SEJA BEM-VINDO A

NORONHA

FERNANDO DE NORONHA

Você está chegando em uma área protegida de conservação da natureza. Para que Noronha
continue preservada, contamos com seu apoio e respeito às regras de visitação locais. Informe-se!

ENTENDA MELHOR
Fernando de Noronha é formado pela ilha principal que dá nome ao arquipélago e mais
21 ilhas e ilhotas secundárias. Dentre elas a única ilha habitada é a de Fernando de
Noronha.
O arquipélago abriga duas Unidades de Conservação: um Parque Nacional
Marinho (PARNAMAR) (70% da ilha) e uma Área de Proteção Ambiental (APA).
O Parque Nacional é reconhecido pela UNESCO desde 2001 como
Patrimônio Mundial da Humanidade.
Na APA localizam-se as residências e os comércios da ilha,
sendo os serviços públicos responsabilidade
da Administração do Distrito Estadual de
Fernando de Noronha, vinculado ao
Estado de Pernambuco.

COMO CONHECER O PARQUE NACIONAL MARINHO
FERNANDO DE NORONHA?
Para conhecer o Parque Nacional é preciso adquirir um ingresso de acesso que vale por 10 dias.
O ingresso é individual e intransferível e dá direito ao visitante a acessar todas as áreas de
visitação pública.
Os atrativos Atalaia, Abreu, Morro São José e Pontinha Caieira, em função de sua fragilidade ambiental, possuem algumas restrições. O acesso só é permitido por meio de agendamento
que devem ser agendados no Centro de Visitantes do ICMBio e sua visitação está condicionada
à disponibilidade de vagas.
Informe-se sobre as regras de visitação de cada local!
Horários do agendamento: Segunda a sábado das 8h30 às 12h e 14h30 às 18h
Para acesso ao serviço de apoio ao cadeirante, agende no Centro de Visitantes com
1 dia de antecedência.

INGRESSO PARQUE NACIONAL MARINHO
A arrecadação deste ingresso tem seu valor revertido à
ações de melhorias diretas ao Parque Nacional através de
projetos de reforma e manutenção da infraestrutura e
atendimento ao visitante.
O órgão administrativo do Parque é o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

ONDE COMPRAR SEU INGRESSO
1 - Centro de Visitantes do ICMBio: Al. do Boldró, s/n, Boldró.
Diariamente das 8h às 22h;
2 - Quiosque na praça Flamboyant ao lado da Cia da Lua.
Diariamente das 14:20h às 22h;
3 - Pic Golﬁnho - Sancho - no acesso ao mirante dos
Golﬁnhos e Praia do Sancho. Diariamente das 8h às 18:30h;
4 - Pic Sueste - Praia do Sueste. Diariamente das 9:00h às
16:00h.
5 - Pelo site www.parnanoronha.com.br

PESSOAS ISENTAS
De acordo com a Portaria MMA 366/2009 e portarias do
ICMBio, estão isentos da cobrança:
• Visitantes maiores de 60 anos (brasileiros) e crianças até
11 anos com documento comprobatório;
• Moradores regularizados de Fernando de Noronha;
• Funcionários de Entidades Públicas Distritais/Estaduais/Federais a serviço em Fernando de Noronha;
• Pesquisadores com autorização do ICMBio.
• Parentes de 1º grau dos moradores regularizados de
Fernando de Noronha;

O QUE É TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (TPA)?
A Taxa de Preservação Ambiental é um tributo cobrado e
arrecadado pelo Estado de Pernambuco, que administra o
Distrito Estadual de Fernando de Noronha, sendo aplicado
na gestão dos serviços públicos da ilha. O valor da taxa é
cobrado por dia de permanência e deve ser pago no
aeroporto no momento do desembarque ou ainda pela
internet.
Mais informações:
www.icmbio.gov.br
www.parnanoronha.com.br
parnanoronha
parnamarnoronha
Informações sobre vendas de ingresso:
atendimento@parnanoronha.com.br
+55 81 3619 13 78
Informações sobre TPA:
www.noronha.pe.gov.br
+55 81 3619 0809

OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS NA ÁREA DO PARQUE
Mergulho autônomo, condução de visitantes, passeios náuticos, aluguel de equipamentos e
bicicletas. Não estão inseridos nos valores do ingresso, mas são recomendados pelo ICMBio.

VIGON Artes

Curta nossa página no
Facebook e acompanhe
as novidades de Noronha

