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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Cientes que o turismo constitui uma alternativa de crescimento para Faxinal, é apresentado este 
documento, intitulado Catálogo das Cachoeiras do Município de Faxinal, Paraná, composto por todas as 
cachoeiras localizadas e inventariadas até o ano de 2020. Será parte fundamental para planejar o conjunto 
de diretrizes, estratégias, objetivos, metas e ações, com a finalidade de promover e incrementar o turismo 
como fonte de renda, geração de emprego e desenvolvimento sócio econômico. 
 
O turismo em Faxinal, sob responsabilidade estratégica da Secretaria de Turismo (ST), tem o intuito de 
constituir-se numa proposta consistente, dinâmica e objetiva, fundamentada no pensamento coletivo, no 
conhecimento, na experiência e na visão consensual dos representantes do Poder Público e da Iniciativa 
Privada, das instituições de ensino e da sociedade civil organizada que atuam na área, dentro de um enfoque 
sistêmico da atividade. Seus objetivos cobrirão uma série de questões econômicas, ambientais, sociais e 
culturais que justificam o estabelecimento de seus programas e projetos, delineados em etapas sucessivas 
e interligadas de análise, utilizando o planejamento participativo e tendo como estratégia, contribuir para o 
desenvolvimento econômico e sustentável de Faxinal, por meio do crescimento dos investimentos e posses 
de trabalho que possibilitem a otimização dos resultados e a inclusão social dentro de uma ação estatal 
planejada, com base na descentralização, na regionalização que facilite o processo e garanta a racionalidade, 
velocidade e confiabilidade nas decisões e implementações do governo. Ressaltamos a necessidade de ter o 
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) ativo e capitalizado, para que possa se tornar um parceiro nas 
ações realizadas pela ST. Com esse documento espera-se contribuir para o fomento do turismo faxinalense, 
com ênfase na qualidade e eficácia na intervenção pública. 
 

Alessandro Olegário de Proença 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Este Planejamento Estratégico foi elaborado visando o crescimento da atividade turística e a consolidação 
do produto “Faxinal Turismo”. A primeira parte consta dos dados geográficos e históricos, levantamento dos 
atrativos naturais e culturais do município. A segunda etapa apresenta o catálogo da atual quantidade de 
cachoeiras inventariadas. 

Suas informações servirão como guia aos leitores na área pública administrativa e em toda a área privada, 
norteando os principais elementos de preservação, cumprindo assim as leis do meio ambiente, ajudando o 
plano empresarial em ações de curto e longo prazo, tornando a comunidade consciente da correta utilização 
dos recursos naturais e preservação do mesmo para a posteridade. Entre os anos de 2017 e 2020 houve no 
município um crescimento exponencial no setor turístico passando de cinco para catorze empreendimentos 
turísticos, aumento de 218% em estadias turísticas, implantação de projetos milionários no setor. 
Sacramentando o aumento da demanda e oferta de produtos no segmento. Este relatório apresenta meios 
para o fortalecimento do produto “Faxinal” estabelecendo os locais onde poderão ser implantadas novas 
empresas na área de turismo rural e de aventura. A ação da Gestão Executiva em relação ao turismo é de 
pleno apoio e fomentação na criação do produto “Faxinal Turismo”. 
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3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL X TURISMO 

 

Por uma questão de sobrevivência a busca de modelos de desenvolvimento sustentável não pode ser 
exclusividade de alguns, mas de todos. Sem sustentabilidade o futuro é incerto. Precisamos estimular as 
atividades produtivas que tenham por objetivos a inclusão social e o combate à pobreza, mas que seja 
também revertido para a preservação do meio ambiente e a valorização cultural. Nesse sentido o turismo 
se apresenta como importante instrumento para o desenvolvimento sustentável, desde que planejado e 
ordenado.  

Sabemos que o turismo é hoje a maior indústria do planeta, mas não pode ser chamado de “Indústria sem 
Chaminés”, não impactante, pelo contrário, quando o seu desenvolvimento ocorre de forma desordenada 
ou planejada sem considerar os princípios da sustentabilidade gera muitos impactos negativos sobre as 
populações locais e ao meio ambiente. Portanto é necessário buscar uma nova forma de se fazer turismo, 
uma maneira racional, duradoura e responsável de desenvolver o turismo. 

 O TURISMO SUSTENTÁVEL, “... o novo turismo, aquele que promove o reencontro 
com a natureza, com a cultura, com a sociedade de forma saudável, que busca a 
mudança da conduta do ser humano durante a sua atividade de lazer e que discute 
as bases para a convivência harmoniosa entre o desenvolvimento e a 
sustentabilidade dos recursos”, (Rushmann, 1997). 

O turismo planejado e organizado apresenta forte componente de conservação ambiental, de geração de 
emprego, de renda e educação para os consumidores. 
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4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

4.1. Localização 

24° 00' 03" S   51° 19' 12" O 

Unidade Federativa do Paraná 

Mesorregião Norte Central Paranaense IBGE/2008 

Microrregião Faxinal IBGE/2008 

Municípios limítrofes: Rio Bom, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Ortigueira, Grandes Rios, Cruzmaltina e 
Borrazópolis. 

Distância até a capital 330 quilômetros 

4.2. Geografia 

Possui uma área é de 715,943 km² representando 0,3592 % do estado, 0,127 % da região e 0,0084 % de todo 
o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°56'27" sul e a uma longitude 51°35'16" oeste. 

No solo predomina-se a Terra Roxa (ótima para a agricultura), sendo sua topografia: 70% plana, 20% 
ondulada e 10% acidentada e seu ponto mais alto é a Serra do Marumbi, com 820 m. Também possui os 
latossolos de ótima permeabilidade que segue altitudes de 900 a 1.000 m de altitude na região de 
Faxinalzinho e Papuã. 

O clima é subtropical úmido, com tendência de concentração das chuvas de verão acima do paralelo 24º Sul, 
sem estação seca definida. A média anual é de 19°C, sendo a média anual das máximas de 23°C e média 
anual das mínimas de 15°C. 

O abastecimento de água é realizado através da capitação pela Sanepar em poços artesianos, minas e no Rio 
São Pedro. 

4.3. Demografia 

Dados do Censo – 2010 

População Total: 16.314 

 Homens: 8.025 

 Mulheres: 8.289 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,732 

 IDH-M Renda: 0,672 

 IDH-M Longevidade: 0,718 

 IDH-M Educação: 0,806 

4.4. História e Economia 

Dependência Genealógica do Município: Faxinal se emancipou no dia 14/12/1951de Apucarana, que em 
30/11/1943 se desmembrou de Londrina, que em 03/12/1920 se desmembrou de Tibagi, 13 que em 



10 
 

18/03/1872 se emancipou de Castro, que se desmembrou em 24/09/1788 de Curitiba, que se originou em 
29/03/1763 de Paranaguá, criado por Carta Regia em 29/07/1648. 

Em 27 de janeiro de 1926, o Decreto-Lei-Estadual n.º 85, criou o Distrito Policial de São Sebastião, antigo 
nome do lugar. O Decreto n.º 1.435, de 25 de junho de 1931, criou o Distrito Judiciário de Faxinal de São 
Sebastião. O Decreto-Lei n.º 199, de 30 de dezembro de 1943, alterou a denominação de São Sebastião do 
Faxinal para Faxinal. 

Quando se tornou Interventor Federal, Manoel Ribas determinou que fosse demarcada uma área de 40 mil 
alqueires de terras na região do atual município de Faxinal. A intenção era fundar, futuramente, uma cidade 
na região. Não demorou muito e a área de terras demarcada a pedido de Manoel Ribas, foi desmembrada e 
transformada em lotes rurais produtivos. O fato de se localizar as margens da estrada que ligava Ivaiporã a 
Apucarana, proporcionou a Faxinal notável progresso. Em 14 de novembro de 1951, através da Lei n.º 790, 
foi criado o município. A instalação oficial deu-se no dia 14 de dezembro de 1951, sendo primeiro prefeito 
municipal o Sr. Pedro Gonçalves da Luz. 

A colonização da região de Faxinal é relativamente recente, embora existam indícios históricos de ocupação 
jesuítica às margens do rio Ivaí. Porém apenas no século XX, após a década de trinta, é que a concessão de 
terras pelo governo do estado a uma colonizadora inglesa propiciou a ocupação do território. 

Cidade pequena e pacata, a principal fonte de renda da população encontra-se na agricultura, comércio de 
varejo e na atualidade desponta como uma forte carreira na área de Turismo Rural e de Aventura, a sua 
economia está em pleno desenvolvimento e expansão e com a chegada de novas indústrias no ramo agrícola 
o município teve uma boa elevação no número de vagas de trabalho no mercado, e a cada dia vem se 
firmando como a "Capital do Tomate em Estufa", devido ao número crescente de estufas deste fruto, que 
está alavancando a economia da cidade. 9.5.  

4.5. Topografia 

Suave 15% 

Suave Ondulada 45% 

Ondulado 25% 

Acidentada 15% 

Vias de acesso e distância de grandes centros 

Rodovia PRC 272 (Mauá da Serra – Ivaiporã); 

Estrada Municipal não pavimentada (Vista Alegre acessando os municípios de Rosário do Ivaí e Ortigueira); 
Estrada Municipal Nova Altamira (acessando os municípios de Marilândia do Sul e Rio Bom – pavimentada 
até o Distrito de Nova Altamira). 

Londrina – 94 km   Maringá – 120 km 

Ponta Grossa – 210 km   Curitiba – 330 km 

Guarapuava – 220 km 

4.6. Legislação do Turismo 

Criação secretaria / COMTUR-FUMTUR / Subsímbolos 
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5. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

A partir deste primeiro reconhecimento, pode-se avaliar que o município de Faxinal se diferencia pelo seu 
notável conjunto natural, marcando sua identidade como uma das cidades do estado que mais oferece 
recursos naturais e culturais, pois em Faxinal houve a presença do Monge João Maria de Jesus e até hoje 
seus feitos são lembrados com a presença da Capela da Fonte e da Gruta do Monge, atrativos para prática 
das atividades de Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Cultural, Religioso e Turismo Rural, 
caracterizado principalmente pela existência de inúmeras cachoeiras, rios e por sua bela paisagem oriunda 
de sua localização entre o segundo e terceiro planaltos paranaense.  

