
Melhores destinos para o Carnaval em 2020 

 

Época mais aguardada do ano, o Carnaval divide opiniões: enquanto uns não veem a hora de 

conseguir o tão sonhado descanso, outros começam a contagem regressiva para os dias mais 

animados do ano! Trabalhou o ano inteiro e não vê a hora de cair na folia? Confira os destinos 

mais badalados em todo país. 

  

SALVADOR 

A Capital Baiana ainda lidera no imaginário carnavalesco, principalmente entre os turistas 

nacionais. Com o maior carnaval de rua do mundo, a eleita Cidade da Música pela Unesco figura 

entre os destinos mais procurados por quem planeja curtir a folia. Quem nunca viu os trios do 

Circuito Barra-Ondina pela TV, não é mesmo? 

A Soterópolis abriga carnavais para todos os gostos durante os sete dias de festa: além dos 

tradicionais circuitos onde desfilam os trios elétricos, é possível curtir os bailinhos nas ruas do 

Centro Histórico (no maior estilo marchinha), balançar ao som do Palco do Rock e se encantar 

com os cortejos dos Blocos Afro, como o Olodum, Ilê Aiyê, Malê Debalê, além do tradicional 

Filhos de Gandhy. 

 

BARRA-ONDINA 

O mais famoso circuito do carnaval baiano é a melhor escolha para quem quer curtir a festa com 

mais conforto. Com vias mais largas, o Circuito Dodô abriga inúmeros camarotes de Ondina até 

o Farol da Barra. Nele há apresentações de inúmeros gêneros musicais, desde o House Music do 

Dj Alok ao conhecido Axé de Ivete Sangalo. A programação é bem diversificada e inclui atrações 

de pagode, funk, samba, forró, mpb, rap e pop. Outras opções incluem acompanhar os trios nos 

blocos, comprando o abadá, ou pulando na famosa “pipoca”, fora das cordas dos trios, de graça. 

 

CAMPO GRANDE 

Primeiro circuito da cidade, ainda é o mais tradicional. Também conhecido como Osmar, 

homenagem a um dos criadores do trio elétrico, o trajeto começa no Largo do Campo Grande 

até a Praça Castro Alves, voltando para o largo pela Av. Carlos Gomes e Av. Sete de Setembro. 

Nele se concentram os artistas baianos como Psirico, Léo Santana, Saulo Fernandes e os blocos 

mais antigos. Sem camarotes, é possível ter a experiência local curtindo a programação, como 

um baiano. Desfilam também nesse circuito os blocos afro (como Timbalada), os trios de samba 

(como o Alerta Geral) e os alternativos (como os de reggae). 

 

PELOURINHO 

Se a sua praia não é multidão, esse é o melhor circuito. Com palcos, nano trios e muitos desfiles, 

no Pelourinho é possível curtir o carnaval cultural da cidade. As atrações são todas gratuitas e 

se apresentam em palcos espalhados pelo Centro Histórico. As famosas ladeiras do bairro são 



invadidas por bloquinhos. Berço da cena alternativa na cidade, o Pelô abriga também os 

tradicionais bailinhos à fantasia na Ladeira da Preguiça e no Largo do Santo Antônio Além do 

Carmo. 

 

MUDANÇA DO GARCIA 

Ao som de muito samba e frevo, a Mudança do Garcia é uma das manifestações mais 

tradicionais do carnaval de Salvador. Apesar de ser o bloco mais antigo dos festejos, ainda é 

pouco comentado nos roteiros turísticos. Irreverência marca a história do cortejo que não se 

enquadra em nenhuma das categorias existentes, mas reúne milhares de foliões todos os anos. 

Com muito humor, a Mudança problematiza pautas relevantes para sociedade em pleno 

carnaval – o que faz dela o espaço mais democrático do evento. 

 

PALCO DO ROCK 

Sim! Salvador tem um espaço dedicado aos roqueiros durante o carnaval! Já em sua 25ª edição, 

o Palco do Rock reúne mais de 30 bandas do país inteiro em quatro dias, numa programação 

aberta e gratuita. O festival acontece na praia de Piatã e já recebeu grandes nomes do gênero, 

como André Matos – fundador do Angra que faleceu em junho desse ano. É o maior evento de 

rock independente do Nordeste e é o único evento dedicado ao rock durante o carnaval 

brasileiro. 

