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RESUMO. As atuais fronteiras dos Estados que compõem a Bacia do Prata são o resultado de uma série de guerras, 
negociações e tratados ocorridos desde o período colonial até a primeira metade do século XX. No passado, a rivalidade 
entre brasileiros e argentinos, herdada dos impérios Espanhol e Português, se aflorou em determinados pontos da 
fronteira como na Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, onde, no decorrer do século XX, algumas obras de 
infraestrutura – usinas, pontes e rodovias – foram instaladas em meio a disputas geopolíticas pela hegemonia na 
América do Sul. A Tríplice Fronteira, que vem sendo gerido pelos três Estados de forma pouco articulada, apresenta 
uma complexidade muito grande de interações onde, muitas vezes, o legal e o ilegal se misturam. Somado a isso, o fato 
de ser uma região estratégica, em virtude de sua localização geográfica, seus atrativos turísticos – Cataratas do Iguaçu, 
usina de Itaipu, comércio de Ciudad del Este e passado missioneiro – sua riqueza hídrica e seu potencial energético faz 
com que poderes de diferentes escalas interfiram nos fluxos que a atravessam e que, constantemente, os interesses da 
população local sejam relegados a um segundo plano. Nos dias de hoje, em meio a um MERCOSUL estagnado, com 
uma política desarticulada para a fronteira, o passado histórico missioneiro constitui um elemento de aproximação 
dos povos que vem sendo mal utilizado. O presente trabalho, que é enriquecido com recursos cartográficos inéditos, 
traz uma abordagem dos principais eventos históricos que ajudaram a moldar as fronteiras contemporâneas da Bacia 
do Prata. Ao longo do artigo é realizada uma análise crítica das políticas para a fronteira implementadas nos últimos 
anos pelo governo brasileiro, que repercutem na Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai sem aproveitar todo o 
potencial econômico e simbólico da região transfronteiriça mais importante da América do Sul.

PALAVRAS-CHAVE. Bacia do Prata, Geopolítica, Tríplice Fronteira.

ABSTRACT. The current borders of the states that compose the Platine basin are the outcome of wars, negotiations 
and treaties that have occurred since the colonial period until the twentieth century. The rivalry between Brazilians 
and Argentines, inherited from the Spanish and Portuguese empires, emerged during the twentieth century at certain 
points of the border as the Tri-Border Area, where, infrastructure projects – like Itaipu dam and Amizade bridge – 
were installed due to geopolitical disputes. This territory, managed in a barely articulate way by the three countries, 
presents a high complexity of interactions, in which, very often, the legal and illegal mingle. The Tri-Border Area is a 
strategic region due to its geographical location, with its touristic attractions – Iguazu falls, Itaipu dam, Ciudad del 
Este commercial area and Jesuit reductions –, its water richness and its energy potential, which leads to different 
scales of power to interfere in the flows that pass through it. Very often the interests of local people are treated with 
little attention. Presently, in a stagnant MERCOSUR, with a disarticulated policy for borders, the historical past of 
the Jesuit reductions is an element that can serve for the union of people that has been misused. The present work, 
with the aid of a high level cartography, brings an approach to historical events that helped to shape the boundaries of 
the Platine basin, the disputes between countries, the constitution of the Tri-Border Area and the main elements that 
compose the current reality of this region. Finally there is a critical analysis of the policies to the border implemented 
by the Brazilian government that echo in the TBA. These policies do not take advantage of the economic and symbolic 
potential of the most important border region of South America.
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EIXO I GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA DOS SÉCULOS XX E XXI
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INTRODUÇÃO

Somente a partir do século XVIII os tratados de limites entre as principais potências europeias 
passaram a contar com estudos de topografia e trabalhos de campo realizados por técnicos para a 
demarcação dos limites. Contudo, a demarcação de grande parte dos limites internacionais no caso 
do Brasil só teve início no século XIX. Essa imprecisão no que tange aos limites entre os domínios 
dos Estados abria precedentes para disputas por territórios que por vezes resultaram em guerras. 