As belezas escondidas nos seus vales, as riquezas da mata atlântica e o modo de vida rural, são outras 
atrações que complementam seu potencial, que com certeza, oferece atratividade para consolidar Faxinal 
como um destino turístico. O conjunto Hidrográfico é o principal atrativo da região, com um número e 
características ambientais muito expressivas. A condição natural é favorável, principalmente pelo aspecto 
singular do relevo, dado pela formação de grandes morros que circundam a cidade, favorecendo o clima, e 
a paisagem nesta região, e que, em pequena escala já é usado para a exploração do ecoturismo e turismo 
de aventura. A paisagem serrana e bucólica das pastagens da região, somada aos refúgios dos ambientes de 
mata atlântica, conferem a região o potencial para quem procura agregar lazer e integração com a natureza. 

O valor paisagístico natural de seu entorno é inestimável, fazendo parte de um ótimo produto turístico. As 
trilhas históricas, como da passagem dos tropeiros, Gruta do Monge João Maria que podem exercer grande 
atratividade, que se valorizadas e promovidas agregam valores culturais ao ecoturismo e turismo rural. O 
aspecto cultural expresso pela vida típica rural das fazendas locais, que marcam a trajetória econômica da 
região, evidencia grande patrimônio para a e exploração do turismo rural que de certa forma já vem sendo 
explorado. 

Sua situação geográfica é estratégica do ponto de vista mercadológico dentro do estado do Paraná, pôr estar 
relativamente próximo ao polo consumidor formado pelas cidades de Londrina, Maringá e Curitiba e na rota 
de outros importantes centros econômicos do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, favorecendo o 
deslocamento do fluxo regional. 

Tem potencial para atrair segmentos de mercado voltados ao ecoturismo, turismo de aventura e turismo 
rural, capaz de gerar prioritariamente um turismo doméstico de caráter regional, nacional e internacional. 

Uma vez, estes recursos valorizados, preservados e estruturados; pode vir a fazer de Faxinal destino certo 
para os que querem interagir com a natureza e praticar esportes de aventura, incrementando uma corrente 
turística continua de finais de semana e feriados. 

Faxinal iniciou um processo de consolidação da atividade turística, pois há mais de dez anos vem fomentando 
ações no sentido de desenvolver esta atividade. Na Gestão de Ylson A. Cantagallo o investimento em 
infraestrutura urbana e rural proporcionou o alavancamento no setor turístico, organizado pela divulgação 
e normatização de Leis pela Secretaria de Turismo. 

Portanto sua infraestrutura turística atual se apresenta de forma significativa e em franco processo de 
expansão, em todas as áreas, tanto nas áreas hoteleiras, gastronômicas quanto no turismo receptivo, 
buscando sempre a qualificação da mão de obra através cursos e palestras. 

A demanda turística atual, se apresenta através de um fluxo crescente de âmbito local e regional, marcada 
por pessoas que buscam o contato com a natureza e a vida rural, tendo o número maior 15 de visitação nos 
finais de semana e feriados, sendo bem significativa no período do carnaval. Nos demais períodos acontecem 
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visitas que já se tornam mais contínuas e a tendência é o aumento gradativo de público. Mas pelo potencial 
existente, pode-se apostar no crescimento desta demanda e na ampliação dos segmentos de mercado que 
poderão ser atingidos ao longo do tempo, com o atual trabalho de planejamento, investimento e o crescente 
investimento em Marketing. 

As condições das rodovias de acesso à Faxinal são muito boas, mas podemos dizer que há dificuldades de 
acesso de algumas regiões, devido à grande distância de principais centros emissores como São Paulo e Rio, 
porém a curta distância entre Faxinal e Londrina, favorece o uso das linhas aéreas para a busca de turistas a 
nível nacional e internacional. 

A cidade ainda tem alguns problemas em sua infraestrutura urbana, no que tange ao esgoto e lixo, a cidade 
conta com 40% da rede de esgoto instalada, a SANEPAR prevê investimentos até o ano de 2024 que elevarão 
o índice de atendimento com rede coletora de esgota para 65%.Inicia-se também um grande trabalho na 
parte de preservação do meio ambiente através da implantação da coleta seletiva, usina de reciclagem e 
aterro sanitário. Com essas ações implantadas diminuiremos a imagem negativa na proposta de turismo 
sustentável. 

Áreas próximas à cidade que fazem parte da reserva municipal serão reflorestadas com araucária em 
parceria com associações e entidades que já tenham projeto nesse seguimento. Áreas de matas ciliares e 
nascentes serão reflorestadas com árvores nativas, através de projetos da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, o que vem de encontro com a premissa de turismo sustentável. 

Nos últimos anos a qualidade de vida da população apresentou melhora significativa, principalmente pela 
oferta dos serviços de cunho público, nas áreas de saúde, educação e infraestrutura básica. 

Evidenciam-se algumas ações de parceria do COMTUR, Sindicato Rural dos Trabalhadores, particulares e 
SEBRAE, na promoção e implantação de programas de estímulo ao turismo, através da capacitação de 
recursos humanos. 
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6. ASPECTOS TURÍSTICOS – CONDIÇÕES NATURAIS 

 

Formações geológicas: Formação rochosa com trechos claros de basalto intercalados com arenito. 

Relevo: Predominância de relevo suave ondulado, sendo encontrado relevo forte ondulado, plano, várzeas 
e escarpa. 

Clima: Subtropical, com verões quentes, geadas menos frequentes, chuvas em todos os períodos do ano e 
possibilidades de seca no inverno. 

Temperatura média anual é de 19º C, sendo a média máxima de 23° C e a mínima de 15° C. A precipitação 
de chuvas é de 1500 mm, sendo o trimestre mais chuvoso de novembro a janeiro com média histórica de 
208 mm e menos chuvoso de junho a agosto com média de 100 mm. Predominância de ventos vindos do 
leste, geralmente fracos. 

6.1. Recursos Hídricos 

Nesta região ocorre a confluência de cursos d´água que formam as seis bacias hidrográficas principais, que 
são: Rio Bufadeira (que corta o município), Rio São Pedro, Rio Sabugueiro, Rio Três 20 Barras, Rio das Antas 
e Rio Pereira. É importante ressaltar que das seis bacias existentes apenas uma delas não nasce em nosso 
território municipal. A região está integrada a sub-bacia do Ivaí que por sua vez é parte da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraná. Seus rios formam aproximadamente 108 cachoeiras. As mais conhecidas são Três Barras, 
Pedreira, Chicão l, ll, lll, São Pedro, Fonte, Gotas de Cristal, Véu da Noiva e Imperatriz. São grandes quedas, 
variando de 50 a 150 metros. 

6.2. Vegetação 

A vegetação presente da região é composta pela predominantemente de Mata Atlântica, ficando entre a 
Floresta de Araucária e a Floresta Pluvial. 

Para compreender a atual paisagem, deve-se considerar que o município de Faxinal, embora pequeno nos 
dias atuais, no passado seu ambiente apresentava uma estrutura vegetacional bem mais rica. A ação 
antrópica da agricultura vem provocando uma redução significativa da vegetação. Mas trechos 
representativos de mata, nas porções das encostas dos morros e nas margens dos rios estão presentes. 

 

6.3. Qualidade Ambiental 

No processo de plantio em grande escala, uma enorme quantidade de agrotóxicos, herbicidas e fungicidas 
são aplicados nas plantações, com as chuvas esse material é carreado para os rios e sem a proteção das 
matas ciliares e nascentes a contaminação é certa. Devido ao aproveitamento desordenado do terreno para 
plantio de agricultura de massa, as matas ciliares foram intensamente degredadas. Existe hoje um processo 
de restauração das matas ciliares, proteção de nascentes e respeito às margens de proteção. Destacando-se 
o caso mais grave, a situação em que se encontra um dos principais rios do município – o São Pedro, devido 
à contaminação das águas pelo despejo do esgoto doméstico. A atual gestão está dando continuidade a 
algumas medidas em andamento e implantando novas medidas que contribuirão com a proteção do meio 
ambiente, logo, o turismo rural e de aventura será beneficiado por tais ações. 
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7. CACHOEIRAS DA BACIA DO RIO DAS ANTAS 

 

 

 

7.1. Total de Cachoeiras 16  
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NOME   CACHOEIRA FAZENDA SANTO ANTONIO 

DISTÂNCIA  15 Km 

ALTURA  05 METROS 

GPS   23,9051399 S 51,2795675 O 

DESCRITIVO Localiza-se no sítio Santo Antônio, possui duas quedas totalizando 05 metros, protegida por 
mata ciliar é boa para banhar-se em suas águas. Faz parte da bacia do Rio das Antas. 
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NOME   CACHOEIRA PAPUÃ 

DISTÂNCIA  15 Km 

ALTURA  03,5 METROS 

GPS   23,8924612 S 51,2828803 O 

DESCRITIVO Com formação basáltica, grandes rochas cercam a cachoeira. Encontra-se na Bacia do Rio das 
Antas. Após uma corredeira termina com uma bela cachoeira de 03,5 metros. 
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NOME   CACHOEIRA DAS ANTAS 1 

DISTÂNCIA  20 Km 

ALTURA  12 METROS 

GPS   23,8613788 S 51,360672 O 

DESCRITIVO A primeira cachoeira da sequência com 12 metros de altura, por 08 de largura, encontra-se na 
Bacia do Rio das Antas, formada por rochas basálticas onde depositam-se musgos, deixando mais bela, prova 
de uma ótima conservação, graças a mata ciliar que a cerca. 
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NOME   CACHOEIRA DAS ANTAS 2 

DISTÂNCIA  20 Km 

ALTURA  08 METROS 

GPS   23,8613461 S 51,3608256 O 

DESCRITIVO Segunda cachoeira da sequência, também se encontra na Bacia do Rio das Antas, com 08 metros 
de altura por 05 de largura, musgos e vegetação atestam sua ótima conservação. Formação basáltica. 
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NOME   CACHOEIRA DAS ANTAS 3 

DISTÂNCIA  20 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,8613461 S 51,3608256 O 

DESCRITIVO A mais larga das três cachoeiras em sequência, com 18 metros de largura por 04 metros de 
altura, linda e muito bem conservada pela mata ciliar que a cerca. Faz parte da Bacia do Rio das Antas. 
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NOME   SALTO DAS ANDORINHAS 1 

DISTÂNCIA  16 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,8551017 S 51,3760041 O 

DESCRITIVO Fazendo parte do Rio das Antas, que divide o Município de Faxinal e Marilândia do Sul, é a 
primeira de uma sequência de 05 cachoeiras. Tem 04 metros de altura jorrando água sobre a rocha basáltica, 
dentro de uma mata bem conservada. 
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NOME   SALTO ANDORINHA 2 

DISTÂNCIA  16 Km 

ALTURA  4 METROS 

GPS   23,8551017 S 51,3760041 O 

DESCRITIVO A segunda cachoeira da sequência também tem 04 metros de altura e a mesma composição 
rochosa (basalto), fica a 16 Km de Faxinal e está em mata bem preservada. 
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NOME   SALTO LAJEADINHO   

DISTÂNCIA  16 Km 

ALTURA  3,0 METROS 

GPS   23,8551017 S 51,3760041 O 

DESCRITIVO Terceira cachoeira da sequência, basáltica, com 03 metros de altura caindo lentamente, é ótima 
para crianças, preservada por bela mata, possui vegetação rica em seu entorno. 