 

DICAS: 

Chegue antes! 

Chegar uma semana antes te dá uma grande prévia do que é curtir o carnaval de Salvador: o 

Furdunço, o Fuzuê e o Pipoco são eventos gratuitos realizados no Circuito Barra-Ondina já 

montado.  

As festas, que acontecem sempre no fim de semana anterior a abertura oficial, tem atrações 

durante todo o dia e para todos os públicos, além de resgatar elementos como os bloquinhos 

nos moldes de antigamente.  

Vá a Casa do Carnaval 

Sediado no Pelourinho, o museu é o único no Brasil que remonta a história dos festejos. O 

visitante é recebido por um acervo multimídia, que inclui, além das inúmeras fantasias, músicas 

e vídeos. 

Prefira o Centro da cidade 

Ao escolher onde se hospedar, dê preferência à locais mais próximos ao centro da cidade. 

Bairros como Rio Vermelho, Ondina e Caminho das Árvores são boas opções. Há grandes hotéis 

também na Rua Chile, fim do circuito do Campo Grande. Parte das vias de acesso aos circuitos é 

modificada ou interditada durante o carnaval, o que dificulta consideravelmente o acesso. 

 

 



RIO DE JANEIRO 

A Cidade Maravilhosa não poderia deixar de ser o grande cartão-postal do Brasil, nem mesmo 

no carnaval. Conhecido pelos desfiles das escolas de samba na Sapucaí, o carnaval no Rio é um 

daqueles que você precisa (mesmo) conhecer! 

 

SAPUCAÍ 

Símbolo do carnaval no mundo inteiro, estar na Marquês de Sapucaí é uma experiência que todo 

bom amante do carnaval deveria ter na vida. O famoso desfile das escolas é uma das maiores 

referências do Brasil, principalmente para estrangeiros. O jeito de aproveitar depende da sua 

disposição: dá para torcer das arquibancadas, se divertir nos camarotes ou desfilar lá embaixo 

na passarela! Sim, dá para desfilar nas escolas! 

 

ESCOLAS  

O Grupo Especial do Rio é formado por 14 escolas. Entre as mais populares, Mangueira, Beija-
Flor, Portela, Viradouro, Salgueiro, Grande Rio, Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense 
seguem encantando gerações com os melhores enredos da Sapucaí. Todas elas realizam 
temporada de ensaios abertos ao público (consultar valores nos sites das escolas) desde o início 
de janeiro. Os desfiles oficiais acontecem na sexta e no sábado e a escola campeã se apresenta 
no sábado seguinte. Os ingressos são vendidos no site do Rio Carnaval. 
 

BLOCOS 

Há quem diga que esse é o coração do carnaval no Rio: a rua! Isso porque é onde o carioca cai 

na folia! Com muitas atrações gratuitas, é a parte mais popular da farra. Mais de 100 blocos 

percorrem as ruas da cidade todos os anos e a maioria deles é bem tradicional: samba, funk e 

marchinhas imperam no repertório. As maiores concentrações acontecem no Centro, Praça XV, 

Santa Tereza, Aterro do Flamengo, Ipanema, Leblon, Copacabana e Lapa. 

 

CORDÃO DA BOLA PRETA 

Bloco mais antigo do Rio, o Cordão da Bola Preta representa o que há de melhor na folia carioca. 

Antiguidade aqui é posto: no auge de seus 100 anos, o bloco também é o que arrasta mais foliões 

– cerca de 2,5 milhões de pessoas por edição.  

Um dos maiores blocos de rua do mundo, o Bola Preta é a atração que abre oficialmente o 

carnaval do Rio. Mas se engana quem imagina um line up de funk ou axé: só samba e marchinhas 

são permitidos aqui. Um oásis “raiz” em meio ao mundo pop do carnaval de rua. Já dá para 

imaginar a razão da sede do bloco ser na Lapa, não é? 

 

ORQUESTRA VOADORA 

Um espetáculo à parte, a Orquestra Voadora é o espaço mais artístico do carnaval carioca! Além 

das performances com elementos circenses, o show mesmo fica por conta do instrumental 



experimental do grupo. O repertório inclui desde releituras de clássicos do pop a trilhas 

cinematográficas, perpassando por gêneros como rock e samba. Anote o endereço: Aterro do 

Flamengo. 

