
© Zé Maria 

Fernando de Noronha - Informações Úteis 



SOBRE PARA EMBARQUE 
PARA  

COMER 

ARRUMANDO  
A MALA 

PRAIAS | 
MERGULHO VIDA NOTURNA TRANSPORTE | 

PARA COMPRAR 

DADOS GERAIS 

SUGESTÃO 
DE BAGAGEM FOTOS MAPA 



Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco e está a 345 km de Natal (RN) e a 545 km de Recife (PE).  Surgiu 

há aproximadamente 12 milhões de anos, através de uma série de erupções vulcânicas. O arquipélago é formado por 21 ilhas 

ou ilhotas, com área total de 26 km². A ilha principal, a única habitada, possui 17 km² e a segunda menor BR do Brasil, com 

apenas 7 km de extensão.  

 

 

Patrimônio Mundial Natural declarado pela UNESCO, Noronha é um santuário ecológico que abriga centenas de espécies de 

fauna e flora protegidas sob o Parque Nacional Marinho, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), que regula sua visitação, projetos de educação ambiental e pesquisas científicas.  

 

 

São 16 praias paradisíacas, onde golfinhos, tartarugas marinhas, tubarões, raias e cardumes de peixes coloridos são 

encontrados com frequência. Além delas, as construções históricas, fortalezas e mirantes completam o cenário ideal para 

quem gosta de caminhar, fotografar, mergulhar, surfar, ou, simplesmente relaxar ao som das ondas do mar. 

Sobre 



População de Fernando de Noronha: 2974 habitantes. 

Fonte: IBGE 

 

Eletricidade: Existe uma usina termoelétrica responsável 

pela geração da energia consumida. A voltagem na região 

é de 220 v com funcionamento 24 horas. 

 

Água para consumo: Aproximadamente 90% de toda 

água que abastece a Ilha é proveniente da chuva e 

armazenada em açude, para posterior tratamento e 

distribuição. Sendo assim, fique atento e evite 

desperdícios! 

 

Lixo: Todo lixo produzido na Ilha é reciclado numa usina 

de tratamento. O que é inorgânico é transportado ao 

continente, e o orgânico utilizado como adubo. Lembre-se 

de estar sempre atento ao transporte do seu lixo pessoal, 

evitando deixar garrafas plásticas, bitucas de cigarro e 

outros lixos nas praias do arquipélago. 

 

Informações Turísticas:  www.noronha.pe.gov.br  

Fuso Horário: 1 hora a mais em relação ao horário de Brasília, 

exceto durante o horário de verão. 

 

Saúde: Há apenas um hospital público na ilha, que atende 

casos de primeiros socorros e exames de rotina para os ilhéus. 

Hospital São Lucas - BR 363, Praça Flamboyant -F. 

Noronha.Há também uma pequena farmácia com variedade 

limitada de medicamentos. Recomendamos que você leve 

todos os medicamentos tomados regularmente, e que não se 

esqueça de usar protetor solar adequado a sua pele e de 

beber bastante água. 

 

Sistema de comunicação: Apesar da distância do continente, 

a Ilha possui bons serviços de comunicação. Os telefones 

celulares funcionam razoavelmente bem Oi, Brasil Telecom, 

Claro e Tim, (estes dois últimos são as que possuem maior 

sinal). A maior parte das pousadas possui sistema de wi-fi 

incluso na diária e há tecnologia 3G disponível na Ilha, mas 

nenhuma das duas opções funciona bem em tempo integral. 

Prepare-se para ficar um pouco mais desconectado! O código 

DDD da região é 81. 

Dados gerais 
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Taxa de Acesso e Preservação da Ilha: Todos os turistas e visitantes são obrigados a pagar as Taxas de Preservação Ambiental 

e Taxa de Acesso ao Parque. 

 

Taxa de preservação: É obrigatório o pagamento da Taxa de Preservação para todos que visitam a ilha. O valor é variável de 

acordo com a quantidade de dias de permanência em Noronha.  A taxa pode ser paga diretamente no aeroporto de Noronha ou 

antecipadamente através do preenchimento do formulário disponível no site oficial do Governo de Pernambuco 

www.noronha.pe.gov.br. Após o preenchimento, o sistema gera um boleto que deve ser pago no banco. As fichas e o 

comprovante de pagamento devem ser apresentados no aeroporto de Noronha. 

 

Saúde: Há apenas um hospital público na ilha, que atende casos de primeiros socorros e exames de rotina para os ilhéus. 