 

 

  



23 
 

NOME   CACHOEIRA ANDORINHAS 

DISTÂNCIA  16 Km 

ALTURA  21 METROS 

GPS   23,8551017 S 51,3760041 O 

DESCRITIVO Quarta cachoeira da sequência, com 21 metros de altura por 18 de largura, paredão em arenito, 
com musgos e rochas basálticas no entorno. Super protegida devido à dificuldade de acesso, protegida por 
densa mata, grande diversidade de plantas, árvores e animais de pequeno porte. 

 

  



24 
 

NOME   CACHOEIRA O GRANDE ARQUITETO 

DISTÂNCIA  16 Km 

ALTURA  03 METROS 

GPS   23,8551017 S 51,3760041 O 

Descritivo Cachoeira em arenito, descendo em forma de cascatas, nas laterais apresenta porções de arenito 
sobreposto, o que dá a ideia e ter sido feita manualmente, daí seu nome O Grande Arquiteto, obra da mais 
perfeita criação. Cercada por  floresta bem preservada é ótima para Yoga e meditação. É a quinta cachoeira 
da sequência. 

 

 



25 
 

NOME   SALTO 1 FAZENDA CACHOEIRA 

DISTÂNCIA  22 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,8690799 S 51,3730283 O 

DESCRITIVO Encontra-se dentro da Fazenda Cachoeira, com 06 metros de altura, formada por rocha 
basáltica. Seu entorno é bem protegido por matas. É a primeira da sequência, faz parte da Bacia do Rio das 
Antas. 

 

 

  



26 
 

NOME   CACHOEIRA DAS ANTAS 4 

DISTÂNCIA  20 Km 

ALTURA  19 METROS 

GPS   23,8613461 S 51,3608256 O 

DESCRITIVO Uma das mais belas cachoeiras deste rio, com águas caudalosas e queda limpa. Tem 19 metros 
de altura por 23 de largura, faz parte da Bacia do Rio das Antas. Formação basáltica cercada por grandes 
árvores e bioma bem preservado.  

 

 

 

  



27 
 

NOME   CACHOEIRA DAS BROMÉLIAS 

DISTÂNCIA  17 Km 

ALTURA  20 METROS 

GPS   23,8650718 S 51,3538409 O 

DESCRITIVO Cachoeira com 20 m. Com duas quedas paralelas bem definidas divididas por uma rocha de 
origem basáltica grande, com bastante volume de água do Rio das Antas que faz divisa com o município de 
Marilândia do Sul. A Cachoeira é bastante atrativa para prática de visitação e banhos. Para o Cascading não 
é muito interessante pelo volume de água que apresenta e pela sua altura, inviabilizando uma atividade de 
batismo avançada, pelas exigências do público. Mas não impede que roteiros neste local sejam viabilizados 
posteriormente, como complementar as demais ofertas. Hoje as condições ambientais do entorno são 
consideradas boas. Fica no distrito de Nova Altamira, conhecido como Faxinalzinho. 

 

 

  



28 
 

NOME   SALTO PARQUE DAS ANTAS 

DISTÂNCIA  18 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,9070338 S 51,2459299 O 

DESCRITIVO Próximo a nascente do Rio da Antas, é limite entre os municípios de Faxinal e Mauá da Serra, 
tem 06 metros de altura por 10 de largura, é de formação basáltica.  

 

  



29 
 

NOME   SALTO 2 DA FAZ CACHOEIRA 

DISTÂNCIA  22 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,8648728 S 51,3766888 O 

DESCRITIVO Segunda cachoeira da sequência, com 04 metros de altura, formação basáltica, bem preservada. 

 

  



30 
 

NOME   CACHOEIRA KAPLUN 

DISTÂNCIA  14 Km 

ALTURA  20 METROS 

GPS   23,8533572 S 51,3672634 O 

DESCRITIVO Com 20 metros de altura por 33 metros de largura, reina serena dentro da mata, bem 
conservada, com abundância de água e uma piscina natural em sua base, perfeita para banhos. Fica próximo 
ao distrito de Nova Altamira. 

 

 

  



31 
 

8. CACHOEIRAS DA BACIA DO RIO TRÊS BARRAS 

 

 

 

8.1. Total de Cachoeira 21 

 

 

  



32 
 

NOME   CACHOEIRA DO ASSENTAMENTO 

DISTÂNCIA  10 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,9336139 S 51,3685406 O 

DESCRITIVO  Próxima ao Recanto das Palmeiras, fica na Bacia do Rio Três Barras a 10 Km da cidade 
de Faxinal, tem 06 metros de altura por 08 de largura, de fácil acesso, porém com a mata ciliar debilitada. 
Faz parte do roteiro da Caminhada Internacional da Natureza. 

 

  



33 
 

NOME   CACHOEIRA BARRINHA 

DISTÂNCIA  15 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9363962 S 51,3700285 O 

DESCRITIVO Fica a 15 Km da cidade na Bacia do Rio Três Barras, com 02 metros de altura por 06 metros de 
largura. A mata ciliar é bem preservada e rica em sua flora e fauna. Formação basáltica. 

 

 

  



34 
 

NOME   CACHOEIRA GOTINHAS DE CRISTAL 

DISTÂNCIA  12 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9201366 S 51,3515395 O 

DESCRITIVO Cachoeira bela de pequeno porte e formação basáltica, fica na Bacia do Rio Três Barras a 12 Km 
da cidade, com 02 metros de altura por 04 de largura, fica no meio de uma mata bem conservada com 
riqueza de flora e fauna. Faz parte da rota da Caminhada Internacional da Natureza de Faxinal. 

 

 

  



35 
 

NOME   CACHOEIRA ESCADINHA 1 

DISTÂNCIA  12 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9411733 S 51,3557233 O 

DESCRITIVO E uma linda cachoeira com 02 metros de altura por 09 metros de largura. Faz parte da Bacia do 
Rio Três Barras e encontra-se no meio de uma mata protegida e preservada. Sua formação é basáltica. 

 

 

  



36 
 

NOME   CACHOEIRA ESCADINHA 2 

DISTÂNCIA  12 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9411733 S 51,3557233 O 

DESCRITIVO Sequência da Escadinha 1, fica na Bacia do Rio Três Barras com 02 metros de altura por 03 de 
largura. Bem preservada, com formação basáltica. 

 

  



37 
 

NOME   CACHOEIRA ESCADINHA 3 

DISTÂNCIA  12 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,9411733 S 51,3557233 O 

DESCRITIVO Ainda sequência da série Escadinha, fica em mata preservada. Tem 04 metros de altura por 06 
de largura, suas rochas são em basalto. Encontra-se na Bacia do Rio Três Barras. 

 

 

  



38 
 

NOME   CACHOEIRA ESCADINHA 4 

DISTÂNCIA  12 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,9411733 S 51,3557233 O 

DESCRITIVO Última cachoeira da sequência Escadinha, belíssima queda com 06 metros de altura por 17 de 
largura, de formação basáltica e águas limpas, ficando turvas em épocas de chuva por causa da cor do solo 
norte paranaense, conhecido como Terra Roxa. Fica em mata preservada e cercada de biodiversidade 
significativa, principalmente pássaros. 

 

  



39 
 

NOME   CACHOEIRA ESCORREGADOR 

DISTÂNCIA  11 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,9131846 S 51,3412366 O 

DESCRITIVO Descendo em forma de escorregador, daí seu nome, essa queda possui 04 metros de altura por 
05 metros de largura, formação em basalto, cercada por mata ciliar. Faz parte da Bacia do Rio Três Barras. 

 

  



40 
 

NOME   CACHOEIRA GOTAS DE CRISTAL 

DISTÂNCIA  10 Km 

ALTURA  20 METROS 

GPS   23,9218707 S 51,3497263 O 

DESCRITIVO Localizada numa reserva do IAP, nas Três Barras, é uma cachoeira formada por minas, tem 27 
metros de altura. Possui este nome porque suas águas caem como se fossem gotas de cristal líquido que 
parecem massagear quem toma banho nelas. Ideal para um Cascading em negativo. Próximo a essa 
cachoeira encontram-se ainda a Cachoeira Gotinhas de Cristal, Cachoeira Pernambuco e Cachoeira Queda 
da Gordinha. 

 

  



41 
 

NOME   CACHOEIRA DO PERNAMBUCO 

DISTÂNCIA  11 Km 

ALTURA  05 METROS 

GPS   23,9218707 S 51,3497263 O 

DESCRITIVO Faz parte da rota da Caminhada Internacional da Natureza, sua formação é em basalto e se 
encontra dentro de mata preservada pelo IAP, o nome peculiar vem do proprietário que tem a mesma 
alcunha. Tem 05 metros de altura por 04 metros de largura na parte superior terminando com um poço onde 
pode ser feita a prática de natação, com profundidade de 01,5 metros, ótima para banhos e recreação. 

 

  



42 
 

NOME   CACHOEIRA PONTINHA 

DISTÂNCIA  10 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9138442 S 51,3351488 O 

DESCRITIVO Encontra-se em mata preservada e com bela mostra de vegetação, tem 02 metros de altura por 
09 de largura, passando sobre rochas de basalto, faz parte da Bacia do Rio Três Barras. 