Na América do Sul, o processo de construção dos limites internacionais teve como base a 
velha tradição europeia, segundo a qual “os limites de um Estado seriam os limites do reino ou – 
em tempos pós-coloniais – os limites da colônia onde o novo Estado emergiu” (MACHADO, 2005, 
p. 245). As fronteiras do Brasil, herdadas do Império Colonial Português, foram se expandindo 
e se consolidando ao longo do período colonial e do Império através de numerosas negociações, 
tratados e compra e trocas de terras. Ao final da primeira metade do século XX, a demarcação dos 
limites internacionais do país já estava praticamente finalizada (exceção para Venezuela e Bolívia, 
cujas demarcações ocorreram na segunda metade do século XX). 

A Bacia do Prata teve suas fronteiras marcadas por conflitos que tiveram início a partir da 
assinatura do Tratado de Tordesilhas por Portugal e Espanha, em 1494, quando a penetração 
ao interior da América do Sul passou a ser realizada na parte setentrional pelos portugueses, 
através do Amazonas, e na parte meridional, pelos espanhóis, pelo Rio da Prata. A demarcação das 
fronteiras sul-americanas ocorreu por meio de uma série de tratados que resultaram por vezes de 
acordos políticos, por outras do recurso da arbitragem, onde com frequência houve a aplicação do 
princípio do uti possidetis – segundo o qual o Estado que, de fato, ocupasse um território possuiria 
direito sobre o mesmo.

Um fato importante a se destacar é que a imprecisão na delimitação das fronteiras pelo tratado 
de Tordesilhas foi aproveitada por Portugal para adentrar e expandir seus domínios na América do 
Sul. A disputa entre Portugal e Espanha sobre os territórios de além-mar e as questões de fronteira 
envolvendo os territórios das duas coroas foram abordadas nos tratados de Utrecht (1713), Madri 
(1750), El Pardo (1761 e 1778), Santo Ildefonso (1777) e Badajoz (1801). Em sua análise sobre 
a evolução das fronteiras brasileiras, Cassiano Ricardo (1970), além de exaltar a importância dos 
bandeirantes, identifica nos tratados de Madri e de Santo Ildefonso o reconhecimento da primazia 
do uti possidetis perante os outros princípios jurídicos.  

Os conflitos de fronteira, que envolveram as coroas ibéricas até o início do século XIX, com 
a independência das colônias sul-americanas passaram a envolver o Brasil e uma série de países 
(Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai) cujos territórios compuseram o Vice-Reino do Rio da 
Prata, que existiu entre 1776 e 1814. O modelo de colonização espanhola do Vice-Reino do Rio 
da Prata pode ser apontado como o responsável por sua balcanização. Muitos conflitos na região 
foram ocasionados pela má divisão dos territórios. Exemplo disso foi o fato de os principais rios 
platinos terem sido usados como fronteiras, ao invés de servirem como vias de comunicação 
interna (MALAGRIDA, 1946).

Ao longo do século XIX antigas disputas territoriais continuaram vivas. As fronteiras entre 
Brasil, Argentina e Paraguai passaram a tomar os contornos atuais somente após a Guerra do 
Paraguai (1864-1870). No ano de 1872, Brasil e Paraguai assinaram um tratado que definia a 
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fronteira entre os dois países desde a foz do rio Apa, no atual território do Mato Grosso do Sul, 
até a foz do rio Iguaçu, no estado do Paraná. Por sua vez, a fronteira entre Argentina e Brasil foi 
definida através do Tratado de Limites de 1898 que foi complementado pelos Artigos Declaratórios 
(1910) e pela Convenção Complementar (1927).

Não obstante a assinatura de tratados, alguns conflitos entre os países da Bacia do Prata vêm 
perdurando, sendo motivados por questões como o uso das águas, bem como por uma ambiguidade 
entre as atividades legais e ilegais que se desenvolvem ao longo de suas fronteiras. No decorrer 
do século XX, divergências acerca da utilização do rio Paraná para a geração de energia elétrica, a 
perspectiva de implementação da hidrovia Paraguai-Paraná e a descoberta do Aquífero Guarani 
motivaram inúmeras querelas entre argentinos, brasileiros e paraguaios (OLIVEIRA, 2008). 

A Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai poderia ser classificada como uma espécie de 
heartland da região platina. Além de possuir uma localização geográfica estratégica na área central 
da Bacia do Prata, encontrando-se sobre o Aquífero Guarani (que abrange partes dos territórios do 
Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, ocupando 1.200.000 km²), a região constitui um importante 
ponto de passagem de produtos comercializados entre os países do MERCOSUL, sendo atravessada 
diariamente por uma série de fluxos (de capitais, mercadorias, pessoas, serviços) e também por 
diferentes tipos de tráfico (armas, drogas e seres vivos). Essa ambiguidade entre o legal e o ilegal 
faz com que a Tríplice Fronteira seja uma fonte de tensões constantes entre os três países que 
compartilham a região. 

A RIVALIDADE BRASIL-ARGENTINA NO PRATA

Na primeira metade do século XIX, ao longo do governo de Juan Manuel Rosas, a Argentina 
tentou resgatar a unidade do antigo Vice-Reino do Rio da Prata. Para tanto pretendia anexar o 
Uruguai, o que possibilitaria controlar toda a Bacia do Prata. A disputa pelo controle da navegação 
na região platina era uma questão antiga que já havia motivado confrontos entre os impérios 
de Portugal e Espanha, como também a Guerra Cisplatina (1825-1828). Essa disputa acirrava a 
rivalidade entre os países da região, sobretudo entre Brasil e Argentina. A foz do Rio da Prata era 
um ponto chave posto que configurava uma ligação entre o interior da América do Sul e o Atlântico. 

Tanto o governo brasileiro quanto o argentino desejavam ter o Uruguai dentro de sua zona 
de influência e para tanto apoiavam grupos políticos rivais naquele país. Enquanto a Argentina de 
Rosas dava suporte ao partido Blanco, o Brasil de D. Pedro II apoiava econômica e militarmente o 
partido Colorado, o que provocou uma situação de elevada tensão que culminou na Guerra do Prata 
(1851-1852), conflito no qual o Império do Brasil e seus aliados (unitaristas argentinos e colorados 
uruguaios) derrotaram o grupo comandado por Rosas (federalistas argentinos e blancos uruguaios). 
No entanto, as rivalidades entre os países da região prosseguiram em virtude de questões como: a 
liberdade de navegação dos rios; disputas fronteiriças; rixas políticas entre grupos locais e outras 
rivalidades seculares.

No Uruguai, a tensão entre blancos e colorados prosseguiu e no início da década de 1860 os 
blancos colocaram Aguirre no poder com apoio de um novo aliado: o Paraguai de Solano Lopez. 
Esse fato gerou insatisfação nos governos de Brasil e Argentina, que enxergavam o Paraguai como 
uma nova força na disputa pelo controle da Bacia do Prata, que até então era gerida de acordo com 
interesses argentinos, brasileiros e ingleses.
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MAPA 1 – Bacia do Prata: territórios disputados por Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai ao longo do 

séc. XIX

Autor: Camilo Pereira Carneiro Filho, 2014.
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O desfecho dessa situação foi a guerra contra Aguirre, promovida pelos governos de Brasil e 
Argentina, que resultou na derrubada dos blancos e na imediata resposta de seu aliado paraguaio. 
Lopez rompeu relações diplomáticas com o Brasil, determinou a captura do navio brasileiro 
Marquês de Olinda – que transportava o presidente da província de Mato Grosso – e ordenou o 
exército paraguaio a invadir o norte argentino e o sul do Mato Grosso. Em resposta a essas ações, 
no dia 1° de maio de 1865, o Tratado da Tríplice Aliança contra o Paraguai foi assinado por Brasil, 
Argentina e Uruguai. A aliança tinha o intuito de somar forças militares dos três Estados para 
destituir Solano Lopez do poder e impedir que o Paraguai viesse a se tornar uma potência regional 
industrializada. Nesse cenário ainda havia um quinto e importante ator: a Inglaterra. Além de 
ser o maior fabricante e fornecedor de armamentos esse país também controlava os mercados da 
América do Sul e, assim, apoiou a Tríplice Aliança.

