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A MAIOR LAGOA MARGINAL DO PARANÁ ESTÁ AQUI
Na divisa com o Mato Grosso do Sul e a 120 km do Paraguai, o município de Altônia está na área do Parque
Nacional de Ilha Grande, uma Unidade de Conservação Brasileira de Proteção Integral à Natureza. Um dos
principais atrativos naturais locais é a Lagoa Xambrê, importante para a manutenção das espécies de peixes
do Rio Paraná.
De economia diversificada, Altônia é o maior produtor de limão do estado.
Terra de gente hospitaleira, a cidade tem cerca de 22 mil habitantes, grande parte descendente de mineiros e
nordestinos, povos responsáveis pela colonização e desenvolvimento da região.
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O QUE FAZER
ECOTURISMO
Altônia é uma ótima opção para quem gosta do turismo ecológico, com passeios mais
tranquilos e esportes radicais.

APROVEITAR OS EVENTOS
O calendário local de eventos tem duas atrações principais. Uma das feiras agropecuárias mais
tradicionais da região, a ExpoAltônia tem programação variada, com rodeio, shows musicais,
exposições e gastronomia. Para quem gosta de pesca, a cidade promove o Campeonato de
Pesca ao Piauçu. Além de competirem na beira da água, os pescadores continuam na disputa
pelo sorteio de prêmios. Há praça de alimentação no local.
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DICAS
DE BARCO PELO RIO PARANÁ
Grande parte do potencial turístico de Altônia vem das águas. Em sua visita, não deixe de fazer um passeio
de barco pelo rio Paraná.
CURIOSIDADE
O nome do município é uma homenagem ao empresário Alberto de Byinton (Alton) e à companhia
colonizadora de que ele era dono.

LUGARES MAIS VISITADOS
Igreja Matriz de Altônia
Praça Carlos Gomes
Parque Nacional de Ilha Grande
Rio Paraná
Pesqueiros

PASSEIOS
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Lagoa Xambrê
A maior lagoa marginal do Paraná fica em Altônia. É a Lagoa Xambrê, às margens do rio Paraná. Extenso, o
local é formado por pântanos entre as águas, o que o torna parecido com o Pantanal do Mato Grosso.
Trilhas de bicicleta e caminhadas estão entre as atividades mais praticadas no entorno.

Foto: Prefeitura de Altônia
Pesqueiros
Um dos programas mais famosos da cidade é a visita a pesqueiros. Além dos tanques para pesca, eles
oferecem passeios de caiaque e pedalinho. Tem ainda cardápio variado.

Sítios Arqueológicos
Para estudiosos ou amantes da arqueologia, um passeio imperdível é pelos sítios arqueológicos do
município. Eles guardam materiais deixados pelos primeiros indígenas que viveram na região.
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COMO CHEGAR
Os principais acessos ao município são pelas rodovias BR-376 e BR-487. O aeroporto mais próximo é o de
Toledo, a 120 km. Até Curitiba, são 635 km.
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ONDE FICAR
A cidade dispõe de hotéis e pousadas.
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GASTRONOMIA
Em Altônia, os pratos mais tradicionais são à base de peixe. Tilápia e piauçu lideram a preferência dos
consumidores em bares e restaurantes. Aos que não dispensam sanduíches e afins, tem lanchonetes.

