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Parques do Brasil

Localizado entre as duas maiores metrópoles brasileiras e criado em 1937, Itatiaia é o parque 
nacional mais antigo do Brasil e protege uma área de 28.084 hectares em plena Serra da 
Mantiqueira, praticamente na divisa dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 
Paulo. 

Pico das Agulhas Negras 

Na parte baixa do parque, a 
avifauna é um espetáculo a parte e 
apresentamos espécies como a 
saíra-sete-cores (Tangara seledon), 
o araçari-banana (Pteroglossus
bailloni), o entufado (Merulaxis
ater), o tiê-sangue
(Ramphocelus bresilius), o beija-
flor-rubi (Heliodoxa rubricauda),
entre várias outras.

 Tangara seledon



Nesse trecho da unidade, encontramos 
rios e córregos de águas cristalinas e 
geladas.  Ao descer a montanha 
íngreme, o rio Campo Belo 
forma belíssimas cachoeiras, como a 
Véu de Noiva, a do Itaporani, além 
do poço do Maromba. A Floresta 
Ombrófila Densa que cobre as 
encostas apresenta plantas 
emblemáticas da Mata 
Atlântica, como o palmito-juçara 
(Euteper edulis) e o samambaiaçu 
(Dicksonia sellowiana), além de 
espécies endêmicas e ameaçadas  como 
a Bromélia (Nidularium itatiaiae). 

Em meio a essa floresta 
verde e exuberante, registramos 
espécies de mamíferos ameaçadas 
como a onça-parda (Puma 
concolor), o queixada (Tayassu
pecari), o lobo-guará (Chrysocyon 
brachyurus) – o maior canídeo 
brasileiro, e o muriqui-
do-norte (Brachyteles 
hypoxanthus) - animal 
Criticamente em Perigo de 
extinção, que tem nesta serra o 
limite sul da sua distribuição. 
Além do muriqui, relatamos 
outros primatas, como o sauá 
(Callicebus nigrifrons), o 
macaco-prego (Sapajus nigritus).

Chrysocyon brachyurus

O sapo-
flamenguinho 

(Melanophryni 
scus moreirae) 

- símbolo da
unidade-
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O parque é fundamental para a manutenção de vários 
serviços ecossistêmicos. O maciço do Itatiaia 

funciona como uma imensa caixa d’água, garantindo 
a proteção de nascentes e rios da bacia hidrográfica 

do Paraíba do Sul, que atende uma população de mais 
de 17 milhões de pessoas.

. 

Stevia camporum

Plantas de interesse para 
as ciências da saúde: a 

erva 
Hesperozygis 

myrtoides, o poejo-do-
campo (Cunila 

galioides), a estévia 
(Stevia camporum) e a 

macela-do-campo 
(Achyrocline 
satureoides). 

Na parte alta do parque, os destaques 
são as montanhas, as nascentes e a 
diversidade de plantas dos campos de 
altitude. Entre picos como o das 
Agulhas Negras (2.791 m) e das 
Prateleiras (2.548 m), contamos 
histórias sobre uma das localidades 
mais frias do Brasil. O planalto do 
Itatiaia já registrou 13 graus abaixo de 
zero e nevascas em pleno estado do 
Rio de Janeiro.
. 