Ao final da guerra, em 1870, o Paraguai havia perdido: aproximadamente 75% de sua 
população; a totalidade de suas estruturas produtivas; e parte de seu território – em proveito de 
Brasil e Argentina (STORTO, 2014). Em 1872, o governo brasileiro firmou um tratado de limites 
com o governo paraguaio. O mapa 1 mostra os territórios que o Paraguai disputou com Argentina, 
Bolívia e Brasil no século XIX.

Para a Argentina o Paraguai abriu mão dos territórios das atuais províncias de Misiones e 
Formosa, além das partes norte e nordeste da província de Salta e uma pequena parte do nordeste 
de Corrientes. Para o Brasil o Paraguai cedeu uma área que hoje faz parte do estado do Mato 
Grosso do Sul. Nessa realocação de fronteiras, a Argentina, por sua vez, abriu mão em benefício 
do Brasil de uma área que hoje corresponde ao extremo oeste do estado de Santa Catarina e parte 
do sudoeste paranaense.

Dentre suas reivindicações territoriais, os paraguaios conseguiram sair vitoriosos apenas 
na disputa pela posse de uma área da região do Chaco Boreal, que na época do antigo Vice-Reino 
do Rio da Prata fazia parte da Bolívia. No século XX, paraguaios e bolivianos se enfrentaram na 
Guerra do Chaco (1932-1935), que teve como um dos principais motivos a descoberta de petróleo 
no sopé da Cordilheira dos Andes. No mapa 1 também é possível observar a  presença de um 
conjunto de cidades gêmeas localizadas nos limites internacionais dos Estados que compõem a 
Bacia do Prata. Grande parte dessas cidades surgiu a partir de fortificações militares criadas pelos 
respectivos Estados com o intuito de proteger a fronteira e garantir a soberania sobre o território.

DA TENSÃO GEOPOLÍTICA À APROXIMAÇÃO: FIM DOS REGIMES MILITARES E CRIAÇÃO DO 
MERCOSUL

De acordo com Elias (1993), um Estado pode projetar seu poder e sua liderança para além de 
suas fronteiras por meio da coerção, da cooperação, da difusão de suas ideias, costumes e valores, 
como também através de sua capacidade de dinamizar a economia de sua “zona de influência”. Ao 
longo de sua história, o Brasil tem demonstrado aos vizinhos uma clara intenção de se constituir 
como um líder regional e expandir sua proeminência política por toda a América do Sul. No 
entanto, os anseios brasileiros são vistos com desconfiança pelos demais Estados sul-americanos, 
que enxergam a política externa brasileira como expansionista e até mesmo colonialista. 
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O expansionismo brasileiro é herança do Império Colonial Português, que com alguma 
frequência deixava de respeitar os tratados de fronteiras que firmava. No início do século XX, as 
ideias do capitão Mário Travassos influenciaram o pensamento geopolítico brasileiro. Sua obra 
“Aspectos geográficos sul-americanos”, de 1931, serviu de alicerce para “Projeção continental do 
Brasil”, publicada em 1933, onde o autor elaborou um raciocínio estratégico sobre as potencialidades 
da projeção continental brasileira.

Travassos defendia a implantação de infraestruturas viárias para conectar o Brasil a outros 
Estados sul-americanos. Suas idéias nasceram em meio a um cenário de rivalidades entre Brasil 
e Argentina na Bacia do Prata, podendo ser consideradas uma espécie de reação ao plano de 
comunicações da Argentina que articulou as mais importantes cidades paraguaias, bolivianas e 
chilenas à Buenos Aires. Tal plano possuía um papel geopolítico uma vez que servia para atrair os 
países mediterrâneos da América do Sul para a área de influência argentina (MARTINS, 2011).

