
Informações Gerais Sobre a Cidade de Washington D.C. 

População (2009)1: 599.657 hab  

Área (em km²): 177  

Fuso horário: uma hora a menos que Brasília 

Voltagem em rede elétrica: 110 / 120 v. 

Clima: Washington possui um clima temperado, com quatro estações bem definidas. A 

temperatura média no inverno é de 3,4° C, e no verão, de 26 °C. A taxa de precipitação anual 

média de chuva na cidade é de 127 centímetros. A precipitação média anual de neve é de 

aproximadamente 43 centímetros. 

Economia: O produto interno bruto de Washington foi de 75,264 bilhões de dólares, em 2004. 

A taxa de desemprego da cidade é de 8,2%. Se o Distrito de Columbia fosse considerado um 

Estado, teria o 36° maior PIB do país, bem como as taxas de desemprego mais altas entre 

qualquer Estado americano. 

O governo federal dos Estados Unidos da América é facilmente o maior empregador da cidade, 

empregando diretamente cerca de 190 mil pessoas que vivem dentro de Washington, e outros 

130 mil que vivem em cidades vizinhas. Entre estes trabalhadores, destacam-se os membros 

do Congresso e o Presidente dos Estados Unidos. 

Washington é praticamente imune a recessões econômicas que muitas vezes afetam o 

restante do país, porque o governo federal americano estará sempre em operação, qualquer 

que seja o estado da economia do país. 

O setor comercial e financeiro de Washington empregam juntos cerca de 130 mil pessoas. 

Várias companhias e empresas de grande porte estão sediadas na cidade ou nos seus 

subúrbios, facilitando a observação de medidas e leis tomadas pelo governo, e as relações com 

a última, quando necessário. Entre estas companhias e empresas estão muitas firmas de 

direito, bancos, organizações financeiras, sindicatos - no geral, organizações que estão 

presentes na cidade com o intuito de aplicar pressão no governo federal, em busca de 

influenciar o governo, em nome dos membros e/ou clientes destes setores, ou quando o 

governo cria ou aprova uma certa medida ou lei (ex.: um novo imposto para certo setor da 

economia). 

O turismo é outra importante fonte de renda para a cidade. Milhões de turistas vindos de 

todas as partes dos Estados Unidos e do mundo visitam Washington todo ano. Atividades 

comerciais relacionadas com o turismo empregam cerca de 50 mil pessoas. Cerca de 55 mil 

pessoas trabalham no setor de saúde, em um dos vários hospitais do Distrito. Outras 45 mil 

pessoas trabalham em uma das várias instituições de educação superior do Distrito de 

Columbia. 

 

                                                             
1 Fonte: U.S. Census Bureau 
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Turismo: Washington possui cerca de 150 parques. O maior e mais conhecido deles é o 

National Mall, um parque que possui 3 quilômetros de comprimento. Uma atividade comum 

no verão é nadar ou velejar no Rio Potomac ou na Baía Chesapeake. 

O Cume do Capitólio (Capitol Hill), que possui 24 metros de altitude, é um morro localizado 

próximo ao centro geográfico de Washington, onde estão localizados o Capitólio dos Estados 

Unidos da América, a Suprema Corte e o Jardim Botânico. 

O National Mall é um grande parque localizado no centro de Washington. Possui 3 km de 

comprimento, esticando-se desde o Capitólio dos Estados Unidos até o Memorial de Lincoln. 

Foi inaugurado no começo do século XX e lá estão localizados o Smithsonian Institution e a 

Casa Branca. 

Há ainda em Washington: 

 Os Memoriais de Guerra, os Memoriais a Presidentes dos Estados Unidos, A Biblioteca 

Folger Shakespeare, que possui o maior acervo de obras de William Shakespeare, e a 

Biblioteca do Congresso, uma das maiores bibliotecas do mundo. 

 O Ford's Theatre, famoso por ser o local onde o Presidente Abraham Lincoln foi 

assassinado, em 1865. Além de ser um teatro, é também um museu nos dias atuais. 

 O John F. Kennedy Center for the Performing Arts, centro de artes que abriga a 

National Symphony Orchestra, o Washington National Opera, e uma variedade de 

outras performances musicais e teatrais. 

 A Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição, catedral nacional dos 

Estados Unidos da América. 