Hospital São Lucas - BR 363, Praça Flamboyant -F. Noronha.Há também uma pequena farmácia com variedade limitada de 

medicamentos. Recomendamos que você leve todos os medicamentos tomados regularmente, e que não se esqueça de usar 

protetor solar adequado a sua pele e de beber bastante água. 

 

Sistema de comunicação: Apesar da distância do continente, a Ilha possui bons serviços de comunicação. Os telefones 

celulares funcionam razoavelmente bem Oi, Brasil Telecom, Claro e Tim, (estes dois últimos são as que possuem maior sinal). A 

maior parte das pousadas possui sistema de wi-fi incluso na diária e há tecnologia 3G disponível na Ilha, mas nenhuma das duas 

opções funciona bem em tempo integral. Prepare-se para ficar um pouco mais desconectado! O código DDD da região é 81. 

Dados gerais 

http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.pe.gov.br/


Taxa de Acesso: Todos os visitantes que desejam fazer passeios na ilha devem pagar a taxa de acesso, que tem validade para 

10 dias corridos (consulte valores e informações no site www.parnanoronha.com.br) 

 

** Para quem vai reservar passeios com antecedência, o pagamento precisa obrigatoriamente ser realizado antecipadamente, por 

sistema online através do link acima. Após o pagamento do mesmo é necessário o envio do comprovante de pagamento da taxa 

para a operadora, bem como é necessário levar este mesmo comprovante na viagem para troca do comprovante pelo 

documento original. Faça isso logo em sua chegada à Noronha, nos locais de troca indicados abaixo (o deslocamento até os 

pontos de troca não está incluso em nossos serviços). 

 

** Para quem não vai reservar nenhum passeio antecipadamente, há a opção de fazer o pagamento online conforme acima ou 

localmente nos locais abaixo indicados (em dinheiro nos cartões de crédito Visa, Master ou Hiper): 

 

• Centro de Visitantes do ICMBio - Al. Do Boldró, s/n, Boldró (Funcionamento: todos os dias das 8h00 às 22h00).  

• Quiosque na Praça Flamboyant (Funcionamento: todos os dias das 08h00 às 22h00).  

• Pic Golfinho - Sancho - no acesso ao Mirante dos Golfinhos e praia do Sancho (Aberto todos os dias das 07h30 às 18h30) 

 

** Visitantes maiores de 60 anos (brasileiros) e crianças até 11 anos com documento comprobatório estão isentos do pagamento 

do ingresso 

**A Venturas não se responsabiliza pelos trâmites do pagamento desta taxa. 

Dados gerais 
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Bancos:  

• Banco 24 horas - Bradesco - Aeroporto  

 Visa - Visa Eletron - American Express - Maestro - Mastercard - Plus – Cirurus 

 

• Banco 24 horas - Bradesco - Projeto Tamar  

 Visa - Visa Eletron - American Express - Maestro - Mastercard - Plus – Cirurus 

 

• Banco Santander  

 Funciona atendimento ao público - 08h00 às 13h00 

 

• Banco 24 horas - bancos conveniados 

 

• Casa Lotérica - atende Caixa Econômica das 08h00 às 20h00 

 

• Caixa Econômica - Supermercado Noronhão 08h00 às 17h00 

 

• Banco Bradesco - Padaria Noronha - Caixa para saques 

 

• Banco do Brasil - Banco Express Correios 08h30 às 15h00 

 

• Cheques e cartões de crédito são aceitos na ilha em grande parte dos estabelecimentos, porém é essencial estar sempre 

munido de dinheiro vivo. 

Dados gerais 



Para embarque (somente originais): Carteira de identidade, de habilitação ou Passaporte. 
 
• Autorização de viagem para transporte aéreo de menores: 
 
• Menores de 12 anos acompanhados de guardião, tutor ou parentes, como pai ou mãe, avós, bisavós, irmãos, tios ou sobrinhos maiores 
de 18 anos, portando documentação original com foto que comprove o parentesco, não precisam de autorização judicial para viajar dentro 
do território nacional. 
 
• Menores de 12 anos viajando desacompanhados de ambos os pais, ou acompanhados por adulto sem qualquer parentesco, deverá 
apresentar autorização do pai ou da mãe, do tutor ou guardião, com firma reconhecida em cartório por semelhança ou autenticidade (não é 
obrigatório conter foto do menor). 
 
• Menores com idade entre 12 e 18 anos não precisam de nenhuma autorização para viajar desacompanhados dentro do território nacional; 
 
Importante: 
• Para embarque em qualquer uma das situações acima, é obrigatória apresentação de documento original com foto, que comprove 
filiação.  
 