A projeção geopolítica do Brasil perante a América do Sul, no entender de Travassos (1947), 
só seria possível por meio da hegemonização. Para tanto, seria necessário neutralizar a prevalência 
natural da Bacia do Prata e a subseqüente hegemonia argentina sobre os três estados-tampões: 
Uruguai, Paraguai e Bolívia. Este último considerado de suma importância por nele se encontrar 
o heartland sul-americano. Dentre as estratégias aludidas por Travassos estava a integração das 
vias rodoviárias com as vias aquáticas navegáveis e a construção de uma rede ferroviária que 
pudesse carrear produtos dos estados-tampões para portos brasileiros como Santos, Paranaguá, 
São Francisco do Sul, Porto Alegre e Rio Grande (FREITAS, 2004). 

Algumas das ideias de Travassos foram abraçadas pelo Estado brasileiro, como a construção 
da estrada Brasil-Bolívia pelo governo Vargas e, posteriormente a construção, durante o regime 
militar, da Ponte da Amizade (1965) e da BR-277 (1969), que conectaram o Paraguai ao porto 
de Paranaguá. Em 1973, Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu, que daria vida à usina 
hidrelétrica binacional, inaugurada em 1984. 

A construção de Itaipu gerou muitas controvérsias durante a década de 1970. Em meio às 
rivalidades entre os dois gigantes sul-americanos, havia entre os militares argentinos o temor de 
que o Brasil, na hipótese de uma guerra com a Argentina, pudesse abrir completamente 
as comportas de Itaipu, inundando a cidade de Buenos Aires. 

Face à política do governo brasileiro de atrair o Paraguai para sua área de influência a 
resposta argentina não tardou. Em 1973, Argentina e Paraguai assinaram o tratado de construção 
da hidrelétrica de Yacyretá, no rio Paraná, localizada 400 km ao sul de Itaipu (a usina, cujas obras 
demoraram trinta e sete anos para serem concluídas devido a escândalos de corrupção e desvios 
de verbas, foi inaugurada somente em 2011). O mapa 2 apresenta a área da Bacia do Prata, com 
a localização das principais hidrelétricas (Itaipu e Yacyretá), das conexões viárias entre o Brasil e 
seus vizinhos mediterrâneos – Paraguai e Bolívia –, além dos portos estratégicos do sul do Brasil 
e do patrimônio histórico-cultural platino (reduções jesuíticas e Cataratas do Iguaçu).

Em 1979, como uma espécie de prenúncio de novos tempos, foi firmado o Acordo Tripartite 
entre Brasil, Argentina e Paraguai para a exploração do potencial energético do rio Paraná. No 
início da década de 1980, indícios de uma distensão das relações entre Brasil e Argentina podiam 
ser observados no discurso de Golbery do Couto e Silva, que passava a afirmar que: “a realidade 
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estratégica do pós-guerra ajudou a superar, em larga medida, os tradicionais atritos e receios 
mútuos entre os diferentes Estados da América do Sul” (FREITAS, 2004: 50).

Com o fim dos regimes militares no Brasil e na Argentina e a assinatura do Programa de 
Integração e Cooperação Econômica (PICE, 1986) e do Tratado de Integração, Cooperação e 
Desenvolvimento (1988), que levariam ao surgimento do MERCOSUL, teve início um período 
de aproximação entre os governos de Brasil e Argentina. Em 1990, foi assinado o protocolo da 
construção da Ponte Internacional São Borja-Santo Tomé e do Centro Unificado de Fronteira (CUF), 
inaugurados em 1997 e considerados um marco no processo de integração entre os dois países. 

MAPA 2 – Bacia do Prata: cidades, patrimônio cultural, conexões e infraestruturas estratégicas

Autor: Camilo Pereira Carneiro Filho, 2014.
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A TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL-ARGENTINA-PARAGUAI NO SÉCULO XXI: UMA GESTÃO 
DESARTICULADA

Ao final do século XX, em meio à consolidação de blocos regionais como a União Europeia e 
o MERCOSUL, foi difundida a tese de que as fronteiras estariam em processo de desaparecimento. 
Todavia, o século XXI tem testemunhado redefinições de espaços limítrofes que incluem novos 
conflitos e o fortalecimento de barreiras entre alguns Estados. 

