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Programa Corredor Azul  
Conectando gente, natureza e economia 
no Sistema de Áreas Úmidas Paraná-Paraguai 

O Programa Corredor Azul tem como objetivo preservar a saúde ambiental e a conectividade do sistema de áreas úmidas 
Paraná-Paraguai, como patrimônio natural para o sustento e subsistência das comunidades locais, e para o desenvolvimento 
sustentável da região. Este corredor de biodiversidade –um dos maiores sistemas de áreas úmidas do mundo– caracteriza-se 
pelo grande volume de água que transporta, fazendo jus ao nome que recebeu de “Corredor Azul”.

O programa está focado em três regiões de áreas úmidas: o Pantanal (na região transfronteiriça entre Brasil, Bolívia e 
Paraguai); os Esteros de Iberá e o Delta del Paraná, na 
Argentina.

Situação atual

O Corredor Azul estende-se por 3.400 km desde sua origem 
no Pantanal brasileiro, sendo compartilhado pela Bolívia e 
Paraguai, indo até sua foz no Delta do Paraná, na Argentina. 
É um dos últimos remanescentes do mundo de um sistema 
fluvial de fluxo de água livre e contínuo, navegável em 
praticamente toda sua extensão.

O modelo de desenvolvimento atual, orientado pela busca 
de resultados econômicos de curto prazo e fortes interesses 
públicos e privados, ameaça os bens e serviços do ecossistema 
oferecidos pelas áreas úmidas desta região única, colocando 
em risco economias locais, biodiversidade e adaptação às 
mudanças climáticas. Se não enfrentarmos essa realidade, 
o avanço desta tendência levará a uma degradação severa, 
afetando fortemente a segurança ambiental da região. Entre 
outras coisas, isso resultaria em um aumento dramático no 
risco de inundações catastróficas que afetariam as pessoas 
e gerariam a perda de produtividade biológica e econômica. 
Também ameaçaria a provisão de alimentos, os meios de 
subsistência das pessoas locais e geraria uma diminuição da 
resiliência a eventos climáticos extremos.

AMEAÇAS

Agricultura

Pecuária

Florestação

Hidrovia

Infra-estrutura

Poluição da água

Sobre-explotação

UrbanizaçÕes

Mudança Climática

MOBILIZANDO O  
CONHECIMENTO

E PESSOAS

AÇÕES
LOCAIS

GERANDO  
CONHECIMENTOS

INCIDINDO 
SOBRE AS 

POLÍTICAS E 
INVESTIMENTOS

META

Salvaguardar 
a saúde 

e conectividade
do Corredor Azul 

e suas Áreas 
Úmidas em 

benefício das 
pessoas e 

da natureza

IMPACTO

Comunidades 
prósperas

Resiliencia às 
Mudanças Climáticas

Água Limpa e
Segurança Alimentaria

Aumentar la 
Biodiversidade



Fundación Humedales 
Wetlands International 

Cap. Gral. Ramón Freire 1512  (1426) Buenos Aires - Argentina 
Tel./fax: + 54 11 4552 2200 

E-mail: Info@humedales.org.ar
http://lac.wetlands.org/     https://www.facebook.com/fundacion.humedales/

Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal

Rua do Março, 1160 - Campo Grande, MS - Brasil
 corredor_azul_pantanal@mupan.org.br

http://www.mupan.org.br/

O Programa Corredor Azul visa alcançar uma mudança significativa 
nos próximos 10 anos para conservar a natureza, e melhorar os meios de subsistência 
das pessoas que vivem ao longo do sistema de áreas úmidas Paraná-Paraguai.

Por meio de geração e disseminação de conhecimento, 
mobilização social, trabalho de campo e incidência política, 
o programa busca como resultados:

Ò	 Ao menos 1 milhão de hectares de áreas úmidas 
na região sob um sistema de gestão participativa e 
sustentável;

Ò	 300 mil hectares com sistemas de boas práticas 
produtivas em implementação, evitando a 
degradação e a perda de áreas úmidas;

Ò	 Garantir a saúde ambiental e a conectividade 
do sistema, aumentar a resiliência às mudanças 
climáticas, e ajudar milhões de pessoas a ser 
protegerem contra impactos como inundações e 
poluição da água.

Ò	 Promover e replicar iniciativas inovadoras de 
gestão e produção sustentável em áreas úmidas 
no nível local, contribuindo para garantir os meios 
de subsistência das comunidades tradicionais, 
pescadores, ribeirinhos, pantaneiros, produtores 
rurais e moradores urbanos que vivem nas suas áreas 
de influência.

Este programa é implementado no Brasil pela Mupan 

Corredor Azul é um programa da Wetlands International com apoio de DOB Ecology
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