BANGALAFUMENGA 

Também no Aterro do Flamengo e com grande número de foliões, esse é o bloco para quem 

curte de tudo um pouco: filho de dois músicos e um poeta, no Bangalafumenga rola samba, 

poesia e improvisação – do funk às marchinhas. 

 

OUTROS BLOCOS 

Se a ideia for continuar no Flamengo, curta no Sargento Pimenta! Bem conhecido, o bloco é uma 

releitura dos Beatles no meio do carnaval carioca. Se decidir partir para o centro, não dá para 

deixar de ir ao Bloco da Preta, onde se apresentam os artistas mais famosos do país. Outra opção 

é o Bloco das Poderosas, comandado pela diva pop Anitta. Caso a escolha seja aproveitar a praia, 

tem que pular no Simpatia é Quase Amor! Além da icônica fantasia inspirada no Engov, ainda 

completa a dobradinha com a histórica Banda de Ipanema.  

 

ROTEIRO LGBTQIA+ 

O Rio tem muitas opções para o público LGBTQIA+. De festas pagas à blocos, muitas são as 

opções: V de Viadão, atrás do Boqueirão; Auê, que tem na grade atrações como ATTOOXXÁ e 

Letrux no HUB RJ; Amigos da Onça, no Aterro do Flamengo; Terreirada Cearense, que é o pedaço 

do Nordeste na folia carioca; o Cordão do Boi Tolo, na Praça XV; a Banda das Quengas, na Lapa 

e o Technobloco, um dos vários blocos surpresa da cidade. 

DICAS 

Prefira a Orla 

Se você nunca esteve no Rio, dê preferência a blocos que tem trajetos pela orla carioca: Leblon, 

Ipanema e Copacabana tem ótimas opções, uma vista linda e ainda dá para dar um mergulho – 

a salvação para quem não está acostumado com o calor no verão. 

Se vista confortavelmente 

Prepare-se, o carnaval carioca é puxado: tem que ter disposição para aguentar a programação 

que dura o dia inteiro e invade a madrugada. A dica é escolher calçados confortáveis e se 

alimente bem antes de cair na folia. Hidratar-se é fundamental: beba bastante água! 

Vá aos ensaios das escolas 

Outra opção para quem chega na cidade antes do carnaval é curtir o ensaio direto na quadra 

das escolas de samba. Sempre com convidados ilustres, é a experiência mais carioca de 

aproveitar a melhor temporada do ano.  

 

OLINDA E RECIFE  



 

Como não falar desse que é um dos roteiros mais mágicos do Carnaval? Os festejos nessas 

cidades são bem animados e tradicionais O frevo, o desfile de bonecos gigantes e o Galo da 

Madrugada são apenas alguns dos motivos pelos quais vale a pena curtir os quatro dias de folia 

em terras pernambucanas. 

 

COMO CHEGAR 

Olinda fica a apenas 20km de Recife. Para chegar, além da possibilidade de locar um carro, 

existem linhas de ônibus regulares que saem dos principais shoppings da cidade direto para lá, 

por até R$10, de 15 em 15 minutos. 

 

GALO DA MADRUGADA 

Patrimônio Imaterial de Pernambucano, o Galo da Madrugada entrou para o Guiness Book como 

o maior bloco de rua do mundo, com uma média de 2 milhões de foliões todos os anos. Com 

saída sempre aos sábados de carnaval, não é preciso comprar ingressos ou camisas para 

participar do percurso, mas precisa chegar cedo: a concentração acontece às 7h e o trajeto com 

os trios saem do Forte das Cincos Pontas, em Recife, às 9h. 

 

CARNAVAL DE RUA 

Além de lindo e popular, o carnaval de rua de Olinda é gratuito! Diferentemente de Salvador, 

onde muito dos blocos ainda são pagos, lá os blocos são abertos (sem cordas). Apesar de serem 

proibidos carros de som de quaisquer tipos, os maracatus e as orquestras de frevo dão conta do 

recado e fazem a alegria da multidão de foliões. Outra marca registrada são as fantasias criativas, 

principalmente durante o cortejo do bloco Enquanto isso na Sala da Justiça, no domingo, 

partindo do Alto da Sé. Como a programação na cidade começa ainda pela manhã, a dica é fazer 

uma dobradinha com a vida noturna em Recife. 

