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Londrina, 10 de Março de 2020.
Prezado Associado:

RIO TIBAGI: NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO
Aspectos Físicos
O Rio Tibagi, nome de origem indígena que signifi ca “água corrente”, possui extensão de 

550km, abrange 49 municípios e 1,8 milhões de habitantes, por isso é considerado uma das bacias 
hidrográfi cas de maior importância econômica, física e hidrológica do Brasil. Com área total de 
24.711km2, ocupa 13% do território estadual: nasce na Serra das Almas, município de Palmeira, e 
deságua no Rio Paranapanema.  

Aspectos Biológicos
Sua riqueza natural expressa por sua exuberante biodiversidade, que contempla 112 espécies 

de peixes, 482 espécies de aves, 40 espécies de mamíferos e 600 espécies de árvores, constitui um 
centro de convergência de espécies animais e vegetais para toda a América Latina. A riqueza e a 
diversidade da Bacia do Tibagi são comparáveis àquelas das regiões tradicionalmente consideradas 
de alta biodiversidade, como a Amazônia. 

Aspectos Econômicos
Ocupando uma das regiões mais importantes do Estado do Paraná, a Bacia do Rio Tibagi 

possuía, há pouco mais de 70 anos, áreas desconhecidas e inexploradas. A terra fértil, a localização 
estratégica e a qualidade de vida proporcionaram as condições perfeitas para o desenvolvimento 
do agronegócio e de inúmeras atividades industriais. Junto com o crescimento da atividade econô-
mica vieram o crescimento das cidades, o desmatamento desenfreado, o aumento da emissão de 
resíduos industriais e urbanos e o aumento vertiginoso da população, hoje estimada em 1,8 milhões 
de habitantes. Londrina e Ponta Grossa são os municípios que concentram a maior população e o 
maior parque industrial da região.
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TURISMO ECOLÓGICO NO RIO TIBAGI:
UMA RIQUEZA NATURAL A SER DESBRAVADA

AQUI VÃO ALGUMAS DICAS DE PONTOS TURÍSTICOS

Dos 49 municípios que abrangem a Bacia do Rio Tibagi, vários deles apresentam diversas pos-
sibilidades de lazer e aventura pelo contato com a natureza e suas riquezas de biodiversidade de 
fauna e fl ora. Para os amantes de ecoturismo e ousadia, é um itinerário excelente! 

Para quem gosta de se aventurar nas águas do nosso rio, visite o site da Empresa de Turismo 
“Tibagi Aventuras” para opções de rafting, rapel, entre tantas outras...  tibagi@tibagiaventuras.com.br

Parque Estadual do Guartelá: Criado em 1992 com o objetivo de assegurar a preservação dos 
ecossistemas típicos, oferecendo aos visitantes uma excepcional beleza cênica como os “canyons”, 
cachoeiras e insinuantes formações rochosas, o Parque abriga o Canyon do Rio Iapó ou Canyon 
Guartelá, considerado o 6º maior Canyon do mundo em extensão, além de ser o único com vegeta-
ção nativa, conforme consta no Guiness, Livro dos Recordes.
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Itáytyba Ecoturismo
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN – lugar privilegiado pela natureza em 

suas formações geológicas, sua fauna e fl ora preservadas e valorizadas pelo respeito ao meio 
ambiente.

Parque Estadual Vila Velha 
Tombado como Patrimônio 

Histórico e Artístico Estadual em 1966, 
o Parque tem mais de três mil hectares 
e oferece caminhadas, trilhas e 
cicloturismo com agendamento prévio 
para diversos públicos.
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Salto do Apucaraninha: 
O Salto do Apucaraninha é 
uma cachoeira de 116 metros 
de altura de queda d’água 
localizada na região sul de 
Londrina.

A beleza não se restringe 
apenas ao salto em si mas, 
também da paisagem que 
podemos avistar no horizonte: 
uma junção de pequeno 
cânion, vegetação,  rochas, 
morros e o céu…

Salto Santa Rosa
Formado pelo rio Santa Rosa, com uma queda de 60 m de desnível, o salto Santa Rosa forma 

uma piscina natural com belíssimas cachoeiras menores. Conta ainda com trilhas para ecoturismo, 
pousada e área de camping, além do clima misterioso que paira no ar, pois, segundo moradores, 
costuma aparecer à imagem de um padre diante das águas. O atrativo está em uma propriedade 
particular e para visitá-lo é cobrada uma taxa. Informações Tel. 0800-6431388 ou (42) 9113-4491. 
Localiza-se a 18 km do centro urbano, sentido oeste de Tibagi.
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O Parque de Aventuras São Damásio
Localizado na canyon do rio Iapó, em área da Fazenda São Damázio, 

antiga fazenda escravocrata da região, foi instalado este empreendimento 
voltado ao segmento turismo de aventura, aproveitando o potencial natural 
do local. O visitante poderá contemplar os paredões abruptos do canyon e 
os meandros do Iapó em uma tirolesa de 150 metros de vão e 90 metros de 
altura, ou mesmo através do rapel ou caminhadas nas trilhas, passando por 
capões de matas nativas e cruzando os arenitos que despontam nos vastos 
campos, compondo uma paisagem única, pela beleza cênica e importância 
geológica. A paisagem campestre foi cenário do fi lme “O Preço da Paz”, que 
conta a história da Revolução Federalista brasileira, além de propagandas 
televisivas. Informações: Cooptur (42) 3223-4771


