
Corredor Biológico Trinacional
Projeto de Integração Transfronteiriça

Maio de 2007, em Chajarí, Argentina, o Movimento Transfronteiriço de ONGs 
aprova por unanimidade a idéia impulsionar o Corredor Biológico Trinacional.

* Desembocadura do Rio Miriñay (Argentina)
* Ilhas do Rio Uruguai e Quaraí (AR, BR, UY)
* Parque do Espinilho (Brasil) 
* Rincón de Franquía  (Uruguay)
* Reserva Mocoretá – Chajarí (Argentina)



Otimizar a proteção ambiental dos ecossistemas de matas, bosques 
ribeirinhos e parques da Tríplice Fronteira;

Promover a cooperação e o entendimento entre os três países 
através de uma integração regional;

Favorecer o desenvolvimento econômico-social local e nacional 
através do crescimento de uma atividade turística sustentável. 

Objetivos do Corredor Biológico Trinacional



Quais são os recursos ecológicos do 
Corredor Biológico Trinacional?

Parque Estadual do Espinilho

A rara savana do Brasil

Rincón de Franquia

Donde nace el Uruguay Natural



Campos de Ávalos - Argentina

Reservas de Mocoretá – Chajarí



Oportunidades do Corredor Biológico Trinacional

Possibilidade de conservar em uma maior 
escala. Áreas grandes permitem manter 
populações viáveis mínimas. Continuidade de 
paisagens e ecossistemas;

Facilitar e tornar mais efetiva  a pesquisa. 
Evitar duplicidades, formar um banco de 
experiências, trabalhos conjuntos, 
complementação de tarefas;

Melhorar o controle de algumas ameaças aos 
recursos naturais (caça furtiva, pesca ilegal, 
contaminação, etc.);

Sinergismo  - Economias de escala

O Corredor Biológico existe “naturalmente”

É preciso protegê-lo e utilizá-lo como um degrau para o 
desenvolvimento local e regional

Hierarquização da oferta 
turística;

Realização de tours integrados;

Intercâmbio de visitantes entre 
os três países;

Melhorar a oferta e o uso da 
capacidade hoteleira



Objetivos Específicos - Turismo

Promover a oferta turística conjunta;

Coordenar a criação de circuitos 
integrados (com guia local em cada país);

Facilitar os tours e a navegação 
fluvial nas áreas do Corredor Biológico 
Trinacional e o trânsito fronteiriço aos 
visitantes em geral;

Elaborar um calendário conjunto de 
ações e eventos;

Elaborar um diretório de ação 
ambiental na região e trabalhar de forma 
coordenada; 

Padronizar a qualidade de atenção 
ao turista; 

Selo de Qualidade que garanta a 
atenção, a ética e o cuidado pelo Meio 
Ambiente

Canoagem

Passeios náuticos

Camping



Pedalando Trinacional

Observação de Aves

Visitas Guiadas



Cavalgadas

Capacitação Conjunta



Objetivos Específicos - A conservação

Promover e coordenar a proteção 
ambiental na região; 

 
Regulamentação de uso público;

Normativa de pesca;

Vigilância conjunta;

Conjugar os esforços de 
investigação dos três países na região;

 
Capacitação de recursos humanos 

trinacional

Ilha Brasileira

O coração da Tríplice Fronteira

Que seja um lugar de encontro, de união dos povos para 
compartilhar saberes e onde tremulem as 3 bandeiras...



Poente entre Monte Caseros (Argentina) 
e Bella Unión (Uruguai)

Uma oportunidade ou ameaça?

Ponte + Corredor 
Biológico 
Trinacional

Ñandé ñanderetá vé

=
* Desenvolvimento social
* Desenvolvimento econômico 
* Integração social, cultural e 
ambiental

Ou seja, mais e melhor MERCOSUR para todo os 
habitantes da Tríplice Fronteira!


