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Бразил је скоро дупло већи од Европе и представља највећу државу у Јужној 

Америци, заузимајући чак око 47% територије. Са својом величином и природним 

ресурсима није само гигант Европе, већ је предодређен да постане и светска велесила. 

Граничи се са свим земљама Јужне Америке, осим са Чилеом и Еквадором. То су: на северу 

са Венецуелом, Гвајаном, Суринамом и Француском Гвајаном; према северозападу: са 

Колумбијом; према западу са: Перуом и Боливијом; према југозападу: са Парагвајем и 

Аргентином; према југу: са Уругвајем; док се на истоку протеже велика обала ка Атланском 

океану. 

Бразилу припадају и бројни архипелази, као што су: Fernando de Noronha, Sao Pedro

e Sao Paulo и Trindade and Martim Vaz. Његова величина, рељеф, клима и природни ресурси 

чине Бразил географски разноликом земљом. Најважније реке су Амазон, која је надужа 

река на свету и по дужини и по количини воде, затим Parana и њена највећа притока Iguasu,

који укључује водопаде Iguasu, Sao Francisco, Xingu, Madeira и Tapajos.

У Бразилу данас живи око 305 племена, укупно око 900.000 људи, или 0,4% 

бразилске популације. Највеће племе данас су Гуарани, којих има 51.000, али им је остало 

још врло мало земље. Током протеклих 100 година, готово сва њихова земља је украдена и 

претворена у огромне, суве мреже сточних фарми, поља соје и плантаже шећерне трске. 

Највеће амазонско племе у Бразилу је Тикуна, којих има 40.000. Најмањи се састоји од само 

једног човека, који живи у малој шуми окруженој сточним фармама и плантажама соје у 

западној Амазонији и избегава све покушаје контакта. Многи амазонски народи броје мање 

од 1.000. На пример, племе Акунтсу сада се састоји од само четири особе, а Ава само 450. 

Бразил има стотине градова и градова које путници могу да посете и уживају, а 

широм земље може се пронаћи огромна разноликост у погледу културе, пејзажа и атракција. 

У раду ћу вам приказати 5, који најбоље описују разноликост Бразила: Рио де Жанеиро, 

Салвадор, Флоријанополис, Сао Пауло, Санта Катарина. 

Што се тиче културе Бразила, има доста музеја: Бразилски национални музеј, Музеј 

Уметности, Инхотим институт, Царски музје, Пинакотека у Сао Паулу. 

Нека од типичних Салвадорских јела и пића су: пупуса, јука фрита и панес кон поло, 

хорчата. 

 Када говоримо о оичајима у Бразилу неке манифестације које се одржавају сваке 

године поред карневала су: Феста Јунина, Паринтинс, Конус Госпе Назаретске.  



Туризам у Бразилу је растући сектор и кључ за економију неколико региона Бразила. 

Земља је 2018. имала 6,589 милиона посетилаца, што је друго место по броју међународних 

туриста након Аргентине и треће у Латинској Америци после Мексика и Аргентине.


