de 

estacionamento é bastante amplo, mas no verão chegue cedo! A praia fica lotada! 

Por ter sua aproximação com hotéis e shoppings, a Praia da Barra é uma boa escolha 

para curtir o roteiro: Shopping-Praia-Shopping-Hotel, sem nenhum problema.  

Ponto fraco: Durante a semana o transito na orla da Barra tende a ficar lento devido a 

movimentação de veiculo que tentam fugir do engarrafamento da principal avenida do 

bairro – A Avenida da Américas. 



 
 

 

 

 
 

 Praia da Reserva – Localizada entre a Praia da barra da Tijuca e a Praia do Recreio dos 

Bandeirantes, esta praia é protegida ambientalmente. Por ser uma área de proteção 

ambiental tende a ter suas areias e águas mais transparentes. 

Ponto fraco: Poucas opções de refeição. Existem quiosques espalhados por sua 

extensão, porém muitos deles vendem somente o trivial. 

Atenção: Para os amantes do naturismo esta praia reserva um espaço para os 

praticantes, mas para os que não tendem à essa cultura, tome cuidado para não ir além 

da “fronteira” imaginária. 

 
 

 Praia do Recreio – Localizada no bairro do Recreio do Bandeirantes esta praia é linda! 

Se a Barra é considerada “Miami”, a Praia do Recreio podemos chamar de “Palm Beach”! 

Seu calçadão nos finais de semana e feriados é frequentados por praticantes de 

esportes, famílias em busca de lazer e gente famosa que tenta fugir do agito da zona 

sul. 

Seu ponto fraco: Praticamente não existe hotel nas redondezas. Para quem quiser se 

hospedar na Praia do Recreio vai ter que contar com a sorte de encontrar uma vaguinha 

nos dois únicos hotéis da orla da praia. 



 
 

 

 

 

 
 

 Praia do Pontal e Prainha – Quem segue da Praia do recreio em direção a Guaratiba, 

no final do calçadão vai deparar com uma rotatória. O turista que não conhece pode 

pensar: “Acabou as praias, agora é seguir pela Avenida das Américas!”. Negativo! Logo 

após a rotatória siga em frente e dobre a esquerda no próximo semáforo. Você estará 

em uma praia belíssima! – A Praia do Pontal. Em frente a esta praia localiza-se um 

camping, mas chegue cedo, as vagas de estacionamentos quase inexistem!  

Seguindo pela estrada do Pontal vire a esquerda na próxima rotatória e chegará a Praia 

conhecida como Prainha. Reduto de surfistas e amantes do relax, a Prainha é muito 

bonita. A vista do alto do morro é fantástica! Vale a pena a visita. 

 

Pontal 

 
 

Prainha 



 
 

 

 

 
 

 Praia do Grumari – Em minha opinião é a mais bela praia carioca. Sua extensão de areia 

é muito boa e por se tratar de reserva ecológica não tem acesso a ônibus e veículos 

pesados. Existe limitação de entrada de veículos de passeio e durante o verão, somente 

é permitido o ingresso de dois mil veículos. 

O Grumari é a joia do Rio. Vá e curta um belo dia de sol e mar. 

 

 

 



 
 

 

 

Mapa

 

 

 

 

Acesse: www.malaparadois.com - Dicas de Viagens & Lifestyle em um único site! 

Novas dicas, histórias e fotos de viagens: 

Siga: https://twitter.com/@Malaparadois 

Curta: https://www.facebook.com/malaparadois 

Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois/ 

Compartilhe a sua história também! Envie-nos um e-mail contando suas aventuras! 

E-mail: malaparadois@gmail.com 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.malaparadois.com%2F&h=zAQHUaJPP&enc=AZNBlHlbv3C2nwggpCZ0PudnnWiASrrfYX7ImdqqgRcIksg7LxXJ2QY9UFGM7QW44oKzNEB-wcU8hMs8dD4Kqzow4EjtVP6jJNNejWPU34TQPMidaYh9B7ZUmduaEDdvK1UtefUw16h7uZW9xerY7kZg&s=1
https://twitter.com/@Malaparadois
https://www.facebook.com/malaparadois
https://www.facebook.com/groups/malaparadois/

