Aquário de Paranaguá
O Aquário de Paranaguá é o maior do sul do país, com aproximadamente dois mil
metros quadrados de área construída, mais de 30 recintos, auditório, espaço para
exposição, loja e espaço criança. Nossa filosofia segue os três pilares que norteiam
parques similares: Educação, Pesquisa e Lazer.
O Aquário de Paranaguá tem a missão de tornar seus visitantes mais conscientes e
participantes. Trabalhamos sob a bandeira de ¨Conhecer para respeitar¨.
O Aquário abriga mais de 100 invertebrados, peixes e repteis do litoral do Paraná e
outras localidades.
Muitos deles foram resgatados pela equipe do Aquário por terem sido abandonados,
estarem machucados ou ainda por impossibilidade de retorno à natureza.
Nosso maior compromisso é o de expor ao Paranaense as belezas do seu litoral e ao
mesmo tempo mostrar de que maneira ele pode fazer a diferença na conservação
desse local único.
Provavelmente você já tenha algum animal favorito no Aquário de Paranaguá. Pode
ser uma tartaruga, um jacaré ou os inúmeros Tubarões e raias. Observá-los e até
tocar em muitos deles faz a sua visita ser sempre especial.
No Navio Fantasma, um espaço de exposições temporárias, poderemos observar
esqueletos de diversos animais marinhos e então perceber que existem muitas
semelhanças entre eles... além de vê-los pintados de uma forma bem diferente.
Para os pequenos visitantes, oferecemos gratuitamente uma área de brinquedos, com
piscina de bolinhas, gangorras, pula-pula e outros brinquedos.
E para os maiores, apresentamos a área de realidade virtual. Alguns visitantes ficam
comovidos por poder mergulhar ao lado de Baleias e experiências de imersão. Outros
já preferem combater naves alienígenas ou praticar tiro ao alvo em Zombies.
Descubra sua nova aventura.
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. R$12,00 por professor.

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

Passeio de barco: O grupo é acompanhado por guias da Barcopar nessa visita ao
longo do Manguezal, Estuário do Rio Itiberê, a área do porto e seus gigantescos
navios. Com frequência são observadas aves e até os simpáticos botos, como são
conhecidos os golfinhos aqui no Paraná.
A atividade é feita por barcos vistoriados pela Marinha, extremamente seguros e
sempre na área da baía de Paranaguá, naturalmente abrigada dos ventos e
ondulações.

•
•
•
•
•

Público alvo: acima de 6 anos de idade.
Duração: aproximada de 1h30
Necessita agendamento
Preço R$ 30,00 por participante
Para o passeio de barco é necessário agendar pelo e-mail:
souzabarcos@hotmail.com, ou pelos telefones (41) 9900-0908

Um dia Histórico em Paranaguá: Visita aos principais pontos turísticos como o
Centro Histórico, visita ao Aquário e ao Museu de Arqueologia, passeio de barco pelo
Manguezal e Porto, além do café da manhã e almoço, já inclusos no pacote. Todas as
atividades são acompanhadas por monitores.
•
•
•
•
•

Público alvo: a partir de 6 anos. Roteiro excelente para a Melhor Idade
Número mínimo de participantes: 20 pessoas
Duração – 1 dia
Agendamento necessário
Valor por pessoa: R$120,00 (40% do valor, 1 semana antes da visita. O
restante poderá ser pago no dia).

Abaixo o roteiro (que pode ser alterado de acordo com o interesse do operador).
o 08:00 – Chegada ao Aquário, uso de toalete;
o 08:30 – Caminhada pelo Centro Histórico, até o Mercado Antigo, para café da
manhã, onde será servido o tradicional pastel do Kubo + suco ou café;
o 09:30 – Passeio de Barco pelo Manguezal e em seguida pela baía de
Paranaguá, navegando ao lado dos gigantescos navios;
o 11:00 – Visita monitorada ao Aquário de Paranaguá;
o 12:45 – Almoço no tradicional restaurante Orla’s, no Mercado Municipal;
o 14:30 – Visita ao Museu Arqueológico da UFPR;
o 16:00 – Opcional: Visita ao Santuário do Rocio;
o 17:30 – Retorno ao Aquário de Paranaguá para a despedida e coffee breake
(ou Hambúrguer Artesanal)
Os passeios serão feitos a pé, com exceção do passeio opcional para o Santuário do
Rocio, que utilizará o ônibus do próprio grupo.

Visita ao Porto: Será feita uma visita guiada, mostrando e explicando a operação do
Porto de Paranaguá. Por uma questão de segurança, a visita é feita com os
participantes dentro do ônibus.

▪
▪
▪
▪

Público alvo: indicado para todas as idades.
Duração aproximada: 1 hora
Preço: Isento
Favor agendar sua visita diretamente pelo link :
http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteud
o=335

Atividades desenvolvidas em conjunto com a instituição conveniada Projeto
Litoral Nota CEM

Estudos dirigidos: São atividades investigativas, que envolvem aulas de campo,
exercícios práticos de coleta, processamento, análise de dados e manipulação de
instrumentos oceanográficos.
•

Público alvo: indicado para todas as idades.

▪ Duração: Existem roteiros com 1, 2 e 3 dias de duração. Para maiores
▪

informações, acesse o site www.litoralnotacem.com.br
Necessita agendamento

Ao agendar a visita ao Aquário, leve em consideração:
•
•
•
•
•
•

Estamos abertos de terça a domingo, das 10h00 às 17h00. Consulte os
horários para 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 – Aquário de Paranaguá
Telefone (41) 2152-4880
E-mail ambiental@aquariodeparanagua.com.br ou direto pelo site
www.aquariodeparanagua.org na aba ‘VISITAS’.