• Algumas Cias Aéreas exigem contratação de serviço próprio para o embarque de menores desacompanhados de ambos os pais. 
Consulte-nos. 
 
Estas informações estão sujeitas a alterações. Abaixo os links pertinentes para consulta 
Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 83 
Coordenadoria da Infância e Juventude - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Para embarque 

Documentos necessários 

Não é obrigatório tomar nenhuma vacina para visitar o arquipélago. 

Vacina 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.tjsp.jus.br/UtilidadePublica/UtilidadePublica/AutorizacaoViagemCriancaAdolecente


Para comer 
Esta lista de indicações é composta por recomendações da Venturas, feedbacks de seus clientes 

e pelo ranking do site Tripadvisor. Link 

Sugestão de Restaurantes 

• Triboju - www.pousadatriboju.com.br/pt-br/gastronomia - Pratos variados, peixes e frutos do mar. 

• Tejuaçu - www.pousadateju.com.br/gastronomia - Culinária brasileira, contemporânea e frutos do mar. 

• Corveta - contemporânea, frutos do mar, mediterrânea com música ao vivo. 

• Mergulhão - www.mergulhaonoronha.com.br - Ótima opção para o pôr do sol, por estar localizado na parte alta do porto.     

• Zé Maria - www.pousadazemaria.com.br - Possui cardápio extenso e super variado. Às quartas e sábados oferece o festival gastronômico, 

aonde são servidos diversos pratos a base de peixes e frutos do mar, suhis e sashimis variados, acompanhamentos e opções de carnes 

branca e vermelha. Depois da comilança é hora da mesa de sobremesas que conta sempre com diversas opções de bolos, tortas, mousses e 

pudins. É necessário reservar com antecedência e as mesas são compartilhadas.  

• Varanda - www.restaurantevarandanoronha.com.br - Localizado na Vila do Trinta e considerado por muitos como o melhor restaurante da 

ilha, tem ambiente aconchegante e vista privilegiada.  

• O Pico - www.opiconoronha.com.br - Localizado na Floresta Nova, o excelente restaurante também serve doces, cafés, sanduiches e 

drinks, e expõe e comercializa objetos de arte popular de Pernambuco, além de contar com uma Boutique de roupas da FARM.  

• Xica da Silva - Localizado na Floresta Nova possui mesas ao ar livre e ótimos pratos a base de frutos do Mar.  

• Palhoça da Colina - www.palhocadacolina.com - O restaurante possui estilo próprio e atende somente mediante reservas. Dentro de uma 

palhoça muito bem decorada com tecidos, almofadas, esteiras, mesas baixas, velas e incensos, grupos de até 18 pessoas interagem e 

desfrutam um jantar estilo caseiro, descalços e sentados em tapetes. 

• Cacimba Bistrô - Localizado na Vila dos Remédios, não possui cardápio muito variado, mas tem boas opções de comidas 

contemporâneas e massas caseiras.  

• Tricolor - Localizado na Vila dos Remédios, tem a fama de servir a melhor moqueca da ilha.   

• Bar Duda Rei - www.bardudarei.com.br - Localizado na praia da Conceição é um dos poucos bares pé na areia de Noronha. Boa 

variedade no cardápio, bom atendimento e ótima vista da praia e do Morro do Pico.  

• Bar das Gêmeas - Localizado na Cacimba do Padre, um pouco recuado em relação à praia, o bar é bem simples, mas oferece um 

saboroso e bem servido peixe na brasa na folha de bananeira.  

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g616328-Fernando_de_Noronha_State_of_Pernambuco.html
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Praias e mergulho 

Durante o ano todo: 
Forte dos Remédios 
Fortinho do Boldró 

Air France 

De Março a Outubro: 
Praia da Conceição 

Canto esquerdo do Boldró 

De Dezembro a Janeiro: 
Ponta das Caracas 

Melhores pontos para  

assistir ao Pôr do sol 

Mergulho com Snorkel: de abril a outubro, a tendência é que as praias do Mar de Dentro estejam com o mar mais calmo e, 

portanto mais propícios para a prática do snorkelling. De novembro a março, período de surfe na Ilha, o Mar de Dentro normalmente 

fica um pouco mais restrito para a atividade, dando lugar as praias do Mar de Fora. De toda maneira verifique sempre as condições 

do mar antes de iniciar a atividade e somente realize o mergulho com mar calmo e sempre em dupla. Em alguns estabelecimentos 

da ilha (principalmente pousadas, no porto, PIC Sancho e PIC Sueste) é possível alugar equipamento de mergulho e câmeras 

subaquáticas.   

