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ECONOMIA E NATUREZA, AS GRANDES RIQUEZAS DA
RAINHA DAS COLINAS
Conhecida como a Rainha das Colinas por ficar entre encostas, Ibaiti é privilegiada pela natureza. O
município oferece aos turistas, passeios por cachoeiras, rapel, visita a uma mina de carvão desativada, pista
de caminhada e santuários.
Mas não é só isso. A cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, localizada no Norte Pioneiro, também se
destaca na economia. Com um dos comércios mais fortes da região, Ibaiti, que em tupi-guarani significa
água de pedra, também é referência na agricultura e na indústria. Café, frutas e madeira são os principais
produtos locais.
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O QUE FAZER
APROVEITAR AS FESTAS E EVENTOS
A cidade também tem agito. O calendário de eventos inclui as festas do Milho Verde e da
Batata Recheada, além da Feira Industrial, Comercial, Artesanal e Agropecuária de Ibaiti
(Ficai), que tem shows, rodeio, parque de diversão, e praça de alimentação.

CONTEMPLAR A NATUREZA
Formações rochosas, água e muito verde formam um impressionante cartão-postal e
convidam tanto para o descanso quanto para a aventura.
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DICAS
CRENÇAS
Também tem turismo religioso por aqui. Integrante da Rota do Rosário, o Santuário Sagrado Coração de
Jesus chama a atenção pela torre de 62 metros de altura e pela beleza da arquitetura que mistura os estilos
neogótico e neorromano.
Já o Marco da Seicho-No-Ie simboliza a fundação da primeira escola doutrinária de filosofia japonesa no
Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial. A doutrina prega a paz e o não sectarismo religioso.
GRUTA DA SULFUROSA
A água da Gruta da Sulfurosa tem propriedades curativas. Experimente a sensação de bem- estar
proporcionada pelo local.
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LUGARES MAIS VISITADOS
Cachoeira do Aristeu
Parque Ecológico Mina Velha
Pico Agudo

PASSEIOS
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Parque Ecológico Mina Velha
A área do Parque Ecológico da Mina Velha abriga a única mina de carvão desativada e aberta à visitação no
Paraná.
Criado na década de 1980, o local permite caminhadas, observação da flora e fauna, e visita aos túneis das
minas. Uma queda d´água de 50 metros e uma gruta com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes também
atraem a atenção dos visitantes.
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Cachoeira do Aristeu

Localizada em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, a Cachoeira do Aristeu é o lugar perfeito para
a prática de esportes radicais. Curte rapel? Venha se aventurar aqui.

Pico Agudo
Outro point dos aventureiros é o Pico Agudo. Às margens da BR-153, o local é muito frequentado por
praticantes de voo livre, parapente (paraglider) e asa delta, e serve de palco para campeonatos dessas
modalidades.
A atmosfera de adrenalina recobre a beleza de várias cidades do Norte Pioneiro, que podem ser avistadas lá
do alto.

Serra do Caratuva
Quem visita a cidade não pode deixar de conhecer a Serra da Caratuva. Formada por cadeia de montanhas,
ela compõe um cenário repleto de mirantes naturais para apreciar a região. Para chegar ao topo de mil
metros, é preciso muita caminhada. Mas o visual compensa.

Rochedo Arco da Gruta
O formato arqueado e o rio subterrâneo de águas límpidas que passa pela gruta são os grandes atrativos do
Rochedo Arco da Gruta, local que já foi povoado por tribos indígenas.

Rio Caçador
O rio Caçador é um lugar ideal para banhos, descanso e contemplação em meio à natureza. Cercadas por
fauna e flora, as margens são exuberantes.
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COMO CHEGAR
Os acessos ao município são pela BR-153 e PR-435. O aeroporto mais próximo fica em Londrina, a 161 km.
A distância até Curitiba é de 280 km.
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ONDE FICAR
A cidade tem dois hotéis, às margens da BR-153. Também tem chácaras para locação nos fins de semana.
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GASTRONOMIA
Ibaiti tem gastronomia variada, com forte influência da culinária mineira e japonesa. Nas quartas-feiras,
moradores e turistas se encontram na tradicional Feira da Lua.