A ideia segundo a qual as fronteiras nacionais envolvem o nacional e que, por consequência, 
a desregulamentação das fronteiras tradicionais produziria um mundo sem fronteiras, deve ser 
reavaliada. A realidade mostra, sobretudo, que as fronteiras ainda existem e que elas são mutáveis 
e móveis (RÜCKERT; CARNEIRO FILHO, 2014). 

Na conjuntura atual, antigas funções da fronteira, como a fiscal e a de controle, vêm recebendo 
destaque por parte dos Estados nacionais em prejuízo da integração regional dos blocos de países. 
Barreiras comerciais implantadas nas fronteiras pelo poder central prejudicam as populações que 
habitam ao longo do limite internacional – cujo sustento depende, muitas vezes, das vantagens 
decorrentes das diferenças de câmbio e legislação entre os Estados vizinhos. 

Um problema a ser abordado é o fato de algumas áreas de fronteira serem atravessadas 
diariamente não apenas por fluxos decorrentes de atividades lícitas como também por fluxos 
derivados de atividades ilícitas. Situação vivenciada, por exemplo, na Tríplice Fronteira Brasil-
Argentina-Paraguai, onde Ciudad del Este possui um papel chave no campo financeiro. A cidade 
paraguaia concentra mais de uma dezena de estabelecimentos bancários que são usados por 
nacionais de Brasil e Argentina para transações legítimas e também para lavagem de dinheiro e 
evasão fiscal. O problema é que muitas dessas operações são realizadas através de canais legais 
e por meio eletrônico, sendo submetidas às leis concernentes à faixa de fronteira. No entender 
de Machado (2005), as coibições sobre movimentos e investimentos de capitais aplicadas pela 
legislação vigente na faixa de fronteira do Brasil encontram-se defasadas. A autora entende que 
“ao invés de defender elas acabam por penalizar os lugares da fronteira, ao mesmo tempo em que 
incentivam o surgimento de sistemas de produção locais situados na zona cinza entre o legal e o 
ilegal” (MACHADO, 2005, p. 268). 

O papel desempenhado pelo setor financeiro de Ciudad del Este dá uma dimensão da 
complexidade das interações transfronteiriças existentes na Tríplice Fronteira, que fazem com 
que o combate à criminalidade na região se torne uma tarefa ainda mais difícil. Em meio a esse 
cenário, em 2011 o governo brasileiro criou o Plano Estratégico de Fronteiras, da qual fazem parte 
a operação Ágata e a operação Sentinela, cujos objetivos são prevenir e combater crimes praticados 
em pontos estratégicos do território nacional.

De acordo com o general Carlos Goellner, ex-comandante militar do sul, a área crítica de 
patrulhamento abrange a faixa de fronteira entre as cidades de Foz do Iguaçu-PR e Corumbá-MS, 
onde ocorre a maior incidência de tráfico de drogas e contrabando. A área contígua à Tríplice 
Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai há décadas vem se consolidando como ponto de passagem 
do contrabando e do descaminho de mercadorias e de veículos roubados, tendo se transformado 
nos últimos anos em uma das mais importantes rotas do tráfico internacional de drogas, armas 
e pessoas da América do Sul (CARNEIRO FILHO, 2013).
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Em que pese o discurso do governo brasileiro de que o ambiente entre os países sul-americanos 
é de cooperação na área de defesa, as operações na fronteira, realizadas pelas forças armadas 
brasileiras nos últimos anos, correm o risco de serem interpretadas pelos países vizinhos como uma 
demonstração de força. A ausência de uma cooperação mais efetiva e de uma maior participação 
dos Estados vizinhos tanto nas edições das operações Ágata como da Sentinela são mais uma 
demonstração de uma gestão desintegrada do território da Tríplice Fronteira.

Outro ponto a se destacar concernente à deficiência de integração é o fato de que apesar de 
compartilhar com frequência problemas e efeitos decorrentes da presença do limite internacional, 
as cidades que compõem a Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai – Foz do Iguaçu, Puerto 
Iguazú e Ciudad del Este – são, muitas vezes, concorrentes entre si. A triplicidade de infraestruturas, 
como rodovias paralelas, aeroportos (na região existem três aeroportos internacionais em um 
raio inferior a 70 km), hospitais, estabelecimentos de ensino, entre outras, é uma prova dessa 
concorrência, que resulta no desperdício de recursos públicos (MACHADO, 2005).