 

  



43 
 

NOME   CACHOEIRA QUATRO BARRAS 

DISTÂNCIA  12 Km 

ALTURA  08 METROS 

GPS   23,9411733 S 51,3557233 O 

DESCRITIVO Local onde encontram-se três afluentes do Rios Três Barras, com um grande paredão de rocha 
basáltica de 08 metros de altura por 14 metros de largura. Líquens e samambaias brotam em suas rochas, 
sempre úmidas deixando um belo contraste entre o vermelho ferro característico do solo de Terra Roxa e o 
verde da vegetação. Encontra-se bem preservada no meio da mata. 

 

  



44 
 

NOME   CACHOEIRA SALTO DA LUZ 1 

DISTÂNCIA  10 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9218707 S 51,3497263 O 

DESCRITIVO Faz parte de uma sequência de três cachoeiras que se localizam na Fazenda da Luz, daí seu 
nome, possui 03 metros de altura, puxando pela forte cor vermelho ferrugem. Suas águas deitam sobre 
rochas de basalto. 

 

  



45 
 

NOME   CACHOEIRA SALTO DA LUZ 2 

DISTÂNCIA  10 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9204387 S 51,3510844 O 

DESCRITIVO A segunda cachoeira da sequência, também com a altura de 02 metros, além das quedas 
proporcionam uma grande corredeira que se estende por aproximadamente 100 metros.  

 

  



46 
 

NOME   CACHOEIRA SALTO DA LUZ 3 

DISTÂNCIA  10 Km 

ALTURA  05 METROS 

GPS   23,9204387 S 51,3510844 O 

DESCRITIVO A maior cachoeira da sequência Salto da Luz, fica em mata bem preservada, com cores puxando 
para o vermelho ferrugem, devido à alta concentração de ferro no solo de Terra Roxa, característica do Norte 
Paranaense, solo fértil e rico. Faz parte da Bacia do Rio Três Barras, possui 05 metros de altura por 04 de 
largura. 

 

  



47 
 

NOME   SALTO JAÚ 

DISTÂNCIA  10 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,9242611 S 51,3225692 O 

DESCRITIVO Belo salto com 06 metros de altura por 09 de largura, fica em mata preservada, mas já apresenta 
a característica da entrada do homem na natureza, plantas como samambaia e avencas são levadas por 
pessoas como lembrança de suas águas, o que vem causando depredação da fauna, apesar das constantes 
campanhas de preservação.  Percebemos uma grande melhora nos últimos tempos, aos poucos a vegetação 
típica volta. Sua formação é basáltica terminando em uma bela piscina natural, própria para banhos e 
diversão aquática. 

 

  



48 
 

NOME   SALTO SÃO FRANCISCO 

DISTÂNCIA  07 Km 

ALTURA  03 METROS 

GPS   23,942975 S 51,3483574 O 

DESCRITIVO Com 03 metros de altura e 12 de largura, apesar de baixa essa cachoeira é um deleite aos olhos 
de qualquer turista que conheça suas águas. Liquens e vegetação recobrem suas rochas basálticas gerando 
um belo contraste de cores. Faz parte da Bacia do Rio Três Barras e encontra-se em mata bem preservada. 

 

  



49 
 

NOME   CACHOEIRA SÃO BENTO 

DISTÂNCIA  11 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,9131846 S 51,3412366 O 

DESCRITIVO Apresenta águas caudalosas que deitam sobre rochas de basalto, fica em mata bem preservada 
e apresenta uma grande diversidade de flora e fauna. Tem 04 metros de altura por 14 de largura, faz parte 
da Bacia do Rio Três Barras. 

 

 

  



50 
 

NOME   CACHOEIRA SERRA PELADA 

DISTÂNCIA  24 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,9042199 S 51,3968923 O 

DESCRITIVO O nome dessa cachoeira se remete à variação do volume de água, que em tempos de chuva 
cobre toda a extensão de 22 metros de largura por 06 metros de altura. Em épocas de seca (como na foto) 
surgem as rochas de basalto e aparece a vegetação que brota por entre grandes pedras. Fica em mata 
protegida e faz parte da Bacia do Rio Três Barras. 

 

 

  



51 
 

NOME   TOBOAGUA TRÊS BARRAS 

DISTÂNCIA  10 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,9301884 S 51,3729329 O 

DESCRITIVO Bela parte do rio Três Barras onde suas águas deitam sobre rocha basáltica criando um toboágua 
natural, tendo um declive de aproximadamente 04 metros de altura que se estende por aproximadamente 
120 metros, tornando-se próprio para brincadeira aquáticas como o “bóia-cross”, fica entre o Recanto das 
Palmeiras e o Balneário Raio de Sol, empreendimentos turísticos da região da Bacia do Rio Três Barras. Tem 
mais de 30 metros de largura. 

 

 

  



52 
 

NOME   CACHOEIRA TRÊS BARRAS 

DISTÂNCIA  10 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,9301884S 51,3729329 O 

DESCRITIVO A Cachoeira Três Barras tem 06 metros de altura, sendo bem ampla em sua largura, já o 
Toboágua Três Barras tem aproximadamente 100 metros de corredeiras, sobre rocha basáltica, o que facilita 
o uso de boias para o aproveitamento do atrativo. Encontra-se em áreas particulares, no Balneário Raio de 
Sol e Recanto das Palmeiras, respectivamente. As visitações são feitas mediante taxa de visitação. As 
propriedades possuem área de Camping e lazer, oferecendo hospedagem e alimentação. As matas ciliares 
foram recuperadas e hoje são protegidas e bem cuidadas. 

 

 

  



53 
 

9. CACHOEIRAS DA BACIA DO RIO SÃO PEDRO 

 

 

 

9.1. Total de Cachoeiras 21 

  



54 
 

NOME   CACHOEIRA AMBRÓSIO 

DISTÂNCIA  01 Km 

ALTURA  03 METROS 

GPS   23,9879299 S 51,3248156 O 

DESCRITIVO Cachoeira ampla e bela que fica próximo à cidade com 03 metros de altura por 09 de largura, 
boa preservação da mata em seu entorno, apresenta vegetação e fauna diversificada. Ótima para banhos e 
contemplação da natureza. Faz parte da Bacia do Rio São Pedro. 

 

 

  



55 
 

NOME   CACHOEIRA AREIÃO 

DISTÂNCIA  01 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   24,0054593 S 51,3446735 O 

DESCRITIVO Água típica do rico solo de Terra Roxa, águas vermelho ferrugem contrastando com o branco 
causado pela queda em rochas basálticas. Apresenta grandes árvores típicas da mata atlântica, tem boa 
preservação de matas em seu entorno, bioma rico e exuberante. Possui 04 metros de altura por 22 de 
largura, terminando em uma grande piscina natural própria para natação e diversões aquáticas. 

 

  



56 
 

NOME   CACHOEIRA LAGOA AZUL 

DISTÂNCIA  400 METROS 

ALTURA  03 METROS 

GPS   23,9992113 S 51,3430922 O 

DESCRITIVO A Cachoeira Lagoa Azul é sequência da cachoeira da pedreira, fica a apenas 400 metros do final 
do asfalto da cidade, logo terá pedras irregulares e estará totalmente calçada, fará parte o Rocks Fall Resort, 
um grande empreendimento turístico que está sendo construído no município. Tem 03 metros de altura por 
06 de largura, as matas em seu entorno já estão sendo restauradas por um projeto da Secretaria de Turismo 
em parceria com propriedades ribeirinhas e a Secretaria do Meio Ambiente. Seu nome é devido a um 
pequeno lago de águas muito claras que se encontra ao lado de suas águas.  

 

 

  



57 
 

NOME   CACHOEIRA DOS CRENTES 

DISTÂNCIA  02 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,97316 S 51,3006011 O 

DESCRITIVO Cachoeira muito próxima da cidade, e a maior parte de seu percurso é feita em estrada asfáltica, 
ficando apenas 400 metros em estrada de chão de ótima qualidade. Vegetação baixa como samambaias e 
avencas próximo as suas águas cercadas por grandes árvores nativas, dão a impressão de estarmos em 
tempos pré-históricos excetuando-se um dique feito para uso em batismos evangélicos, daí seu nome. Possui 
06 metros de altura por 08 de largura desce em roxa basáltica e suas águas tem uma bela coloração. 

 

  



58 
 

NOME   CACHOEIRA NASCENTE DO SÃO PEDRO 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9486608 S 51,2865991 O 

DESCRITIVO Água de mina, extremamente cristalina deitada em uma rocha escura de origem basáltica, 
termina em uma banheira relativamente funda para o tamanho, tem 02 metros de altura e o poço 
aproximadamente 6 x 6 metros, com profundidade de 01,5 metros. É o início da Bacia do Rio São Pedro onde 
tudo começa, suas águas seguirão caminhos tortuosos, íngremes que resultarão em belas cachoeiras, 
algumas com mais de 100 metros, à exemplo da Cachoeira São Pedro, com 125 metros.  

 

 

  



59 
 

NOME   CACHOEIRA CARNEIRINHA 

DISTÂNCIA  50 METROS 

ALTURA  03 METROS 

GPS   23,9938307 S 51,329007 O 

DESCRITIVO Ficando a apenas 50 metros do trevo secundário de Faxinal, essa cachoeira se encontra na Mata 
Weckerlin que será tombada como parque municipal. Bem preservada e sendo refúgio de várias espécies da 
flora e da fauna dentro da cidade, possui 03 metros de altura por 06 de largura. 

 

  



60 
 

NOME   CACHOEIRA BARREIRINHOS 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  29 METROS 

GPS   24,0232999 S 51,3457351 O 

DESCRITIVO Apesar de estar ao lado da estrada municipal, seu acesso é difícil devido ao relevo muito 
acidentado do local, com 29 metros de altura, suas águas caem sobre rochas basálticas em forma de grandes 
degraus com mais de 05 metros cada, o que não dá pra perceber nessa foto por causa da grande altitude e 
pouca água nesse período de seca. Para chegar em sua base, é necessário o uso de cordas e equipamentos 
para rapel. 