 

Embaixadas e Consulados 

  

   
Nome local: BRAZILIAN EMBASSY  

 

Embaixador Mauro Luiz Iecker Vieira 
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Chancelaria:  

Plantão Diplomático: +1(202)714-8002  

Plantão Consular: (001202) 714-8017  

Endereço: 1025 Thomas Jefferson St. NW, suite 300W Washington DC, 

20007 

Residência: 

Endereço: 3000 MASSACHUSETTS AVENUE, N.W. WASHINGTON, D.C. 

20008-3603 - U.S.A. 

Telefones:  

+1(202)238-2712 (Embaixador) 

+1(202)714-8002 (Plantão Diplomático) 

+1(202)238-2805 (Geral) 

+1(202)238-2827 (Fax) 

+1(301)984-1480 (Adido do Exército) 

+1(301)984-1480 (Adido Naval) 

+1(301)984-1480 (Adido Aeronáutico) 

+1(301)984-1480 (Adido das Forças Armadas) 

+1(202)238-2840 (Residencial) 

+1(202)745-9039 (Fax Residencial) 

+1(202)714-8002 (Plantão Diplomático) 

+1(202)238-2765 (Ministro-Conselheiro, Assuntos Políticos) 

+1(202)238-2760 (Ministro-Conselheiro, Administração/Cultural) 

+1(202)238-2787 (Encarregado de Negócios) 

+1(202)238-2804 (Adido Tributário e Aduaneiro) 

+1(202)238-2742 (Cultural) 

+1(202)238-2769 (Promoção Comercial) 

(001202) 238-2778 (POLÍTICA INTERNA) 

(001202) 238-2776 (POLÍTICA FINANCEIRA) 

(001202) 238-2748 (POLÍTICA COMERCIAL) 

(001202) 238-2779 (DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE) 

(001202) 238-2728 (DIVULGAÇÃO) 

(001202) 238-2768 (IMPRENSA) 

(001202) 238-2751 (CIÊNCIA E TECNOLOGIA) 

+1(202)238-2746 (Administração) 



(001202) 238-2717 (EDUCACIONAL) 

+1(202)238-2747 (Ministro-Conselheiro, Econômico) 

Celulares  

+1(202)714-8010 (Plantão de Comunicações) 

Emails:  

administ@brasilemb.org (ADMINISTRAÇÃO) 

pessoal@brasilemb.org (ADMINISTRAÇÃO) 

scitech@brasilemb.org (CIÊNCIAS E TECNOLOGIA) 

contabil@brasilemb.org (CONTABILIDADE) 

cultural@brasilemb.org (CULTURAL) 

rights@brasilemb.org (DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE) 

environ@brasilemb.org (DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE) 

pubaffairs@brasilemb.org (DIVULGAÇÃO) 

education@brasilemb.org (EDUCACIONAL) 

ambassador@brasilemb.org (EMBAIXADOR) 

press@brasilemb.org (IMPRENSA) 

tradepol@brasilemb.org (POLÍTICA COMERCIAL) 

finance@brasilemb.org (POLÍTICA FINACEIRA) 

trade@brasilemb.org (PROMOÇÃO COMERCIAL) 

Nome servidor/Cargo 
Data 

Remoção 

Data 

Assunção 

Tipo 

Missão 
Lotação 

Mauro Luiz Iecker Vieira 

  Embaixador  
 

11/01/2010 MP 
Embaixada em 

Washington  

Marcia Loureiro 

  Ministra-Conselheira  
 

01/06/2010 MP 
Embaixada em 

Washington  

Alexandre José Vidal Porto 

  Ministro-Conselheiro  
 

18/08/2009 MP 
Embaixada em 

Washington  

Ernesto Henrique Fraga Araújo 

  Ministro-Conselheiro  
 

19/07/2010 MP 
Embaixada em 

Washington  

Eduardo Paes Saboia 

  Ministro-Conselheiro  
 

03/11/2008 MP 
Embaixada em 

Washington  

Pompeu Andreucci Neto 

  Ministro-Conselheiro  
 

30/11/2006 MP 
Embaixada em 

Washington  

Paulo Roberto Soares Pacheco 
 

04/03/2010 MP 
Embaixada em 
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  Ministro  Washington  

Gisela Maria Figueiredo Padovan 

  Ministra  
 

07/06/2007 MP 
Embaixada em 

Washington  
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Estudo desenvolvido pela Coordenação-Geral de Promoção Comercial – COGPC. Set/2010. 
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