A complexidade da gestão dessa região transfronteiriça é aumentada pela presença, do 
lado paraguaio da fronteira, de uma população de origem brasileira – sobretudo gaúchos e seus 
descendentes –, os chamados brasiguaios (que contabilizam um número entre 350 mil e 400 mil 
indivíduos), que além de carregarem a cultura do Brasil para dentro do território paraguaio se 
encontram no cerne de uma disputa fundiária com camponeses sem terras paraguaios. Fruto de 
sobreposições de identidades (via de regra gaúcha, alemã, brasileira e paraguaia) os brasiguaios 
são apenas um dentre inúmeros grupos populacionais que habitam a Tríplice Fronteira.

A população residente em Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú é muito diversa 
etnicamente, sendo composta por grupos provenientes não apenas de outras regiões de Brasil, 
Argentina e Paraguai, como também de continentes distantes. São destaques os asiáticos e os 
árabes, cujas colônias contabilizam dezenas de milhares de indivíduos.

A diversidade étnica e cultural caracteriza uma população que ainda se encontra em 
vias de consolidação da própria identidade. Uma identidade que pode se apoiar no passado 
histórico missioneiro que é compartilhado pelas três partes da Tríplice Fronteira. As ruínas das 
missões jesuíticas (mapa 2), também denominadas reduções, que foram implantadas no decorrer 
dos séculos XVII e XVIII ao longo dos vales dos rios Paraná e Uruguai, configuram um importante 
atrativo turístico que atrai visitantes do mundo inteiro.

As reduções constituíram uma verdadeira fronteira em movimento, por onde transitavam 
homens e mercadorias. Hoje, a região missioneira constitui um espaço supranacional, composto 
por territórios de Brasil, Argentina e Paraguai. Relegadas ao esquecimento a partir do ano de 
1767, após a expulsão dos jesuítas, as igrejas foram abandonadas, o que acelerou o processo de 
degradação e destruição da cultura e da arquitetura missioneira. 

O patrimônio histórico só passou a receber importância e reconhecimento internacional no 
século XX, quando as reduções de San Ignácio Mini, Nuestra Señora de Loreto, Santa Ana, Santa 
Maria la Mayor, localizadas na Argentina, juntamente com as reduções de Jesús de Tavarangue 
e La Santísima Trinidad, no Paraguai, e de São Miguel Arcanjo, no Brasil, tiveram suas igrejas 
e sítios restaurados. Os esforços despendidos no trabalho de restauração fizeram com que a 
UNESCO atribuísse a esses antigos sítios missioneiros o título de patrimônio histórico e cultural 
da humanidade (SANTOS, 2013). 
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Atualmente as ruínas missioneiras carecem de uma gestão mais coordenada e integrada, 
que estimule o turismo, que vem sendo prejudicado pela burocracia oficial (carta verde, diferentes 
itens exigidos pelos códigos de trânsito de cada país, etc.). Além da elaboração de um guia que 
reúna o conjunto do patrimônio missioneiro de Argentina, Brasil e Paraguai, a região carece de 
empresas que ofereçam um roteiro turístico que contemple os sítios missioneiros dos três países. 

A ausência de uma gestão integrada é percebida também mesmo na principal atração turística 
da Tríplice Fronteira: as Cataratas do Iguaçu. Situadas em uma área que abriga dois parques distintos 
– o Parque Nacional Iguazú (cerca de 67 mil hectares), criado em 1934, e o Parque Nacional do 
Iguaçu (aproximadamente 185 mil hectares), criado em 1939 –, que vêm sendo geridos de forma 
independente desde que foram criados. Em que pese o reconhecimento internacional atestado pelo 
crescente volume de turistas e pelos títulos recebidos (os parques foram considerados Patrimônio 
Natural da Humanidade pela UNESCO em 1984 e 1986, respectivamente) a ação antrópica é uma 
ameaça latente. 