 

  



61 
 

NOME   CACHOEIRA ROUXINOL 

DISTÂNCIA  03 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,9717676 S 51,3012101 O 

DESCRITIVO Encontra-se a 03 Km da cidade, sendo a maior parte do percurso na PRC-272 e apenas 500 
metros em estrada de terra e trilha de caminhada. A mata é bem cuidada com ótima diversidade do bioma, 
tem 04 metros de altura por 06 de largura, deitando suas águas em rocha basáltica. 

 

 

  



62 
 

NOME   CACHOEIRA ORESTÃO 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  07 METROS 

GPS   24,0218016 S 51,355343 O 

DESCRITIVO Bela cachoeira cercada por densa mata, preservada e com grande diversidade de fauna e flora, 
tem 07 metros de altura por 23 de largura, sendo ampla e caindo com uma linda angulação, o que 
proporciona m véu branco contrastando com o verde da mata e o marrom escuro das rochas basálticas. 

 

 

  



63 
 

NOME   CACHOEIRA DA PEDREIRA 

DISTÂNCIA  400 METROS 

ALTURA  15 METROS 

GPS   23,998341 S 51,3428791 O 

DESCRITIVO O curso foi alterado através da extração de pedra brita, dando a atual forma. Com 15 metros de 
altura é a mais próxima cachoeira de Faxinal, suas águas não são próprias para o banho no momento, possui 
muita quantidade de lixo jogado pelos ribeirinhos, que já está sendo trabalhada a conscientização e 
restauração da mata ciliar. Está sendo desenvolvido um grande projeto de infraestrutura turística 
aproveitando suas características naturais e recuperação da qualidade de suas águas. Recentemente foi 
efetivada a negociação através do Secretário de Turismo, Alessandro Proença, e no prazo de três anos 
propriedade será transformado no Rocks Fall Resort, um grande empreendimento que contribuirá com a 
divulgação do turismo local. 

 

 

 

  



64 
 

NOME   CACHOEIRA PRAINHA 

DISTÂNCIA  18 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   24,0832788 S 51,4154638 O 

DESCRITIVO Faz parte da Bacia do Rio São Pedro, ficando a 18 km da cidade, em mata preservada. Tem 02 
metros de altura por 37 metros de largura, deitando suas águas numa ampla bacia natural, própria para 
natação e esportes como o Polo Aquático. Suas águas de cor vermelho ferrugem seguem a característica 
dos solos de Terra Roxa, característicos do norte do Paraná. Em suas margens encontram-se areias 
provindas de rochas de arenito e sedimentação natural do solo, seja por erosão ou por carreamento de 
água de suas margens. 

 

 

  



65 
 

NOME   CACHOEIRA RODA VELHA 

DISTÂNCIA  18 Km 

ALTURA  07 METROS 

GPS   24,0806481 S 51,4161562 O 

DESCRITIVO Belo paredão rochoso de origem basáltica, com 07 metros de altura por 32 de largura, salpicado 
de musgos e vegetação em suas pedras, apresenta um grande contraste da água branca da queda com as 
paredes marrom escuro, o paredão é recheado de pedras que lembram uma escadaria, sendo possível a 
escalada. Faz parte da Bacia do Rio São Pedro. 

 

 

  



66 
 

NOME   SALTINHO DO SÃO PEDRO 

DISTÂNCIA  05 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   24,0076678 S 51,3553946 O 

DESCRITIVO Com 05 metros de altura, fica na Base da Cachoeira São Pedro, uma das maiores do município, 
encontra-se a 05 Km do centro da cidade, no Hotel Fazenda Luar de Agosto. Nas margens do rio passam duas 
trilhas que levam os turistas até a cachoeira principal. 

 

  



67 
 

NOME   SALTO FAZENDA COQUEIRO 

DISTÂNCIA  12 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   24,0317102 S 51,3490307 O 

DESCRITIVO Com 04 metros de altura por 17 de largura, a cachoeira estende suas águas sobre rochas 
basálticas, caindo numa piscina natural, própria para a prática de esportes aquáticos e banhos. Cercada por 
mata preservada e com grande diversidade de bioma. 

 

 

  



68 
 

NOME   CACHOEIRA SÃO PEDRO 

DISTÂNCIA  02 Km 

ALTURA  125 METROS 

GPS   24,0069112 S 51,354819 O 

DESCRITIVO Localizada no Hotel Fazenda Luar de Agosto esta cachoeira é bem estruturada para a prática de 
esportes como Rapel e Tirolesa. A trilha tem manutenção constante, sendo uma das melhores. Possui 125 
metros de altura, mas a base de apoio para o rapel está a 70 metros, que é o primeiro degrau da queda. É 
um dos atrativos mais conhecidos e divulgados dentre nossas cachoeiras, sua formação é basáltica. Também 
é conhecida como Cachoeira da Escolinha. 
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NOME   TOBOÁGUA LUAR DE AGOSTO 

DISTÂNCIA  02 Km 

ALTURA  03 METROS 

GPS   24,0076678 S 51,3553946 O 

DESCRITIVO Com declive de 03 metros de altura a corredeira se estende por 80 metros, sendo ótima para a 
prática de “bóia-cross”, é uma corredeira em basalto que permite deslizar facilmente rio abaixo. Localizada 
no meio de um belo vale, suas matas são muito bem conservadas apresentando grande diversidade de 
pássaros que povoam suas grandes árvores de mata atlântica. Fica logo abaixo da Cachoeira São Pedro (125 
metros) e do Saltinho do São Pedro (04 metros). Encontra-se na Bacia do Rio São Pedro. 
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NOME   CACHOEIRA TREVOS 

DISTÂNCIA  500 METROS 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,9879299 S 51,3248156 O 

DESCRITIVO Ao lado da PRC-272 com 04 metros de altura, encontra-se ladeada por mata ciliar, onde já existe 
um projeto de reflorestamento de suas margens. Apresenta formação em rochas de basalto e ótima vazão 
de água mesmo em épocas de seca. 
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NOME   CACHOEIRA UCHIBABA 

DISTÂNCIA  01 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,9721643 S 51,3023422 O 

DESCRITIVO Caindo em duas quedas em tempos de seca, nas cheias apresenta um grande volume de água, 
deitada em rocha basáltica, cercada por mata ciliar bem protegida. Seu nome é em homenagem ao 
proprietário de origem japonesa. Faz parte da Bacia do Rio São Pedro. 
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NOME   VALE LUAR DE AGOSTO 

DISTÂNCIA  04 Km 

ALTURA   

GPS   24,0109079 S 51,3577093 O 

DESCRITIVO O Vale Luar de Agosto é um aglomerado de atrações naturais que vale a pena fazer parte desse 
catálogo, tanto pela floresta muito bem preservada, quanto pelo formato de coração que apresenta quando  
se tira fotos desse ângulo. Há uma riqueza grande começando com a Cachoeira São Pedro (125 metros), 
Saltinho do São Pedro (04 metros), Toboágua Luar de Agosto (desnível de 03 metros) e o belo vale cravado 
a mais de 200 metros em relação ao topo da montanha. Faz parte da Bacia do Rio São Pedro. 
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NOME   CACHOEIRA VILA NOVA 

DISTÂNCIA  02 Km 

ALTURA  25 METROS 

GPS   24,0192218 S 51,3384389 O 

DESCRITIVO Caindo por 25 metros de altura em forma de canudo suas águas criam erosões constantes já 
que não está sobre rocha, o que sempre modifica o formato da cachoeira. Dentro de bela mata bem 
preservada, apresenta grande variedade de fauna e flora, terminado sua queda em local pantanoso bem 
diferente das outras cachoeiras que se encontrar em rochas basálticas ou de arenito. Fica a apenas 02 Km 
da cidade, porém o acesso é difícil devido a localização na floresta e a altura da montanha. 
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NOME   CACHOEIRA AMIGO FIEL 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  13 METROS 

GPS   24,0457813 S 51,3052828 O 

DESCRITIVO Cachoeira da Bacia do Rio São Pedro, fica a 06 Km da cidade, tem 13 metros de altura. Foi 
encontrada devido a um acidente, um homem roçava o pasto próximo a casa da sede quando de repente 
caiu e quebrou as duas pernas, junto com ele estava um pequeno cachorro, que viu seu dono machucado, 
então subia e descia a enconsta até que alguém percebeu a movimentação e foi verificar o motivo da 
movimentação do animal. Lá chegando constatou o acidente e notificou as autoridades. Foi socorrido de 
helicóptero e assim o cachorrinho se tornou o grande herói do dia. Daí seu nome Amigo Fiel. 
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10. CACHOEIRAS DA BACIA DO RIO BUFADEIRA 

 

 

 

10.1 Total de Cachoeiras 49 
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NOME   CACHOEIRA DA BARRAGEM 

DISTÂNCIA  18 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   23,9760367 S 51,2241775 O 

DESCRITIVO Localizada acima da Cachoeira da Fonte, a Cachoeira da Barragem tem 04 metros de altura e de 
acordo com a lenda, o local foi palco de soldados alemães que iniciaram uma barragem para obtenção de 
energia, visto que segundo o próprio History Channel Adolf Hitler não morreu no dia 30 de abril de 1945, 
mas veio a falecer na Argentina. Então seus soldados estavam na América do Sul procurando a localização 
ideal para sua morada. Como a barragem é muito antiga, os moradores locais achavam que eram 
americanos, por não conhecerem outra língua, sem saber q eram alemães, dessa forma ficou conhecida 
como Barragem dos Americanos. Além de fazer parte das lendas do Município a cachoeira faz parte da Bacia 
do Rio Bufadeira, local de mata bem preservada. 

