
 
 

    

Aquário de Paranaguá 

 

A nossa filosofia segue os três pilares que norteiam parques similares: Educação, 
Pesquisa e Lazer.  

 

O Aquário de Paranaguá é um dos maiores do sul do país, com aproximadamente dois 
mil metros quadrados de área construída, mais de 20 recintos, auditório, espaço para 

exposição, loja e espaço para as crianças. 
 

O nosso Aquário abriga espécies encontradas tanto no litoral do Paraná, quanto em 
demais regiões do Brasil, sendo esses peixes, pinguins, repteis, entre outros. 

 

Muitos deles foram resgatados pela equipe do Aquário por terem sido abandonados, 
encontrado machucados ou por impossibilidade de retorno à natureza.  

 

O nosso maior intuito é de expor para os nossos visitantes as belezas do nosso litoral 

e ao mesmo tempo mostra-lo de que maneira ele pode fazer a diferença cuidando e 
protegendo os animais. 

 

Provavelmente você já tenha algum animal favorito aqui no Aquário de Paranaguá. 
Podendo ser uma tartaruga, um jacaré ou Tubarões e raias.  Aqui no aquário os nossos 

visitantes além de observa-los pode também os tocar, tornando a sua visita mais 
atraente e especial. 
 

Temos também o navio fantasma que é um espaço de exposições temporárias, a onde 
pode ser observado esqueletos de diversos animais marinhos e então perceber que 
existem muitas semelhanças entre eles... Além de vê-los pintados de uma forma bem 

diferente e divertida. 
 

Para os pequenos visitantes, oferecemos gratuitamente uma área kids, com navio 

pirata, castelo, escorregadores e gangorras. 
 

Temos inúmeras opções de atividades, de 1 hora até 1 dia inteiro. Os pacotes poderão 

ser combinados de qualquer maneira, permitindo desde uma maior permanência no 

Aquário até uma experiência ainda mais enriquecedora, com trilhas e aulas na praia ou 

no Mangue.   

 

Conheça abaixo nossos pacotes e faça seu agendamento. 

  



 
 
Visita Livre: Nesse caso a visita não é monitorada e não precisa ser agendada. Os 

participantes realizam o Percurso do Aquário e tem acesso à área de brinquedos e ao 

navio fantasma. 

• Público alvo: acima de 3 anos de idade  

• Duração aproximada: Tempo livre 

• Limite mínimo de participantes: Livre 

• Preço: Valor da bilheteria 
 

Visita monitorada: Os participantes recebem monitoria especializada por todo o 

percurso do aquário, tem acesso à área de brinquedos e ao navio fantasma.  

• Público alvo: acima de 3 anos. 

• Duração aproximada: 60/70 minutos 

• Número mínimo de pessoas: 15 

• Necessita agendamento 

• Preço: R$ 15,00 por aluno.  

 

Palestras: Preparadas especialmente para os grupos visitantes, nossos monitores 

exploram os principais aspectos biológicos de Biomas muito importantes . Em casos 

especiais, poderemos preparar temas específicos. Faça uma consulta. 

• Tema: O manguezal (Ensino Fundamental, Médio e Superior) 

• Tema: Corais (Médio e Superior) 

• Duração aproximada: de 15 a 30 minutos. 

• Número mínimo de pessoas – 15 pessoas  

• Necessita agendamento  

• Preço: R$ 5,00 por participante 

 

 

  



 
 
Ao agendar a visita ao Aquário, leve em consideração: 

• Estamos abertos todos os dias, das 10h00 às 18h00, incluindo feriados e 

temporadas.  

• O agendamento de atividades deverá ser feito com uma semana de 

antecedência. 

• Para cada 15 pessoas agendadas, 01 professores é isento, os demais 

professores pagam R$12,00 cada. 

• Para visitas monitoradas o número máximo de pessoas por grupo é de 60. Caso 

o grupo seja maior, o ideal é marcar a visita em dois ou mais horários. 

• O Aquário oferece cadeiras de rodas, para 

Dispomos de Loja de Souvenir, bebidas geladas e sorvetes  

• Trabalhamos com deposito bancário para pagamentos prévios ou pagamento à 

vista e no cartão de crédito e débito no momento da visitação.  

 

Para o agendamento, são necessários os seguintes dados: 

• Nome do grupo; 

• Cidade; 

• Número de pessoas; 

• Faixa etária; 

• Dia e horário pretendidos; 

• Telefone para contato. 

 

Informações e agendamento  

Setor de Educação Ambiental, com Andressa Elias.   

Horário de atendimento: 13:30 as 17:30  

Site: www.aquariodeparanagua.org na aba ‘VISITAS’. 

E-mail: ambiental@aquariodeparanagua.com.br 

 

 


