
P A R Q U E  N A C I O N A L  D O
I G U A Ç U

Parques do Brasil

Localizado na divisa do Brasil com a Argentina, no extremo oeste do estado do Paraná, o 
Parque Nacional do Iguaçu apresenta uma área de Mata Atlântica singular 
com mais de 185 mil hectares e as famosas Cataratas do Iguaçu, uma 
das maravilhas naturais do planeta.

Nos trechos com maior 
altitude, localizados ao leste da 
unidade, encontramos a Floresta 
Ombrófila Mista ou Mata de Pinhais, 
habitat de espécies emblemáticas, como 
a erva-mate (Ilex paraguariensis)  
muito presente na cultura da região 
meridional da América do Sul, e, a 
araucária (Araucaria angustifolia)  
árvore ameaçada de extinção devido 
à superexploração pela indústria 
madeireira no século XX. 
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Iguaçu protege a
maior população de onças-
pintadas (Panthera onca) 

da Mata Atlântica. Isso só é 
possível porque a 

unidade está conectada ao 
Parque Nacional Iguazú e 
uma série de outras áreas 

protegidas argentinas, 
criando um corredor de 

biodiversidade que vai até o 
Rio grande do Sul, no 

Parque Estadual do Turvo.

Nas áreas mais baixas e na maior parte da 
unidade, encontramos a Floresta Estacional 
Semidecidual com a presença de espécies 
como a peroba-rosa (Aspidosperma 
polyneuron), a canafístula (Peltophorum 
dubium), o angico (Parapiptadenia rigida), 
o jaracatiá (Jaracatia spinosa), o palmito-
juçara (Euterpe edulis), o xaxim-bravo
(Cyathea sp.) e várias outras plantas.

Panthera onca

Aspidosperma polyneuron

O parque é fundamental para a conservação de diversos corpos hídricos da região. Além de 170 
quilômetros do rio Iguaçu, a unidade protege quase que integralmente a bacia do rio Floriano, que corta 
com suas águas limpas e levemente avermelhadas uma extensa área intangível do parque. A 
unidade apresenta ainda cachoeiras  surpreendentes, como o Salto do Silva Jardim, e corredeiras 
incríveis, como as do Faraday. Ao longo do rio Iguaçu, encontramos também diversas ilhas e uma 
série de alagados e lagoas, como a do Jacaré.



Puma concolor

Cairina moschata
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Além de garantir a sobrevivência das onças-
pintadas, o parque é o habitat de outros 
felinos ameaçados, como a jaguatirica 
(Leopardus pardalis) e a onça-parda (Puma 
concolor), além de mamíferos como o caititu 
(Pecari tajacu), o veado-mateiro (Mazama 
americana) e o queixada (Tayassu pecari) – 
espécie que ficou quase vinte anos sem ser 
vista no parque devido à caça.

O parque apresenta uma enorme diversidade de 
aves como a juruva (Baryphthengus ruficapillus), o 
surucuá-de-barriga-amarela (Trogon rufus), o 
arapaçu-de-garganta-branca (Xiphocolaptes 
albicollis), o periquitão-maracanã (Psittacara 
leucophthalmus), a maitaca-verde (Pionus 
maximiliani), o tucano-de-bico-verde (Ramphastos 
dicolorus), o pato-do-mato (Cairina moschata), a 
andorinha-do-rio (Tachycineta albiventer), o 
taperuçu-velho (Cypseloides senex), e várias outras.
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