  



77 
 

NOME   CACHOEIRA BOCA DA ONÇA 

DISTÂNCIA  07 Km 

ALTURA  25 METROS 

GPS   24,0251362 S 51,2629313 O 

DESCRITIVO Linda cachoeira de 25 metros de altura, caindo em queda negativa, formando um canudo de 
água na época da seca e aumentando grandemente o volume em tempos de chuva. Localiza-se no Canyon 
do Cruzeiro, o local com mais abundancia de cachoeiras do Município. Reina bela e exuberante no meio a 
floresta atlântica, preservada e apresentando predadores de médio porte, inclusive a suçuarana. Faz parte 
da Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA PINHEIRINHOS 

DISTÂNCIA  05 Km 

ALTURA  07 METROS 

GPS   23,9516607 S 51,2244794 O 

DESCRITIVO Com 07 metros de altura por 13 de largura, a cachoeira exibe abundância em volume de águas, 
abastecida pelo Rio Bufadeira e várias nascentes e minas. Fica em mata preservada, com rochas basáltica e 
a típica coloração vermelho ferrugem resultado do ferro encontrado no solo da Terra Roxa. 
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NOME   CACHOEIRA MINA CORAÇÃO 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  03 METROS 

GPS   24,0102807 S 51,26893 O 

DESCRITIVO Leva esse nome devido a formação do laguinho onde desemboca, que forma a imagem de um 
coração, tem 03 metros de altura e é alimentada por uma mina (nascente). Faz parte da Bacia do Rio 
Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA RUMINANTE 

DISTÂNCIA  05 Km 

ALTURA  15 METROS 

GPS   23,9969546 S 51,2760962 O 

DESCRITIVO Batizada em homenagem ao grande ícone do turismo de aventura do município, Marcílio 
Cezar Vicente (Boi) que encontrou a grande maioria das cachoeiras deste catálogo, possui uma 
queda de 15 metros, caindo em berço arenoso e cercada por intensa mata fechada e preservada, 
é própria para o Cascading, trilha de aventura e contemplação. 
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NOME   CACHOEIRA SERRA DO ARREIO 

DISTÂNCIA  07 Km 

ALTURA  80 METROS 

GPS   24,0128797 S 51,2633358 O 

DESCRITIVO Cachoeira gigante, que faz parte do Canyon do Cruzeiro, local intocado e preservado, rico em 
biodiversidade, tendo jaguatiricas, sussuaranas, e muitos representantes da fauna. Sua flora não deixa a 
desejar, sendo uma ótima representante da Mata Atlântica com uma variedade enorme de plantas. Tem 80 
metros de imponência, suas quedas caem verticalmente em três grandes degraus. Surge em meio ao verde 
da mata causando grande contraste com o verde. 
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NOME   CACHOEIRA CAMPINA 1 

DISTÂNCIA  20 KM 

ALTURA  05 METROS 

GPS   23,9800598 S 51,1840748 O 

DESCRITIVO Dentro de mata preservada encontra-se a Cachoeira Campina e sua subsequente de mesmo 
nome, com 05 metros de altura e 06 metros de largura, deita suas águas sobre rochas basálticas, 
pertencendo a Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA CAMPINA 2 

DISTÂNCIA  20 Km 

ALTURA  03 METROS 

GPS   23,9800598 S 51,1840748 O 

DESCRITIVO Segunda cachoeira da sequencia de mesmo nome a Bacia do Rio Bufadeira, com 03 metros de 
altura por seis de largura, suas águas caem mansamente sobre rochas basálticas. Cercada de mata bem 
preservada. 
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NOME   CACHOEIRA DO CANYON 1 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  03 METROS 

GPS   24,0092813 S 51,2948594 O 

DESCRITIVO Pequena cachoeira formada por nascentes (minas) sendo de grande importância na formação 
do Rio Bufaderia, tem 03 metros de altura e caiem meio à barrancos de arenito, com o tom muito alaranjado, 
sendo um grande contraste com o verde da mata.  
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NOME   CACHOEIRA DO CANYON 2 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   24,0092813 S 51,2948594 O 

DESCRITIVO Na sequência está a Cachoeira Canyon 2, com 04 metros de altura, sendo uma grande pedra 
basáltica, porém alaranjada pelo arenito da queda anterior. Encontra-se no Canyon do Cruzeiro, local de 
terreno acidentado que gera uma grande variedade de cachoeiras, encontrando-se as maiores neste local. 
Faz parte das nascentes de afluentes da Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA DO CANYON 3 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   24,0092813 S 51,2948594 O 

DESCRITIVO Pequena cachoeira, porém de grande importância para o Rio Bufadeira, sendo formada por 
nascentes, brota do barranco de Terra Roxa, solo característico da Região Norte do Paraná. Embrenhada no 
Canyon do Cruzeiro, mata ainda virgem repleta de biodiversidade. 
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NOME   CACHOEIRA CASCATINHA 

DISTÂNCIA  09 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   24,0165666 S 51,2683914 O 

DESCRITIVO Cachoeira com 02 metros de altura e 28 de largura, embasada em rocha basáltica de origem 
vulcânica, em época de seca, possui duas vertentes de água, à direita e à esquerda, na época de chuvas toda 
a extensão é encoberta de caudalosas águas que deixam o atrativo natural mais belo. Encontra-se na Bacia 
do Rio Bufadeira. Local intocado e bem preservado. 
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NOME   CACHOEIRA CATARATAS 

DISTÂNCIA  08 Km 

ALTURA  37 METROS 

GPS   24,0219079 S 51,267459 O 

DESCRITIVO O contraste entre o verde, alaranjado e marrom escuro, com o fundo azul do céu, deixam essa 
cachoeira extremamente bela, com 37 metros de altura e 18 metros de largura na sua parte mais alta. Deita 
suas águas em rochas basálticas, cercada da Mata Atlântica e toda sua biodiversidade. 
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NOME   CACHOEIRA CHICÃO 1 

DISTÂNCIA  05 Km 

ALTURA  28 METROS 

GPS   23,9969546 S 51,2760962 O 

DESCRITIVO Nesta área não se encontra controle de visitação. Possui 28 metros de altura por 40 metros de 
largura, propícia para banho. Possui ótima localização e fica próxima à cidade com acesso fácil, pois a estrada 
passa a dez metros de sua cabeceira. Já possui trilhas rústicas para a visitação que é uma das mais procuradas 
no município, se faz necessário o tombamento patrimonial ou transformação em APA para que se possa 
investir em infraestrutura para o melhoramento dessa maravilha. 
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NOME   CACHOEIRA CHICÃO 2 

DISTÂNCIA  05 Km 

ALTURA  48 METROS 

GPS   23,9994719 S 51,2702985 O 

DESCRITIVO Cachoeira de 48 metros de altura, propícia para prática de Cascading, Tirolesa Rapelada e Rapel. 
Vale ressaltar a presença de uma vegetação típica no local, samambaia, avencas, Cravo do Mato (Bromélias), 
Manacá da Serra e outras plantas da flora típicas. Da mesma forma que a Cachoeira Chicão I, já possui trilhas 
rústicas que precisam ser melhoradas, cabendo até um mirante para o melhor aproveitamento de seu belo 
visual. Sendo área particular e sem custos para a visitação, não existe controle para visitação nem 
possibilidade de investimento público. É o local onde a Borboleta Azul Seda (Morpho anaxibia), símbolo 
municipal, se encontra com mais intensidade. 
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NOME   CACHOEIRA CHICÃO 3 

DISTÂNCIA  07 Km 

ALTURA  86 METROS 

GPS   24,0195506 S 51,2671727 O 

DESCRITIVO Possui 86 metros de altura, formação basáltica, com matas ciliares perfeitamente preservadas, 
sua fauna e flora ainda remontam ao tempo dos pioneiros, tendo porco do mato, jaguatirica, sagui, quati, 
grande quantidade de insetos e répteis. Sua trilha está em perfeitas condições de acesso, localizada na 
propriedade Canyon Selvagem.  
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NOME   CACHOEIRA CHUVEIRÃO 

DISTÂNCIA  08 Km 

ALTURA  15 METROS 

GPS’   24,0102807 S 51,26893 O 

DESCRITIVO Sua queda desce em forma de bica, lembrando um chuveiro, daí seu nome. Tem 15 metros de 
altura, descendo por um paredão de rocha basáltica, salpicada de musgos e vegetação de rochas úmidas. 
Encontra-se no Canyon do Cruzeiro, na Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CORREDEIRAS RIO PINHEIRINHOS 1 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9516607 S 51,2244794 O 

DESCRITIVO Corredeira em sequência, tendo seu primeiro salto com 02 metros de altura e 18 de largura, 
ladeada com mata bem preservada, corre sobre rocha ígnea eruptiva (basalto) sendo um bom local para a 
pratica de caiaque esportivo para pessoas que gostam de adrenalina na veia. Faz parte da Bacia do Rio 
Bufadeira.  
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NOME   CORREDEIRAS RIO PINHEIRINHOS 2 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9585129 S 51,2118222 O   

DESCRITIVO Ainda na sequência, se outra queda com 02 metros de altura por 20 de largura, samambaias, 
avencas, palmitos e palmeiras ladeiam suas margens. Revoadas de pássaros sobrevoam seu espaço aéreo 
enchendo de cantos e gritos estridentes que compõem sua natureza singular. Faz parte da Bacia do Rio 
Bufadeira. 
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NOME   CORREDEIRAS RIO PINHEIRINHOS 3 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,9585129 S 51,2118222 O 

DESCRITIVO A última das três corredeiras da sequência possui 06 metros de altura por 27 metros de largura, 
em épocas de chuva, toda a extensão é completada de água. Cipós e trepadeiras, principalmente a 
trepadeira Flor de São João, que aflora em meados de junho e julho, sendo a flor representante do Monge 
João Maria de Jesus, que passou nas terras do Município de Faxinal no início do Século XX.  
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NOME   CACHOEIRA ESCADARIA DO PARAÍSO 

DISTÂNCIA  07 Km 

ALTURA  63 METROS 

GPS   24,0197312 S 51,2677711 O 

DESCRITIVO Uma das mais peculiares cachoeiras do Município de Faxinal, toda coberta de liquens e musgos 
e outras vegetações de rochas úmidas, se estende em forma de degraus, formando uma escadaria por 63 
metros de altura 36 metros de largura no topo e 73 na sua base. Formada inteiramente em rocha ígnea 
eruptiva (Basalto), o visitante tem a impressão de estar olhando as escadas que sobem para o paraíso, daí 
seu nome. O paredão verde amarelado em contraste com a água que desce, dá a sensação de tranquilidade 
e paz interior. É considerada a Cachoeira mais ZEN entre as mais de 100 já encontradas. Faz parte da Bacia 
do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA DA FONTE 