No início do século XXI, novos projetos começaram a ser formulados pelas administrações 
dos dois parques em conjunto com os governos locais, mas essa parceria não teve uma efetiva 
continuidade. Patrulhas conjuntas, que chegaram a acontecer uma vez por ano, não ocorrem desde 
2010. A pouca cooperação gera dificuldades de fiscalização, os guardas argentinos denunciam a 
presença de caçadores e pescadores brasileiros dentro dos parques. Apesar do fechamento, em 1997, 
da Estrada do Colono, que passava por um trecho de 18 km dentro da área do parque brasileiro, 
muito animais são atropelados na Ruta 101, que corta o parque argentino e é utilizada como atalho 
por brasileiros que vão de Capanema a Foz do Iguaçu (CARNEIRO FILHO, 2013).

Nos últimos anos, os governos de Brasil, Argentina e Paraguai anunciaram investimentos 
importantes, inseridos nas carteiras da IIRSA/COSIPLAN e do PAC 2, que irão impactar a região 
da Tríplice Fronteira – construção de novas hidrelétricas no rio Uruguai, entre Brasil e Argentina; 
segunda ponte entre Brasil e Paraguai sobre o rio Paraná; linhas de transmissão; ramais ferroviários, 
etc. No entanto, as decisões acerca da implantação desses projetos não têm tido a participação 
da população local que, por sua vez, mobilizada e organizada (destaque para o Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB) e para o Projeto Iguassu/Aguas Grandes) vem lutando através de 
inúmeras manifestações, seja contra as novas hidrelétricas (Panambi e Garabi), seja contra o local 
de construção da futura ponte para caminhões entre Foz do Iguaçu-BR e Porto Franco-PY (que o 
DNIT quer erguer ao lado do Marco das Três Fronteiras até 2017).

CONCLUSÃO

A consolidação das fronteiras do Prata foi realizada ao longo de quatro séculos, tendo origem 
em um contexto de rivalidade entre espanhóis e portugueses, alimentada pelo não cumprimento 
de tratados como o de Tordesilhas. Entre os séculos XVI e XIX, nas colônias ibéricas da América 
do Sul, o cenário geopolítico foi impactado pela dificuldade de demarcação dos limites entre os 
domínios das duas coroas, estabelecidos por numerosos tratados, e pela imprecisão na definição 
desses limites aliada à expansão dos luso-brasileiros – respaldada pelo princípio do uti possidetis 
– sobre os territórios espanhóis na América do Sul.
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Com seus limites consolidados após a guerra do Paraguai, a Tríplice Fronteira surgiu em meio 
a uma rivalidade entre brasileiros e argentinos que perdurou até o terceiro quarto do século XX. 
Com a redemocratização do Cone Sul e o surgimento do MERCOSUL, a fronteira passou a receber 
um novo olhar por parte dos Estados nacionais e adquiriu novas funções, como a de integração 
entre os países vizinhos.

Atualmente, em virtude do cenário geopolítico internacional, antigas funções da fronteira, 
como a de barreira e controle voltaram a receber destaque em prejuízo do aprofundamento da 
integração regional. Em meio a um momento de estagnação vivido pelo MERCOSUL, a Tríplice 
Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai apresenta um cenário caracterizado por uma integração 
deficiente, onde não são utilizados plenamente nem o potencial econômico e tampouco o simbolismo 
cultural e histórico da região transfronteiriça mais importante da América do Sul em termos de 
economia e população.

Ao contrário do tipo de política para a fronteira que vem sendo realizada pelo governo brasileiro 
nos últimos anos, de forma independente e de “cima para baixo”, que dá destaque à segurança e 
à defesa, a Tríplice Fronteira carece de uma política governamental que leve em consideração os 
interesses da população local e seja pautada em uma gestão articulada do território transfronteiriço. 
Uma política que teria a capacidade de impactar positivamente os países da Bacia do Prata e que 
poderia abrir um novo horizonte, de maior harmonia e integração dentro do MERCOSUL.
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