 

Principais pontos para a atividade: 

 

Praia da Conceição, próximo ao Morro de Fora  |  Praia do Boldró  |  Baia dos Porcos  |  Praia do Sancho  |  Porto de Santo Antonio 

(no naufrágio)  |  Travessia do Porto ao Cachorro (somente realize a travessia com acompanhamento de guia)  |  Baía do Sueste - É 

obrigatório o uso de coletes salva-vidas que podem ser alugados localmente (custo aproximado de R$ 5). O canto direito da praia 

que beira os rochedos é o abrigo de várias tartarugas marinhas que podem facilmente ser avistadas; e com um pouco mais de 

sorte é possível encontrar também pequenos tubarões lixas.  |  Praia do Atalaia - O mergulho na piscina natural do Atalaia, aquário e 

berçário natural de inúmeras espécies de peixes, é controlado pelo ICMBio para visar a conservação da área e das espécies que 

vivem por ali. O número de pessoas é restrito e é proibido o uso de nadadeiras, filtro solar e bronzeador. É essencial que se reserve 

com antecedência. 



Mergulho 

Mergulho autônomo: Para quem deseja mergulhar na ilha, mas ainda não possui a certificação da atividade, recomendamos  

que se faça um curso de mergulho básico com check out, para poder ter um melhor aproveitamento dos mergulhos no 

arquipélago. Para este curso recomendamos, em São Paulo, a escola Scuba Point - www.scubapoint.com.br. 

 

Sugerimos a empresa Atlantis para a realização dos mergulhos. É a única operadora de mergulho na Ilha certificada pelo sistema 

de segurança da ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura), e possui excelentes barcos e 

equipamentos. Consulte-nos para valores e reservas! 

 

Não é possível escolher com antecedência os pontos de mergulho a serem visitados no arquipélago. A liberação dos pontos é 

feita pelo ICMBio, diariamente. 

 

 

 

Mergulho batismo para iniciantes: Para quem não possui a certificação de mergulhador, mas quer experimentar a sensação de 

respirar debaixo d’água, existe a opção de batismo (Discovery). Trata-se de uma imersão que inclui  um instrutor para cada 

cliente. O instrutor segue de mãos dadas com o cliente durante todo o tempo do mergulho.  Consulte-nos para valores e 

reservas! 
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Vida noturna 

Todas as noites acontecem palestras gratuitas, educativas e informativas do IBAMA e Projeto TAMAR, a partir de 21h00, no 

auditório do TAMAR. 

 

Vila do Boldró - Os temas são variados, mas giram em torno da vida na ilha, desde o modo de vida dos ilhéus até a flora e fauna 

do arquipélago como os golfinhos rotadores, tartarugas e tubarões. Confira a programação no próprio TAMAR ou na sua 

pousada. 

 

A Pizzaria Muzenza - Vila dos Remédios - também costuma promover festinhas regadas com som ao vivo de bandas locais. 

Confira a programação na sua pousada quando estiver lá.  

 

O Bar Duda Rei - Praia da Conceição - costuma realizar o famoso luau nas noites de lua cheia. Cada mês em um dia diferente. 

Confirme a data na sua pousada quando estiver lá.    

 

O Sushi Bar Porto Marlim no porto de Santo Antônio tem música ao vivo às terças e sextas. 

 

O Bar do Cachorro – Vila dos Remédios - também costuma rolar todas as noites, agitando a ilha. Mas a balada começa 

normalmente após a 1h da madrugada. 



Como se locomover 

Apesar de Noronha ter apenas 10 km de extensão de uma ponta a outra (aproximadamente), muitas vezes não é possível fazer 

trilhas e programas noturnos a pé. Seja devido à maré alta, seja devido às distâncias e morros da ilha. Ande sempre com um 

cartão da pousada. Desta forma, há varias opções para atender as variadas necessidades: 

 

Ônibus - Micro-ônibus com bancos forrados que atravessam a ilha a cada meia hora. 

 

Táxis - Uma boa opção para quem quer sair à noite para um ponto mais distante de sua pousada. A cooperativa de Táxi da ilha é 

a Nortax - (81) 3619-1314. 

 

Aluguel de buggy ou Suzukis Jimmy 4 x 4 - Consulte-nos para valores e reservas! 

Para comprar 
Artesanatos e suvenires 

Projeto Tamar - Vila do Boldró 

Gatos de Rua - Vila do Boldró  

Museu do Tubarão - Porto de Santo Antônio 

Amo Noronha - Aeroporto 

Santuário - Porto Santo Antônio e Aeroporto 

Arte Noronha - Terminal Turístico do Cachorro  



Consulte os limites no seu bilhete ou na Cia aérea. Lembre-se de identificá-las e fechá-las 

com cadeados. Objetos cortantes ou líquidos devem ser colocados na bagagem a ser 

despachada; não podem ir como bagagem de mão. 