 

DESFILE DE BONECOS 

Esta é, sem sombra de dúvidas, a atração mais esperada do carnaval pernambucano! Com cerca 

de 70 bonecos gigantes e 4 metros de altura, seus personagens são sempre icônicos. Em Olinda, 

o desfile sai do Largo de Guadalupe. Já em Recife, acontece no encerramento do carnaval, na 

Praça do Arsenal. 

 

NOITE EM RECIFE 

Se você espera encontrar a mesma programação de Olinda na noite do carnaval de Recife, não 

se engane: nem só de frevo vive a capital pernambucana! É possível aproveitar shows de artistas 

de todos os gêneros gratuitamente em diversos bairros da cidade, em especial no Recife Antigo 

– que concentra as maiores atrações. 



Para quem curte som alternativo uma boa pedida é o Rec Beat. Um dos mais importantes 

eventos da cena independente no país, o festival acontece há 24 anos e reúne artistas de todos 

os gêneros de diversas partes do mundo – do pop da Pabllo Vittar ao eletrônico dos canadenses 

da AfrotroniX. Tudo isso de graça, no Cais da Alfândega. 

No Marco Zero, maior palco da folia recifense, o line-up também agrada a todos os públicos: 

com atrações como Alcione, Paralamas do Sucesso, Jota Quest e Alceu Valença, o polo marca o 

início e o fim da folia pernambucana. Na Praça do Arsenal desfilam os blocos líricos e acontecem 

as apresentações culturais. Outros grandes polos são o Pátio do Terço, Aurora dos Carnavais, 

Praça da Independência e Pátio de São Pedro. 

 

ONDE FICAR 

Seja qual for a cidade, a dica é a mesma: procure com antecedência!  Carnaval encarece bastante 

as opções de hospedagem em Pernambuco, contudo é possível garantir bons descontos em 

pacotes comprados meses antes. Se a escolha for ficar em Olinda, dê preferência a espaços 

próximos ao Largo da Sé, Rua do Bonfim e Rua da Bertioga. Como as ruas da cidade são bem 

estreitas, o acesso à folia pode causar transtornos.  

 

DICAS 

Chegue cedo! 

A folia em Olinda começa ainda pela manhã! Curtir a cidade durante o dia te permite ver todas 

as fantasias, os bonecos, as cores e ainda partir para o agito do Recife Antigo pela noite, lá no 

Marco Zero! 

Ensaios 

Quem chegar antes do carnaval poderá curtir vários ensaios tanto em Olinda quanto em Recife. 

Entre os mais tradicionais está o da Pitombeira dos Quatro Cantos. 

Sem agonia 

Se você quer curtir Olinda no dia mais tranquilo, sábado é a melhor opção. O Galo da Madrugada 

concentra grande parte dos foliões em Recife nesse dia. 

Cuidado! 

É proibido o uso de spray de espuma no carnaval pernambucano. As multas variam entre R$40 

e R$400 mil. 

 

OURO PRETO E BELO HORIZONTE 

Um desses nomes já figura entre a preferência da galera jovem no país. O outro surgiu nas 

pesquisas como o carnaval que mais recebeu foliões no Brasil inteiro, desbancando os 

tradicionais carnavais do Rio de Janeiro e Salvador. Você já imaginou escolher Minas como 

destino para a folia? Ainda não? Separamos os melhores motivos para te convencer de que curtir 

lá é sim uma boa opção! 



 

OURO PRETO 

Se você tem entre 20 e 30 anos certamente conhece alguém que já passou carnaval lá. Entre as 

razões, os pacotes com preços competitivos e a promessa de muita azaração seguem como os 

maiores atrativos. 

Os blocos são organizados pelas repúblicas estudantis, que oferecem serviços all inclusive para 

todos os dias da folia. Dessa forma, o folião garante comida, bebida (na hospedagem e nos 

eventos), estadia e acesso às festas privadas. Com condições de parcelamento facilitadas, a 

cidade possui um dos carnavais mais acessíveis do país. 