DISTÂNCIA  15 Km 

ALTURA  52 METROS 

GPS   23,9764875 S 51,2249127 O 

DESCRITIVO Com 52 metros de altura, com queda sem degraus, é uma das mais lindas e famosas cachoeiras 
de Faxinal. Ficando em propriedade particular, sua visitação é controlada mediante o acesso pelo Sítio Santo 
Antônio. As trilhas possuem manutenção e possuem estrutura em alguns pontos de difícil passagem. Recebe 
esse nome em homenagem a passagem do Monge João Maria de Jesus, o mesmo Monge da Lapa, que 
passou em nossas terras no início do Século XX. Desce no meio de um grande bloco de basalto, com queda 
livre, ótima para a prática de rapel. Acima tem a Barragem dos Americanos e logo abaixo encontra-se a 
Capela e a Gruta do Monge. 
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NOME   CORREDEIRA DA FONTE 

DISTÂNCIA  15 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   23,9760367 S 51,2241775 O 

DESCRITIVO Com 02 metros de altura, esse pequeno salto quase some em meio a imponência da Cachoeira 
da Fonte, antes da sua queda há uma piscina natural, onde turistas banham-se aproveitando cada momento 
neste oásis. Faz arte da Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA IMPERATRIZ 1 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  120 METROS 

GPS   24,0092813 S 51,2937671 O 

DESCRITIVO Essa é uma das gigantes, com 120 metros, em dias nublados têm-se a impressão que o próprio 
céu desagua em sua cabeceira, fazendo com que a espiritualidade aflore ante uma paisagem tão magnífica 
que somente o Criador poderia ter desenhado. Momento de introspecção em que temos a certeza de nossa 
pequenez, tempo de valorizar a vida em sua forma mais simples e bela. Deita-se sobre rochas ígneas (basalto) 
e serpenteia do Canyon do Cruzeiro, ficando também na Bacia do Rio Bufadeira. Suas matas virgens abrigam 
uma diversidade que compõem a sinfonia da Vida. 
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NOME   CACHOEIRA IMPERATRIZ 2 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  10 METROS 

GPS   24,0092813 S 51,2937671 O 

DESCRITIVO Com 10 metros de altura, logo abaixo da Imperatriz, surge a Imperatriz 2, em meio a mata 
apertada como um poço, deixando uma foto plena quase impossível. Ladeada por mata virgem e preservada, 
segue o rio formando a Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA LAGARTO 

DISTÂNCIA  04 Km 

ALTURA  12 METROS 

GPS   23,9953409 S 51,2788666 O 

DESCRITIVO Queda em forma de cascata, suas águas a tornam uma grande atração visual, o banho se torna 
convidativo no calor intenso do verão. Suas matas estão perfeitamente preservadas. Sua visitação é feita 
através do Sítio Cata-Vento. O rio é um afluente da Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA OASIS 

DISTÂNCIA  09 Km 

ALTURA  03 METROS 

GPS   24,0165666 S 51,2683914 O 

DESCRITIVO Duas grandes rochas parecem que foram roladas propositalmente e ficam no meio do salto de 
03 metros de altura, composto de rocha basáltica, com boa variedade de flora e fauna. Tem esse nome 
porque depois de andar muito em meio a mata ela se torna um local de descanso e refúgio. Seu entorno é 
bem preservado e apresenta grande diversidade de flora e fauna. 
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NOME   CACHOEIRA PAREDÕES 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  72 METROS 

GPS   24,0129502 S 51,2942545 O 

DESCRITIVO Gigante de 72 metros de altura, vem serpenteando sobre rochas ígneas de origem vulcânica 
(basalto), formando um caminho leitoso por onde suas águas caem. Em meio a muito verde, o branco se 
sobressai, causando um belo contraste. Fica no Canyon do Cruzeiro que também forma a Bacia do Rio 
Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA PERAIS 

DISTÂNCIA  08 Km 

ALTURA  09 METROS 

GPS   24,0219079 S 51,267459 O 

DESCRITIVO Tem esse nome por se encontrar próximo aos Peais, montanhas de grande porte e altitude, que 
formam o Canyon do Cruzeiro. Com 09 metros de altura, cai bela e forma um grande Splash (respingo) 
banhando visitantes que adentrem a mata em busca de aventura e adrenalina. 
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NOME   CACHOEIRA PINHEIRINHOS 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,9529914 S 51,2191757 O 

DESCRITIVO Bela cachoeira com 06 metros de altura por 26 metros de largura, rocha basáltica de cor marrom 
escuro contrastam com a água branca que forma nas quedas. Perfeita para subir escalando, com pouca 
periculosidade, é um show de atração para o visitante. Cercada por bela mata repleta de vida animal e 
vegetal. Encontra-se na Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA PONTES 1 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  31 METROS 

GPS   23,9476078 S 51,2228121 O 

DESCRITIVO Grande cachoeira de 31 metros de altura, escorrendo sobe basalto em dois saltos de tirar o 
fôlego. A mata que a cerca é preservada, possui grandes árvores que representam a Mata Atlântica. Faz 
parte da Bacia do Rio Bufadeira e na sequencia temos outra de tirar o fôlego. 
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NOME   CACHOEIRA PONTES 2 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  22 METROS 

GPS   23,9476078 S 51,2228121 O 

DESCRITIVO Quem chega nessas cachoeiras sente a presença do Criador em toda sua plenitude, não há como 
não reverenciar tão bela atração natural. Com 22 metros de altura, tendo em seu topo 6 metros de pura 
rocha basáltica, desce por entre belas árvores altas e imponentes. O rio faz parte da Bacia do Rio Bufadeira.  
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NOME   CACHOEIRA PONTES 3 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  05 METROS 

GPS   23,9476251 S 51,2228036 O 

DESCRITIVO Não menos importante essa cachoeira com 05 metros de altura fecha a sequencia Pontes com 
uma bela piscina natural, suas águas, marrom escuro, são típicas do solo de Terra Roxa, característica das 
terras de origem vulcânica do Norte do Paraná. Cercada por bela mata, com representantes da fauna e flora 
local, faz parte da Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA PROENÇA 1 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  05 METROS 

GPS   24,0459011 S 51,3233515 O 

DESCRITIVO Com 05 metros de altura, deitada em rochas de basalto, encontra-se a Cachoeira Proença 1 e 2, 
tendo o nome em homenagem a um dos pioneiros da cidade, Adelino Olegário de Proença, que chegou no 
início do Século XX, vindo de Jataizinho, foi um grande produtor de café e construiu o primeiro cinema da 
cidade, Cine Paraná. Homem bom e de grande fé, foi o tesoureiro na construção da Igreja Matriz de São 
Sebastião de Faxinal e da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Marilândia do Sul. Encontra-se em meio 
a mata ciliar que segue os regulamentos do IAP mas não é rica em quantidade, devendo ser restaurada em 
breve. 
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NOME   CACHOEIRA PROENÇA 2 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   24,0459011 S 51,3233515 O 

DESCRITIVO Queda leve de 04 metros em rocha basáltica, sendo a segunda da sequência Proença. Possui 
valor histórico fundamental, devida a homenagem feita ao proprietário, Adelino Olegário de Proença, 
pioneiro de tradição. Situa-se próximo a Serra do Marumbi, a região mais alta do Município com 820 metros 
de altura, o nome da serra foi dado também pelo Sr. Adelino. Faz parte da Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   QUEDA DO ARREIO 

DISTÂNCIA  07 Km 

ALTURA  08 METROS 

GPS   24,0119924 S 51,266188 O 

DESCRITIVO Com 08 metros de altura, descendo por entre rochas vulcânicas (basalto) tem esse nome por 
causa da estreita passagem no dorso da Serra do Arreio, que permitia apenas um animal encilhado de cada 
vez, tendo que passar em formação de fila indiana. Suas rochas são cobertas de líquens e musgos, dando um 
toque especial ao atrativo. Faz parte da Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA DOS PINHAIS 

DISTÂNCIA  12 Km 

ALTURA  05 METROS 

GPS   23,9899475 S 51,2248839 O 

DESCRITIVO Cachoeira ampla com 37 metros de largura por 05 metros de altura, tendo degraus em rocha 
basáltica, está cercada pelo bioma formado pela Mata Atlântica. É muito bom ficar passeando por entre as 
pedras que a compõem. Abaixo forma uma pequena bacia, onde crianças podem se deleitar com a água 
limpa que desce suas rochas. 
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NOME   QUEDINHA DA FONTE 

DISTÂNCIA  11 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,9760367 S 51,2241775 O   

DESCRITIVO Com 06 metros de altura por 8 de largura, a Quedinha está deitada sobre rocha ígnea de origem 
vulcânica (basalto), com uma bela piscina natural aos seus pés. A mata que a cerca não é tão densa, 
carecendo de reparos em suas margens, projeto que já está sendo implantado na restauração de toda mata 
ciliar das seis bacias hidrográficas do Município de Faxinal 
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NOME   SALTO DO CRUZEIRO 1 

DISTÂNCIA  07 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   24,0139731 S 51,2688276 O 

DESCRITIVO Com volume muito bom de água, o Salto do Cruzeiro 1, com 06 metros de altura é uma bela 
atração turística em meio ao Canyon do Cruzeiro, local muito bem preservado, com mata nativa ainda 
virgem, é o local onde se encontram grandes representantes da fauna e flora do Município. 
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NOME   SALTO DO CRUZEIRO 2 

DISTÂNCIA  07 Km 

ALTURA  04 METROS 

GPS   24,0139731 S 51,2688276 O 

DESCRITIVO Como o próprio nome diz, Bufadeira, porque vem bufando e quebrando tudo pela frente, as 
águas caudalosas deste rio fazem parte dos mitos e lendas da região. Com 04 metros de altura, sendo essa 
foto tirada nos meses de seca, dá pra perceber o motivo do nome do rio e da Bacia do Rio Bufadeira. 
Centrado no Canyon do Cruzeiro, local paradisíaco e bem preservado, com grande biodiversidade. 
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NOME   CACHOEIRA TAKAHASHI 

DISTÂNCIA  20 Km 

ALTURA  07 METROS 

GPS   23,9830222 S 51,1850858 O 

DESCRITIVO Levando o sobrenome do proprietário das terras onde se encontra, essa cachoeira tem 07 
metros de altura por 12 de largura, cravada em rocha basáltica e rodeada por boa mata ciliar. 
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NOME   CACHOEIRA TOCA DA ONÇA 