Arrumando a mala 

franquia 
de 
 
bagagem 

A temperatura na ilha tem pouca variação durante o ano, mantendo uma média de 28ºC, com muito sol e uma brisa refrescante. Desta 

forma, pode ser visitada o ano todo para quem não tem um interesse específico. Para quem tem, vale a pena seguir as melhores épocas: 

• Dezembro, Janeiro e Fevereiro - Estação de Seca. São os melhores meses para quem pratica surfe e bodyboard, com altas ondas 

invadindo as praias do mar de dentro, especialmente a Cacimba do Padre, a preferida dos surfistas. Nesta época, as praias do mar de fora 

costumam estar mais calmas. Não deixe de andar até o final da praia do Leão, pouco visitada, mas uma das mais belas praias da ilha. Na 

maré baixa é lá que se formam deliciosas piscinas naturais.   

• Março, Junho, Julho e Agosto - Estação chuvosa. Nesta época é possível  

tomar banho de Cachoeira em Noronha! A única Cachoeira da ilha se forma nesta  

época na praia do Sancho. Não deixe de ir! 

• Setembro, Outubro e Novembro - Estação de seca - O início desta temporada  

é a época mais indicada para o mergulho livre, já que as águas do mar de dentro  

estão calmas e com excelente visibilidade. Para o mergulho autônomo a ilha é boa o ano todo, já que há diversos pontos espalhados pelo 

mar de dentro e de fora. 

Temperatura / Clima 



• Papete de trilha - É a melhor opção de calçado para Noronha. 

Funciona muito bem tanto para a realização das trilhas, uma vez que 

proporciona firmeza aos pés, mas também praticidade para tirar e 

colocar, quanto para os passeios noturnos, visto que há diversas 

ruas de pedras na ilha.  

• Tênis - Pode ser uma opção à papete, mas é mais quente e 

menos prático.  

• Chinelo - Não é ideal, mas pode ser usado à noite e nos passeios 

que não incluem trilhas.  

Sugestão de bagagem 

Calçados 

• Roupas leves e de secagem rápida (suplex, tactel, dryfit) para 

serem usadas durante os passeios.  

• Agasalhos leves para as noites e para o trajeto de avião, 

quando o ar-condicionado é sempre bastante forte.  

• Camiseta de lycra para mergulhar, surfar ou mesmo apenas 

para se proteger do sol sempre forte de Noronha.  

• Maiô | Biquíni | Sunga | Boné | Chapéu.  

• Toalha de praia e canga - Para dar mais conforto ao seu 

passeio. Muitas pousadas em Noronha oferecem o empréstimo 

de toalhas para praia como cortesia. 

Vestuário 

• Mochila Ataque 20/30L - É a melhor opção para os passeios, 

pois tem tamanho ideal para levar água, toalhas, cangas, 

snacks, máquina fotográfica e o que mais você precisar para 

passar bem o dia na praia. 

Malas e Mochilas  

• Lanterna | Lanterna de Cabeça - Pode ser útil de acordo com 

os passeios noturnos que você optar por fazer.   

• Cantil - Você pode optar por levar garrafinhas de água da 

pousada para os passeios também. O importante é que não 

deixe de ter sempre água a mão durante os passeios.  

• Protetor Solar  | Protetor Labial | Óculos para sol | Repelente.  

• Câmera fotográfica - Ideal prever uma embalagem estanque 

para alguns passeios mais expostos à água ou levar uma 

máquina subaquática (pode ser alugada localmente).  

• Binóculos - Pode valer à pena levar para tentar avistar os 

golfinhos rotadores, tanto do alto do Mirante dos Golfinhos como 

do alto de qualquer outro mirante da ilha.   

• Máscara de Mergulho, snorkel e nadadeira - Sugerimos ter 

sempre este kit infalível na sua mochila. Em cada praia de 

Noronha é possível ver peixes de cores e tamanhos diferentes. 

Pode ser alugado na ilha.  

• Medicamentos tomados regularmente. 

Acessórios  



Fotos 



Mapa 



www.venturas.com.br  
atendimento@venturas.com.br 

Tel: +55 (11) 3879-9494 / Emergência: +55 (11) 9 9906-3809 
Rua Minerva, 268 - Perdizes - São Paulo - SP - Brasil - 05007-031 
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