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[ ] Praias do Mar de Dentro
• Praia (baía) do Sancho: é uma das mais bonitas de Noronha e também figura entre
as mais belas praias do mundo no ranking 2018 do Tripadvisor. É necessário
apresentar o cartão de acesso do Parque Nacional de Fernando de Noronha.
Funcionamento: Das 6:30 às 18:30 horas*
• Praia (baía) dos Porcos: é pequena e muito propícia para a prática de snorkel.
Funcionamento: Das 8:00 às 18:30 horas*
• Praia da Cacimba do Padre: acesso ao mirante do Morro Dois Irmãos.
• Praia do Bode: vizinha a Cacimba do Padre, se transforma em uma única praia na
maré baixa.
• Praia do Americano: é pequena e liga a praia do Bode por uma pequena trilha sobre
as pedras.
• Praia do Boldró: praia de desova de tartarugas. Foi lá que vimos uma apresentação
dos biólogos do projeto Tamar.
• Praia da Conceição: surpreende por ter um belo visual do morro do pico que fica a
sua esquerda.
• Praia do Meio: pode ser acessada via estrada ou através de uma pequena trilha
partindo da Praia do Cachorro.
• Praia do Cachorro: é famosa pelo morro que lembra um cachorro dormindo logo a
sua frente e também pelo bar de mesmo nome onde os turistas curtem a noite em
Noronha.
• Praia Porto Santo Antônio: é a praia do porto onde muitas pessoas praticam snorkel
e mergulho com cilindro.

[ ] Praias do Mar de Fora
• Praia da Atalaia: um dos melhores lugares para a prática de mergulho livre.
Somente pode ser acessada na maré baixa mediante um agendamento prévio no
Centro de visitantes (ao lado do projeto Tamar) (recomendamos fazer o
agendamento logo que chegar à ilha, a quantidade de visitas tem quantidade
limitada e normalmente agendada com 3 dias de antecedência).
• Praia Caieiras: praia pequena, rodeada por pedras que formam piscinas naturais.
Faz parte da trilha da Atalaia longa (somente com o acompanhamento de guia).
• Enseada dos Abreus: Talvez a mais rústica, tem como atrativo as piscinas naturais
que se formam na maré baixa. Não é recomendada para crianças/idosos, pois o
acesso até as piscinas é íngreme e sobre rochas, além de ser necessário caminhar
por uma trilha de 1.200 metros até chegar as piscinas.
• Baía do Sueste: Apesar de ficar no mar de fora, costuma ter mar calmo devido estar
em uma baia protegida. É necessário apresentar o cartão de acesso do Parque
Nacional de Fernando de Noronha. Funcionamento: Das 9:00 às 16:00 horas*
• Praia do Leão: Pouco movimentada, é um santuário natural para a desova das
tartarugas verdes. Indicada para quem quer contemplar a natureza com muita
tranquilidade. Funcionamento: Das 8:00 às 18:30 horas*

Página 2 de 3
[ ] Passeio de barco em Fernando de Noronha
• Os barcos partem do porto em horário pré-determinado e percorrem toda a costa do
mar de dentro, margeando as praias e falésias até a outra extremidade da ilha. O
passeio é muito concorrido, recomendamos reservar com antecedência.
[ ] Trilhas SEM necessidade de agendamento
• Trilha Costa Esmeralda (2.200 metros): O seu trecho vai das praias do Boldró até a
Cacimba do Padre no mar de dentro. A sua proximidade com o Morro Dois Irmãos e
o Morro do Pico fazem dela uma das trilhas mais famosas.
• Trilha Costa Azul (2.330 metros): Inicia na Vila dos Remédios indo até a praia do
Conceição onde se encontra o morro do Pico. O caminho passa por belas vistas para
as praias do Cachorro e do Meio.
• Trilha Jardim Elizabeth (1.600 metros): trilha de acesso ao centro histórico na Vila
dos Remédios, com suas ruazinhas de paralelepípedos. A Igreja Nossa Senhora dos
Remédios e Forte dos Remédios são atrativos para se conhecer um pouco da
história da Ilha.
• Trilha Forte São Joaquim do Sueste (560 metros): Feita em terreno de terra batida,
não tem área para banho durante o percurso da caminhada, apenas uma linda vista
para a praia do Sueste.
• Trilha do Leão ( 230 metros): uma curta caminhada com destino a bonita praia do
Leão no mar de fora.
• Trilha Baia dos Porcos (170 metros): A trilha inicia da Praia da Cacimba do Padre e
vai até a praia da Baia dos Porcos, oferece vista para o Morro Dois Irmãos.
[ ] Trilhas COM necessidade de agendamento
• Atalaia curta (1.500 metros): uma das trilhas mais concorridas da ilha, leva os
turistas até as piscinas naturais do Atalaia. Necessita de agendamento prévio no
centro de visitantes e uso de máscara, snorkel e colete salva-vidas para mergulhar
nas piscinas naturais.
• Trilha dos Abreus (1.200 metros): A trilha em si é tranquila, somente a descida no
final para as piscinas é um pouco íngreme e sobre rochas, então não recomendada
para idosos e crianças.
Além do agendamento no centro de visitantes, algumas trilhas também necessitam de
acompanhamento de um guia credenciado. São elas:
•
•
•