 

COMO CHEGAR 

Partindo de Belo Horizonte a distância é de aproximadamente 10km. O trajeto pode ser feito 

em 20 minutos de carro ou de ônibus. Agências de turismo também promovem excursões (os 

conhecidos “bate-volta”) com saída de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

 

BLOCOS E PASSAPORTES 

Ouro Preto tem mais de 300 repúblicas. Como saber escolher? Existem vários pacotes para o 

carnaval mineiro, além da possibilidade de adquirir hospedagem e ingressos diretamente com 

as repúblicas como as veteranas Arca de Noé, Alcateia, Calamidade Pública e 171. Os pacotes se 

dividem em ouro, prata e bronze e a média de valores não varia muito entre as casas. O bloco 

mais tradicional é o do Caixão. Vale a pena conferir também outros blocos famosos como 

Cabrobó, Bloco da Praia e do Chapado. 

 

DICAS 

Como escolher onde ficar 

Para quem escolheu Ouro Preto: quanto mais próximo da Rua Direita e da Praça Tiradentes, 

melhor! Isso porque nesse local acontece a maior concentração de foliões. 

Se quiser economizar, opte por repúblicas mais próximas da UFOP. Elas oferecem os mesmos 

pacotes com preços ainda mais acessíveis. Quanto mais próxima do Centro, mais cara é a 

estadia. Outra dica é comprar os pacotes em dezembro, ainda com o valor de primeiro lote. 

Há outras opções de hospedagem além das oferecidas pelas próprias repúblicas. Ao optar por 

hotéis ou pousadas, é possível comprar passes de acesso apenas às festas, o que permite uma 

estadia mais confortável. 

Cuidado com as ladeiras 

Prefira tênis: a cidade é cheia de ladeiras e o calçamento é em pedra sabão, o que aumenta 

consideravelmente as chances de levar um tombo. 

 



BELO HORIZONTE 

Novata nas tradições carnavalescas, a folia de BH tem tido cada vez mais adeptos. Com escolas 

de samba, blocos, festas, opções variadas e inclusivas, a capital mineira tem construído uma das 

festas mais democráticas do país: com espaços dedicados a todos os grupos, inclusive aos 

portadores de deficiência. 

 

ESCOLAS DE SAMBA 

Sim, em BH também tem desfiles! A Liga Mineira das Escolas de Samba faz a alegria de quem 

não deixa de curtir um samba, na Av. Afonso Pena. 

BLOCOS 

Grande destaque da folia mineira, os blocos estão por toda parte: há opções para todos os 

públicos e desfiles em várias regiões da cidade. Com start na rua Guaicurus, com a saída do bloco 

Então, Brilha! às 7h, dá para aproveitar o Praia da Estação – que vem na sequência. Entre os 

blocos mais aguardados está o Baianas Ozadas, onde todo mundo pula vestindo branco ao som 

de muito axé; Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro, que reúne a galera que não resiste a um pagode 

dos anos 90; Alcova Libertina, que traz para o maracatu e o frevo clássicos do rock em plena 

avenida e o Juventude Bronzeada, que faz alusão à Timbalada. 

 

PALCOS 

Além dos blocos, há palcos montados em vários bairros da cidade. Cerca de 70 artistas se 

apresentaram nesse ano, entre djs, grupos de samba e blocos afro. A programação dedicada à 

criançada, o Carnavalzinho, acontece nos palcos do Parque Municipal e no Savassi. 

 

FESTAS FECHADAS 

Se você quer curtir artistas nacionais ou fugir das multidões das ruas de BH, as festas pagas são 

uma boa opção. Com valores que variam entre R$10 e R$200, é possível curtir festas temáticas 

de grande parte dos blocos (Baile do Secreto, Baile do Magal, Encontro dos Blocos e Carnavilla), 

festas das escolas, como o Baile da Quadra ou misturar tudo em festas como We Are Carnaval, 

com Saulo, Jorge e Mateus, Thiaguinho e Alok, e Carnaval do Mirante, com Anitta, Jorge Bem 

Jor e Banda Eva. 