DISTÂNCIA  09 Km 

ALTURA  03 METROS 

GPS   24,0251362 S 51,2629313 O 

DESCRITIVO Segundo a lenda, onças rodavam esse local há tempos atrás, sendo evitada por longos anos. 
Alguns ainda dizem encontrar rastros de onças que diferem das pegadas de sussuaranas pelo tamanho e 
profundidade. Tem 03 metros de altura por 8 de largura fica próximo a uma gruta natural, onde segundo a 
lenda, viviam as onças. O entorno é totalmente coberto por vegetação nativa e virgem, dando mais 
veracidade a lenda. 
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NOME   CACHOEIRA TUPIATÃ 1 

DISTÂNCIA  13 Km 

ALTURA  06 METROS 

GPS   23,9670291 S 51,2190955 O 

DESCRITIVO A 13 Km de Faxinal, na Campina dos Gomes, encontra-se a Cachoeira Tupiatã com 06 metros de 
altura, formada por basalto, ladeada por mata ciliar em boas condições. É a primeira da sequência e faz parte 
da Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA TUPIATÃ 2 

DISTÂNCIA  13 Km 

ALTURA  08 METROS 

GPS   23,9670291 S 51,2190955 O 

DESCRITIVO Com 08 metros de altura por 13 de largura, sobre uma rocha basáltica, reina impávida a Tupiatã 
2, bela e cercada de vida. Também faz parte da Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA VERDÃO 

DISTÂNCIA  08 Km 

ALTURA  05 METROS 

GPS   24,0219079 S 51,267459 O 

DESCRITIVO O nome em si já descreve a beleza dessa cachoeira de 05 metros que cai de forma 
desconcertante por entre rochas de basalto, suas pedras são impregnadas com liquens e musgos que lhe 
conferem a cor verde, encantando o observador pelo degradê dos tons. Segue na Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA VERMELHÃO 

DISTÂNCIA  08 Km 

ALTURA  02 METROS 

GPS   24,0111861 S 51,2679728 O 

DESCRITIVO Já a Cachoeira Vermelhão tem esse nome por conta da cor vermelho ferrugem própria do solo 
de Terra Roxa. Tem 02 metros de altura e bruta da encosta terrosa. É formada por um pequeno afluente da 
Bacia do Rio Bufadeira. 
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NOME   CACHOEIRA VÉU DE NOIVA 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  156 METROS 

GPS   24.013459 S 51.287276 O  

DESCRITIVO Reinando acima de todas as outras cachoeiras, sublime, despenca de uma altura de 156 metros 
de altura alimentada apenas por minas e nascentes, sendo o começo de um dos afluente da Bacia do Rio 
Bufadeira, está localizada no final do Canyon do Cruzeiro, mantada sobre um paredão de basalto, suas águas 
caem belas e formosas, dando o formato que lhe foi batizada, Véu de Noiva. É possível fazer rapel a mais de 
80 metros de altura, o banho em suas águas é relaxante e serve de massageador natural. Suas matas são as 
mais protegidas da região, tendo representantes do topo da cadeia alimentar, predadores como a suçuarana 
e a jaguatirica, o que certifica a qualidade do bioma que envolve o Canyon. 
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NOME   CACHOEIRA VEUZINHO 

DISTÂNCIA  06 Km 

ALTURA  120 METROS 

GPS   24,0187055 S 51,2793347 O 

DESCRITIVO Quase tão alta quanto a Véu de Noiva, com 120 metros de altura, é uma gigante que acompanha 
os acontecimentos do vale. Suas matas são bem protegidas e preservadas, sua fauna e flora exuberantes, a 
quantidade de primatas em suas matas atestam sua preservação. Está sobre rochas de basalto e faz parte 
da Bacia do Rio Bufadeira e o Canyon do Cruzeiro. 
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NOME   CACHOEIRA ZENI 

DISTÂNCIA  14 Km 

ALTURA  05 METROS 

GPS   23,9873484 S 51,2287174 O 

DESCRITIVO Cachoeira sequencia da Fonte, antecede a Capela e Gruta do Monge, tem 05 metros de altura 
por 08 de largura, abaixo forma uma piscina ótima para banhos e interações com visitantes. O poço não é 
muito profundo, cerca de 02 metros na parte mais funda, o que diminui o perigo para turistas. Faz parte da 
Bacia do Rio Bufadeira. 
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11. CACHOEIRAS DA BACIA DO RIO SABUGUEIRO 

 

 

 

11.1. Bacia ainda não catalogada 
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12. CACHOEIRAS DA BACIA DO RIO PEREIRA 

 

 

 

12.1. Total de Cachoeiras 02 
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NOME   CACHOEIRA GUERRA 

DISTÂNCIA  15 Km 

ALTURA  08 METROS 

GPS   24,0936888 S 51,2828455 O 

DESCRITIVO Uma das mais belas cachoeiras, já que desagua somente em rochas basálticas e suas águas são 
totalmente cristalinas. Sua queda surge com um jato de água por entre a rocha caindo numa base de 09 
metros de largura, novamente cai em queda livre por 06 metros até encontrar uma laje natural e então 
forma uma piscina de 01 metro de profundidade, que causa vontade de entrar apenas em ver a imagem. 
Tem 08 metros de altura cercada por um paredão de rocha basáltica. Fica a 15 Km de distância da cidade, 
na divisa com o Município de Ortigueira, faz parte da Bacia do Rio Pereira.  
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NOME   SALTO QUIETOS 

DISTÂNCIA  13 Km 

ALTURA  05 METROS 

GPS   24,0943213 S 51,2806022 O 

DESCRITIVO Suas águas navegam tortuosas por entre rochas de basalto, o volume mesmo em tempos de 
seca é impressionante. Tem 5 metros de altura, por 40 de largura. O rio abaixo tem em média 02 metros de 
altura, o que pode ser perigoso em tempos chuvosos devido à forte correnteza. Sua mata ciliar não é tão 
protegida e carece de reparos e reflorestamento. Projeto em andamento. Faz parte da Bacia do Rio Pereira. 
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13. CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Faxinal se encontra entre o Segundo e o Terceiro Planaltos, essa diferença de altitude junto 
com a riqueza hídrica tornam o ambiente propício para o surgimento de cachoeiras, saltos e corredeiras. O 
basalto e o arenito são seus principais representantes rochosos e muitas das cachoeiras são formadas apenas 
por aflorações e nascentes de água, o que torna as cachoeiras próximas à essas aflorações com grande 
qualidade de água e nitidez, visto que o município faz parte da Terra Roxa, típica no norte paranaense. 

A Terra roxa é um tipo de solo extremamente fértil, possui uma característica bastante 
relevante devido seu aspecto vermelho-roxeada, por causa da presença de minerais, 
especialmente ferro, advindo da decomposição de rochas de arenito-basáltico que 
foram depositadas neste terreno há milhões de anos atrás quando houve o maior 
derrame de lava que o planeta já conheceu durante a separação da Gondwana (atuais 
continentes Sul Americano e Africano) na Era Mesozoica. (SENE e MOREIRA, 1998) 

As águas deste tipo de solo se caracterizam por ter a coloração avermelhada devido ao alto teor de ferro 
encontrado em sua composição, são ricas em nutrientes o que ainda confere ao Estado do Paraná o Título 
de Seleiro do Mundo. 

No Brasil, há regiões específicas onde a terra roxa pode ser encontrada; a saber, na 
parte ocidentais dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, sudeste do Mato Grosso 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, com grande ênfase nos três últimos Estados por 
apresentar um solo de alta qualidade. A terra roxa é assim denominada, devido a 
imigração italiana, quando as famílias vieram ao Brasil para trabalhar em fazendas 
cafeeiras, e os mesmos faziam menção ao solo como “terra rossa”, considerando que 
“rosso” no idioma italiano significa vermelho. Logo, pela a similaridade fonética das 
palavras em seus respectivos idiomas, em português acabou sendo nomeada como 
"roxa", então, o nome "terra roxa" acabou se firmando. (SENE e MOREIRA, 1998). 

O Município faz parte da Floresta Estacional Semidecidual ou Floreta Pluvial onde se encontra a Mata de 
Araucária e a Mata Atlântica. A Mata de Araucária abrange a mata subtropical de coníferas. É também 
denominada Mata dos Pinhais. Aí o pinheiro-do-paraná ocorre como vegetal mais importante. Tem ligação 
frequente com a imbuia e a erva-mate. O domínio geográfico da Mata de Araucária tem combinação com 
duas coisas: regiões de altitudes que ultrapassam os 500 metros e médias térmicas que variam de 15ºC a 
18ºC por ano.  

De acordo com o geógrafo Orlando Valverde, há dois tipos distintos de mata de araucária. Em primeiro lugar, 
destaca-se com nitidez o pinheiro, constituindo um andar entre 25 e 30 metros de altura, em um andar 
inferior de árvores e arbustos latifoliados medindo entre 12 e 15 metros de altura. No segundo tipo, é 
desenvolvida uma floresta misturando pinheiros com árvores latifoliadas, em apenas um único nível, em 
torno de 25 a 30 metros de altura.   

A Mata Atlântica é também denominada mata tropical de encosta. Isso porque fica perto da Serra do Mar e 
no Litoral. Faz parte do tipo de mata higrófila latifoliada, a qual é extensa no decorrer da borda oriental 
das Serras e planaltos do Leste e do Sudeste. Nessa parte do Brasil, a grande quantidade de chuvas umidifica 
a Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem uma grande quantidade de espécies de madeiras tais como: cedro, 
ipê, figueira, peroba, não somente isso como possui também demais vegetais como palmito, embaúva, 
aleluia, epífitas, lianas e musgos.  

A Hidrografia, Relevo e a Vegetação somados ao ótimo clima proporcionam dias ensolarados e ótimos para 
banhos de cachoeiras no verão e no inverno a névoa nas encostas serranas criam um ambiente bucólico, 
onde o turismo é possível em todos os meses do ano. 
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14. CONCLUSÃO 

 

Neste catálogo relacionamos 108 Cachoeiras e mais o Vale Luar de Agosto. Das seis bacias hidrográficas que compõem 
o Município, apenas quatro já foram amplamente exploradas, restando ainda duas bacias inteiras, onde o relevo é 
mais acidentado, o que de início concluímos que o atual catálogo na próxima atualização passará facilmente a 
quantidade de 200 cachoeiras. Esse catálogo será atualizado anualmente, para divulgar o posicionamento geográfico 
de cada atrativo natural auxiliando a implantação de empresas turísticas, o que irá gerar empregos e diminuir a evasão 
rural.  
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