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Praias mais conhecidas do  Rio Grande do Sul. 

Torres 

Na região norte do estado, na fronteira com Santa Catarina e a 193 km de distância de Porto Alegre, 

a cidade recebeu este nome graças às formações que cercam a orla e que são conhecidas como torres, com 

características bem diferenciadas. Considerado o destino mais sofisticado do litoral do Rio Grande do Sul, 

suas praias mais famosas são: Praia dos Molhes, Praia Grande, Prainha e Praia do Cal. Muitas delas são 

cenários perfeitos para a prática de esportes como vela, windsurf e surfe, agradando também os banhistas 

que podem passar o dia se divertindo em suas águas tranquilas e límpidas. 

Capão da Canoa 

Efervescente é a melhor palavra para definir Capão da Canoa, especialmente durante o verão, quando 

a cidade é tomada pelos turistas. A 139 km de distância da capital gaúcha, suas praias atraem famílias e 

crianças, agradando ainda surfistas e baladeiros. Já a praia de mesmo nome da cidade é a indicação perfeita 

para  quem prioriza boa localização na hora de se hospedar. Isso porque fica no centro e concentra prédios, 

pousadas e maior parte do comércio de Capão da Canoa. 

Xangri-lá, com casas de alto padrão, tem um ambiente mais familiar, contando com lugares propícios 

para a prática de frescobol e caminhada. Atlântida, por sua vez, é a queridinha dos jovens em busca de uma 

noite agitada, com animação garantida pelos bares e casas noturnas.  

Tramandaí 

Mais em direção ao sul e a 122 km de Porto Alegre, Tramandaí abriga a praia mais frequentada do 

litoral gaúcho, que tem o mesmo nome da cidade. Com 6 km de extensão e larga faixa de areia, conta com 

infraestrutura completa para lazer fora d’água. Suas ondas pouco agitadas são perfeitas para praticar 

atividades como vela e canoagem. Os balneários vizinhos em cidades como Nova Nordeste, Ipiranga e 

Harmonia atraem visitantes em busca de lugares tranquilos para passar as férias de verão. 

Imbé 

Seu grande atrativo está na noite badalada e nos passeios de buggy pelas areias. Um pouco mais 

próximo da capital gaúcha, são apenas 123 km que separam as duas cidades. Em Imbé, sua praia principal, 

de mesmo nome, não é propícia para o banho, mas compensa com um calçadão bastante movimentado, com 

áreas dedicadas ao lazer e quiosques que tomam conta da orla. A Praia de Santa Terezinha é o refúgio para 

os apreciadores da pesca de arremesso. 
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Cidreira 

Dividindo a atenção dos turistas com as lagoas da Fortaleza, Gentil e Magistério, Cidreira fica em 

uma região predominantemente formada por dunas. Suas praias, geralmente, têm boa parte da água 

imprópria para o banho, mas é sempre possível encontrar um lugar pra curtir um dia de sol. O grande 

destaque da região fica por conta do Cemitério de Navios, onde estão restos de cerca de 20 embarcações que 

não resistiram às violentas tempestades de inverno. Com apenas 4 mastros visíveis, os pescadores que 

moram nos arredores já encontraram os mais variados tipos de carga: garrafas de bebidas, sedas, madeiras 

exóticas e até restos de um bar com náufragos dentro.  Cidreira fica a 108 km de distância de Porto Alegre. 

 

RESPONDA AS QUESTÕES: 

1- Qual a distância das cidades do litoral da capital Porto Alegre? 

2- Qual a cidade que é considerada a mais sofisticada do litoral norte? 

3- Qual a praia mais frequentada do litoral norte? 

4- Qual das cidades possui um cemitério de navios? 

5- Quantas cidades o litoral norte gaúcho possui? 

6- Cite 05 pontos turísticos encontrados em nosso litoral. 

De sua opinião sobre turismo em Capão da Canoa? O que você gostaria que tivesse em 

nossa cidade para atrair turistas? 

 

 


