
Guia Morro de São Paulo

O Morro de São Paulo (comumente chamado de Morro) é uma vila costeira localizada 
a nordeste da Ilha Tinharé, no litoral da Bahia. A praia ao redor do Morro de São Paulo é 
linda de se ver, e golfinhos são frequentemente observados nas calmas águas azul-
esverdeadas nadando e brincando juntos.

A praia, como muitas outras belas praias no Brasil, permaneceu isolada até ser descoberta por 
viajantes brasileiros e estrangeiros. Muitas dessas pessoas acabaram se tornando visitantes 
regulares e até mesmo residentes da bela região. O Morro é uma área extremamente turística,
mas muitos dos visitantes não se importam, amando as faixas de areia, águas calmas e a 
iluminada e resplandecente vida noturna. O Morro é sinônimo de um paraíso tropical.

Ao longo do tempo, o significado de “colina” do Morro mudou consideravelmente. No entanto, 
o encantador charme desse paraíso tropical permanece o mesmo.

Confira no link abaixo um vídeo feito com um Drone mostrando Praia do Forte -

https://www.youtube.com/watch?v=Zz4ZTdgxr7s

 Costa do Dendê & Como
Chegar Lá

O Morro de São Paulo está
localizado em direção ao norte
da Ilha de Tinharé, subconjunto
da Costa do Dendê. A ilha foi
batizada de “Tynharéa” por
Martim Afonso de Sousa, que
desembarcou lá no ano de 1531.
Com o tempo, o sotaque Baiano
modificou o nome para

https://www.youtube.com/watch?v=Zz4ZTdgxr7s


“Tinharé”. Esse trecho da Bahia, sul de Salvador, é nomeado em homenagem à palmeira que 
dá frutos normalmente utilizados na produção do óleo, que é usado na culinária local.

O Morro de São Paulo é um distrito de Cairu, a única cidade Brasileira cujas fronteiras incluem 
um arquipélago. Pela estrada, a vila fica a 272 km da cidade de Salvador, e a 60 km pelo mar. 
Há duas opções para chegar a essa cidade paradisíaca: através de voos fretados ou de barco, 
saindo de Salvador. Viajar para o Morro é fácil, há diversos catamarãs que vão e voltam da ilha
em apenas duas horas, ou você pode optar por um voo de Salvador ao Morro. Com voos três 
vezes por dia, a jornada aérea leva apenas 20 minutos.

Carros são proibidos no Morro, mas tratores são utilizados para deslocações motorizadas na 
ilha. Os tratores carregam os passageiros até outras praias distantes, hotéis e albergues. 
Outras opções para viajar na ilha incluem praias e estradas, cavalos e caminhadas. Embora 
veículos não sejam permitidos nas praias e estradas, buggies estão se tornando populares 
como taxis nas estradas que correm paralelamente às praias.

Quando Ir

O clima na costa da Bahia é
temperado na maior parte do
ano. No entanto, saiba que os
verões são quentes, mas a brisa
fresca do mar geralmente
fornece refúgio do calor,
limitando a temperatura aos
68ºF-86ºF. Abril-Junho é a
estação com chuvas fortes.

Seguindo o carnaval em
Salvador, o resort tropical chega
a seus momentos mais
animados com a chegada de
muitos à área para continuar as
celebrações pós-carnaval.
Tipicamente na quarta-feira de cinzas, quando o Morro começa a “ressaca”, há inúmeras festas
pós-carnaval nas praias e bares. Em momentos como esse, é recomendado fazer reservas nos 
hotéis antecipadamente. A acomodação em hotéis costuma estar disponível para reservas até 
um mês antes da ressaca, mas talvez seja melhor reservar antes para garantir um bom quarto
em um bom hotel.

As Praias

Há um bom número de praias,
no entanto as mais populares,
começando na ponta norte da
ilha e o farol da ilha em direção
ao sul são:

Primeira Praia: Essa praia é a
mais próxima da vila, uma
pequena praia com águas
calmas, famílias geralmente
ficam aqui.

Segunda Praia: Ocupada com
excelentes restaurantes,
lanchonetes, clubes e bares.
Essa é a melhor praia para
socializar.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/hotel
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/hotel/


Terceira Praia: Uma boa praia, recomendada para nadar. Há alguns restaurantes e pousadas. 
Também funciona como um ponto de partida para passeios de barco em Boipeba.

Quarta Praia: Essa praia de a 1.2-milhas de comprimento é um lugar perfeito para correr e 
praticar exercícios.

Praia do Encanto, ou Quinta Praia: Essa praia tem três milhas de comprimento, é quase 
deserta e possui piscinas oceânicas criadas por recifes de coral.

O Morro de São Paulo é um grande destino turístico na Bahia, emanando uma área de 
relaxamento e se apegando a um ideal mais simples e antigo de vida. Sua popularidade está 
crescendo entre turistas Brasileiros e internacionais conforme a fama se espalha. O Morro é 
abençoado com paisagens deslumbrantes que se destacam na Bahia, com belas praias, 
cristalinas águas azuis e uma paisagem de ilha que é excelente para praticar trekking e 
exploração.

 Possuir uma casa de férias em
uma ilha é um sonho idílico para
muitas pessoas, mas o Morro de
São Paulo oferece a possibilidade
de tornar esse sonho realidade
com uma variedade de casas,
villas e apartamentos disponíveis
nessa ilha paradisíaca. Como um
destino turístico muito popular,
investir em um empreendimento
comercial como um restaurante
ou pequeno hotel também
oferece verdadeiro potencial.

Ver Tudo Imóveis Em Morro de
São Paulo.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/morro-de-sao-paulo-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/morro-de-sao-paulo-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/comercial
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/casa
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