 

DICAS: 

Durma cedo 

O carnaval em BH é de dia! Então, a não ser que você planeje esticar nas festas pagas que 

invadem a noite na cidade, a dica é descansar e chegar cedinho para o próximo dia de folia. Os 

blocos saem realmente cedo, por volta das 7h. 

Pegue o Foliônibus 



Se você não se hospedar no centro do agito, tem o Foliônibus! O serviço está disponível apenas 

durante os dias de carnaval, das 10h às 20h e é gratuito. A linha 1 tem início na Av. Contorno, 

enquanto a linha 2 atende às ruas Curitiba, Tupinambás e Bahia, saindo da Av. Bias Fortes. 

Fugindo do agito 

Para quem quer fugir da multidão que acompanha o Então, Brilha abrir o carnaval da cidade, a 

dica é partir para o Ladeira de Baixo, bloco que sai sem trio e traz marchinhas para o bairro 

Floresta. 

Onde ficar 

Dê preferências à Zona Sul ou Leste da cidade! O carnaval de BH é bem descentralizado mas, 

mesmo tendo atrações na cidade inteira, as maiores se concentram nessa região. 

 

MANAUS 

O último, mas não menos importante destino da nossa lista, também tem crescido nos últimos 

anos: destino conhecido pelo turismo de aventura, quem vai a capital do Amazonas não precisa 

esperar pelo Parintins para cair na folia! 

Tudo que você pensou sobre o carnaval em Manaus ainda é pouco: bailes, blocos nas ruas, 

fantasias, desfiles das escolas de samba... Existem muitas formas de se jogar no melhor carnaval 

do Norte do país. 

 

CARNABOI 

Uma mistura dos tradicionais bumbás com a cultura carnavalesca, o Carnaboi retornou em 2018 

para o carnaval amazonense. Apesar da pausa de 3 anos, o evento voltou a acontecer no 

Sambódromo, agora na segunda-feira. Caprichoso e Garantido hoje disputam com Corre Campo, 

Brilhante e Garanhão, e artistas como Arlindo Jr, Fábio Casagrande, Carrapicho e Márcia Siqueira 

comandam os trios que desfilam por cerca de uma hora cada. 

DESFILE DAS ESCOLAS 

Com o maior sambódromo do país, Manaus tem um desfile grande: mais de 20 escolas levam 

temas identitários para a avenida, o que torna essa festa tão autêntica. A mais tradicional é a 

Reino Unido da Liberdade, que venceu em 2019 fazendo uma reedição da sua primeira vitória 

em 1989: um espetáculo grandioso sobre a cultura afro-brasileira. Vale conferir também os 

desfiles da Vitória Régia, Primos da Ilha e a Vila da Barra. 

 

NA RUA 

O carnaval de Manaus não acontece apenas no sambódromo: palcos e blocos invadem as ruas 

da cidade. Entre os blocos mais conhecidos estão o do Caldeira, que é o mais tradicional da 

cidade, e o das Piranhas, onde os homens se vestem de mulher e as mulheres se vestem de 

homem.   



Como a programação é bem descentralizada, a dica é curtir cada dia em uma parte da cidade: 

Santa Luzia, Viver Melhor, Shopping Phelippe Daou e a Orla da Glória recebem as principais 

apresentações. Montando um roteiro, dá para aproveitar os ritmos locais (como o brega), além 

de outros sons tradicionais do Brasil inteiro: forró, frevo, maracatu e sertanejo são apenas 

algumas das opções. 

 

BLOCO DO CALDEIRA 

Esse merece um destaque especial. Não dá para não ir no Bar do Caldeira! Sério! O que dizer de 

um bar onde bebiam ninguém menos que Vinícius de Moraes e Jamelão? Melhor programa no 

centro da cidade, é definitivamente o reduto dos sambistas de plantão. 

 

DICAS 

Uma das grandes atrações é a Banda do Galo. Releitura do Galo de Recife, o bloco mistura 

referências nordestinas, mas rola rap, música eletrônica e muita música regional, como o brega 

e o carimbó. 

Outra dica é o Bloco da Labuta! Comandado pela galera mais jovem, o bloco faz carnavais 

temáticos regados a muito open bar de catuaba. Se esse é o seu objetivo, agito e azaração estão 

garantidos! Fica no bairro Vieralves e começa sempre às 21h, com entrada a R$30. 


