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Riquezas naturais e arquitetônicas do Paraná

O Estado do Paraná se localiza na região Sul do Brasil, e é um estado de diversos tipos de pontos
turísticos do Brasil.

Um dos pontos fortes do Paraná são seus parques naturais, e um grande exemplo conhecido
mundialmente é o Parque Nacional do Iguaçu, onde se localizam as Cataratas do Iguaçu, com cerca de
275 quedas de água. O parque se encontra na cidade de Foz do Iguaçu, que faz divisa com a Argentina e
o Paraguai. As cataratas são consideradas Patrimônio Natural da Humanidade e concorre ao cargo de
Sete Maravilhas do Mundo.

O Parque Estadual de Vila Velha, na cidade de Ponta Grossa, possui um conjunto de formações
rochosas muito interessante que foram esculpidas ao longo dos anos pelo vento e chuvas. Pode-se
identificar várias figuras feitas pelas rochas, entre elas um cálice, uma bota e uma cabeça de camelo.

Para quem gosta de praia, a Ilha do Mel, também em Ponta Grossa*, é uma boa opção. Ela possui umas
das melhores praias do Brasil, além de um pouco de história brasileira. Para manter preservada a flora e
fauna natural, a ilha possui restrição de no máximo 5000 visitantes simultaneamente.

Na capital do Estado, a cidade de Curitiba possui vários lugares dignos de cartões postais. Um dos mais
famosos é o Jardim Botânico de Curitiba, que possui uma estufa de três abóbadas e arquitetura em
estilo art-noveau, e abriga plantas da floresta atlântica brasileira, além de um museu botânico.

Ainda em Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer, projetado pelo artista Niemeyer, possui grande beleza e
peculiaridade em sua forma, por possuir um anexo que lembra um olho. É um museu dedicado às artes
plásticas.

Por fim, outra grande obra arquitetônica é a Ópera de Arame, em Curitiba. Esse teatro é todo
construído com tubos de aço e estruturas metálicas, o que lembra a fragilidade de uma construção de
arame.

*Como foi observado por uma de nossas ouvintes, esta cidade deveria ser Paranaguá, e não Ponta
Grossa.


