
Qual a cascata mais famosa do Brasil 

A cascata mais famosa do Brasil possui fama internacional está queda d’água é a 

Cascata do Caracol, que fica localizada no estado do Rio Grande do Sul, cidade de 

Canela e é uma área de conservação ambiental. 

A área onde a cachoeira se encontra está situada dentro do Parque Nacional do Carol, 

tendo o mesmo sido criado após uma are de 100 hectares ter sido desapropriada com 

o intuito da preservação ambiental. 

Por somente 25 porcento do parque ser liberado para a visitação a maior parte da sua 

extensão continua sendo de mata fechada o que influencia na conservação da fauna e 

da flora do parque, sendo este o intuito da criação do mesmo. 

A cascata do Caracol está situada em uma área do parque onde a mata densa cerca 

fazendo com que a sua paisagem seja uma paisagem surreal, sendo esse um dos 

motivos pelo qual a Cascata é uma da mais visitadas do Brasil. 

O único jeito de chegar até a Cascata do Caracol e seguindo as poucas trilhas abertas 

na mata fechada do Parque Estadual do Caracol.  

A seguir entenda melhor a diferença entre cascatas e cachoeiras e o porquê da 

maioria das pessoas confundirem uma com a outra. 

Qual a diferença entre cascata e cachoeira 

Para você saber a diferença entre elas é preciso procurar não só no dicionário, pois o 

mesmo mostra que elas são basicamente a mesma coisa. Sendo assim, precisamos 

saber que existem três tipos de queda d’água que são elas: 

• cataratas 

• cascatas 

• cachoeiras 

E por serem tecnicamente parecidas, muitas pessoas não sabem explicar qual é qual. 

É preciso entender que elas possuem sim suas características especiais que as 

definem e delimitam bem a sua formação e até mesmo a sua força.  

Primeiramente, podemos citar como exemplo a cascata, que é originada quando uma 

quantidade pequena de água escorre rente as pedras da queda d’água. 



Já a cachoeira é originada quando o rio tem seu volume de água aumentado e faz 

com que as águas ganhem velocidade à medida em que vão passando pelas pedras e 

assim caiam pelas rochas com muita força. 

A cachoeira é uma das quedas d’água preferidas para quem gosta dos banhos em 

meio à natureza. E inclusive, esse é o grande ponto entre todas essas quedas d’água: 

o contato direto com as belezas naturais em sua forma mais pura.  

A catarata seria o oposto da cascata. Ela é formada por uma quantidade absurda de 

água que desce por entre grandes formações rochosas, fazendo um barulho 

descomunal e levando assim, grandes volumes de água.  

Quais são as 3 maiores cascatas do Brasil 

No Brasil existem várias cascatas, sendo 3 delas apontadas como cascatas com 

quedas d’água tão grandes que essas cascatas até competem em tamanho dentro do 

top 15 de maiores cachoeiras do Brasil. 

Uma delas é a cascata do Risco Verde que fica situada em um cânion da cidade de 

São Francisco de Pádua no Rio Grande Sul e possui 296 metros de altura. 

Olhando para esta cascata você consegue ver o porque deste nome, este nome foi 

dado graças a sua paisagem onde conta com um paredão verde repleto de uma fauna 

de mata fechada e somente um risco de água corrente escorrendo pelo meio do 

mesmo. 

A segunda maior cascata é a Cascata Água Branca, localizada na cidade de Maquiné 

que também fica no estado do Rio grande do Sul. 

Esta cascata encontrasse dentro de um desfiladeiro com mata fechada de difícil 

acesso e que conta com uma queda de uma água límpida corrente do alto de seus 

259 metros de altura. 

A terceira e não menos importante é a Cachoeira Diagonal que se localiza entre dois 

estados, Morro Grande - SC e São José dos Ausentes RS. 

A Cachoeira Diagonal conta com uma paisagem deslumbrante onde seu córrego de 

água vindo por pastos verdejantes cai do alto de seus 257 metros de altura através do 

Cânion da Boa Vista.  

Qual a cascata mais visitada no Brasil 

O Brasil possui muitas cascatas, porém a maioria delas fica em lugares de difícil 

acesso bem no meio de uma área densa de mata fechada.  



O que apesar de atrapalhar o caminho até elas também confere o beneficio de ser 

quase que intocado pelo ser humano mantendo sua pureza e beleza ileso. 

 Portanto, assim agraciando a todos os que conseguem chegar até as mesmas e 

aproveitar desta natureza sem igual, por ser um prazer e honra para poucos e 

sortudos aventureiros. 

Para que você tenha uma ideia e possa conhecer mais sobre essas maravilhas da 

natureza então, abaixo estão citadas as mais conhecidas cascatas. 

Confira a seguir está seleção de cascatas relacionadas de acordo com a altura de 

suas quedas d’água: 

• Cascata do Risco Verde – São Francisco de Paula - RS – 294m 

• Cascata Água Branca – Maquiné – RS – 259m 

• Cascata Diagonal – Cânion da Boa Vista – RS / SC – 257m 

• Cascatas Três Marias – Tres Três Forquilhas – RS – 170m 

• Cascata do Rio Pirai – Joinville – SC – 160m 

• Cascatas do Andelino – Maquiné – RS – 150m 

• Cascata do Rio Ano Bom – Corupá – SC – 150m (+ ou -) 

• Cascata Schuster Adventures – Maquine – RS – 150m (+ ou -) 

• Cascata da Pedra Branca – Três Forquilhas – RS – 145M 

• Cascata da Boa Vista – São José dos Ausentes – RS – 135m (+ ou -) 

• Cascata Bordin – Flores da Cunha – RS – 135M 

• Cascata do Carol – Canela – RS – 131m 

• Cascata Conde d'Eu – Sumidouro – RJ – 127m 

• Cascata Nascente do Rio dos Sinos – Caraá – RS -116m 

• Cascata do Arroio da Bica – Nova Hartz – RS- 104m  

• Cascata do Chuvisqueiro – Riozinho – RS – 75m 

Qual a região do Brasil que possui mais cascatas 

De acordo com a relação que acabamos de ver a Região Sul e a seguir a Região 

Sudeste são as áreas onde a concentração de cascatas se faz mais presente.  

Conferindo assim ao estado do Rio grande do Sul o primeiro lugar quando nos 

referimos a quantidade de cascatas. 

Entretanto, existem cascatas espalhadas por todo o Brasil e todas elas com suas 

singularidades e beleza sem igual seguindo em sua maioria intocadas pelo ser 

humano. 