•

Atalaia Longa (4.000 metros): é uma continuação da Atalaia curta, que parte da
praia do Atalaia e vai até a Praia Caieira.
Trilha Pontinha-Pedra Alta (3.700 metros): A trilha leva para as piscinas naturais da
Pontinha e da Caieiras e o acesso a trilha é feito pela Vila do Trinta.
Trilha do Morro São José (500 metros): é uma trilha curta acessada a partir do Air
France (próximo ao Porto) que compreende a travessia da Ilha de Fernando de
Noronha para a única ilha secundária (São José) onde é permitida visitação pública.
Parte dela é feita sob a água ou caminhando sobre as pedras (se a maré estiver bem
baixa).
Trilha Capim-Açu (5.200 metros): É a trilha mais longa da ilha e indicada para
pessoas com algum condicionamento físico. Passa pela região mais isolada em
direção a Ponta da Sapata.
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[ ] Trilhas do PIC do Sancho (É necessário apresentar o cartão de acesso do Parque Nacional
de Fernando de Noronha).
• Trilha Baía dos Golfinhos (942 metros): É uma trilha muito acessada logo pela
manhã pelos turistas que vão até o mirante que fica ao final do trajeto para
observar a entrada dos golfinhos rotadores na Baía.
• Trilha Golfinho-Sancho (1.100 metros): esta trilha faz a interligação do mirante da
baía dos Golfinhos com o Mirante do Sancho, passando por outros mirantes com
vista para a incrível praia do Sancho.
• Trilha do Sancho (320 metros): curta trilha leva até o mirante de acesso a bela praia
do Sancho.
• Trilha Mirante Dois Irmãos (282 metros): Pequenina trilha a partir do Mirante do
Sancho que dá acesso a um mirante do Morro dois Irmãos e também vista
privilegiada para a Baía dos Porcos.
• O horário de acesso as trilhas do Parque Nacional de Noronha é das 8:00 as 18:30
(exceção para o acesso a trilha Baia dos Golfinhos que inicia a partir das 6:30)*
[ ] Museu do Tubarão
• Apesar de pequeno, o local possui muita informação disponível sobre esta
importante espécie marinha. Na parte externa do museu, você vai encontrar
algumas esculturas feitas para os turistas tirarem fotos, além de um antigo canhão e
ancora.
• Endereço: Rua Joaquim Ferreira, Fernando de Noronha.
[ ] Mirantes de Fernando de Noronha
• Enseada dos Tubarões: se der sorte, poderá avistar os tubarões “namorando” na
maré alta. Fica atrás da Igreja de São Pedro na região do porto;
• Mirante Buraco da Raquel: o local abriga uma rocha com uma abertura na base.
• Mirante da Ponta do Air France: uma bela vista para ver o encontro do mar de
dentro com o mar de fora e entender as suas diferenças. Se a maré estiver baixa, é
possível ver o “caminho” que se forma entre a ilha Principal e a secundária (São
José);
• Mirante das Caracas: localizado na região do Sueste, é o ponto da ilha que mais
avança no mar de fora. Muito legal para admirar a vastidão do oceano e a força do
mar de fora;
• Mirante do Restaurante Mergulhão: fica ao lado do porto. É bem legal para curtir
um pôr do sol com o morro do Pico ao Fundo. Aproveite para tirar fotos com o
Letreiro de Fernando de Noronha.
[ ] Centro Histórico de Fernando de Noronha
• Vila dos Remédios, Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, inaugurada em 1772 e
Fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios, que foi construído no século XVIII, foi
dali que conseguimos ver inúmeros golfinhos nadando em direção ao porto logo
pela manhã.
[ ] Projeto Tamar
• O projeto tem como foco principal as tartarugas marinhas, onde é possível ver
réplicas em tamanho real das diferentes espécies e aprender sobre os seus hábitos,
regiões habitadas e suas principais ameaças. Abre diariamente das 9:00 as 22:00*
• Endereço: Alameda do Boldró.
*Horários sujeitos a alterações.

