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RESUMO 

Problemas a respeito da fronteira entre a região que atualmente divide Brasil e 

Paraguai vem de um contexto histórico que remete a época das grandes 

navegações no século XVI, quando esta área foi alvo de disputas entre Portugal e 

Espanha. Após a independência destes dois países sul americanos, interesses 

comerciais regionais levaram a Guerra da Tríplice Aliança, a maior da América do 

Sul. Neste contexto foi exposta a fragilidade da proteção e da manutenção da 

fronteira, visto que o território brasileiro foi invadido sem grande esforço pelas 

forças militares paraguaias. Este trabalho tem como objetivo analisar como era a 

proteção da fronteira antes da invasão paraguaia, quais medidas foram tomadas 

após o término do conflito e verificar como é realizada sua defesa atualmente. A 

pesquisa foi baseada na coleta de dados obtidos através de pesquisas 

bibliográficas, realizada por meios de documentos pertinentes ao assunto e de 

pesquisas acadêmicas. Como resultado percebe-se que o problema persiste 

atualmente, caracterizado não por conflitos nacionais, mas sim através de ilícitos 

transfronteiriços. E para coibi-lo o governo brasileiro vem se empenhado para 

proteger e monitorar a fronteira em questão, priorizando as operações 

interagências, com cooperação paraguaia e com a implantação do Sistema 

integrado de monitoramento de fronteiras. 

Palavras chave: Brasil, Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança, fronteira, 

manutenção, proteção. 
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RESUMEN 

Los problemas relacionados con la frontera entre la región que actualmente divide 

a Brasil y Paraguay provienen de un contexto histórico que se remonta a la era de 

las grandes navegaciones en el siglo XVI, cuando esta área fue objeto de disputas 

entre Portugal y España. Después de la independencia de los dos países 

sudamericanos, los intereses comerciales regionales llevaron a la Guerra de la 

Triple Alianza, la más grande de América del Sur. En este contexto, se puso de 

manifiesto la fragilidad de la protección y el mantenimiento de la frontera, ya que el 

territorio brasileño fue invadido sin mucho esfuerzo de las fuerzas militares 

paraguayas. Este documento tiene como objetivo analizar cuál era la protección de 

la frontera antes de la invasión paraguaya, qué medidas se tomaron después del 

final del conflicto y verificar cómo se lleva a cabo su defensa actualmente. La 

investigación se basó en la recopilación de datos obtenidos a través de la 

investigación bibliográfica, realizada mediante documentos relevantes e 

investigación académica. Como resultado, está claro que el problema persiste hoy, 

caracterizado no por conflictos nacionales, sin por actos ilícitos transfronterizos. Y 

para frenarlo, el gobierno brasileño ha estado trabajando para proteger y 

monitorear la frontera en cuestión, priorizando las operaciones entre agencias, con 

la cooperación paraguaya y la implementación del sistema integrado de monitoreo 

fronterizo. 

Palabras Clave: Brasil, Paraguay, Triple Guerra Alianza, frontera, mantenimiento, 

protección. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O Brasil é um país de dimensões continentais com uma fronteira terrestre de 

16.886 Km, sendo vizinho de 10 dos 12 países da América do Sul. A problemática 

das fronteiras brasileiras ocorre desde antes de seu descobrimento, e se estende 

até os dias atuais devido à dificuldade de patrulhamento e vigilância em toda sua 

extensão. 

Em 1493, o Papa Alexandre VI redigiu a Bula Intercoetera. Tal documento já 

dividia entre os reis de Castela, Leão e Aragão as terras a serem descobertas no 

futuro na América do Sul. O Rei D. João II, de Portugal contestou tal divisão, 

culminando com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494, que dividiu 

entre Portugal e Espanha as terras por meio do meridiano que está a 370 milhas 

náuticas a oeste de Cabo Verde, com a faixa a leste pertencendo a Portugal 

(BORBA, 2013, p.61). 

Em 1500, o Brasil é descoberto e inicia-se a colonização e exploração do 

novo território. No século XVI, era extremamente difícil delimitar a linha que dividia 

os territórios, como previa o Tratado de Tordesilhas. Devido a isso, diversas 

expedições portuguesas adentraram a América do Sul, invadindo terras 

espanholas, como a liderada por Martin Afonso de Sousa. Os Bandeirantes, que 

buscavam riquezas minerais, também entraram em solo espanhol e delimitaram as 

fronteiras até aproximadamente os limites atuais (BORBA, 2013, p.61). 

De 1800 a 1850, iniciaram os movimentos de independência de diversos 

países da América do Sul. Porém, ainda não havia limites fronteiriços bem 

definidos, pois diversas tentativas diplomáticas para demarcação das fronteiras 

culminaram em fracasso. A derrota da diplomacia acabou por desencadear 

diversos conflitos na região ao sul do Brasil, como a Guerra da Tríplice Aliança, a 

Guerra Contra Aguirre e a Guerra contra Oribe e Rosas (BORBA, 2013, p.65). 

A demarcação das fronteiras brasileiras iniciou em 1851, através de tratados 

firmados com os países adjacentes. A partir de então foram nomeadas as 

Comissões de limites, que trabalharam por mais de um século para definir as atuais 

fronteiras do Brasil (BORBA, 2013, p. 65). 

A Guerra da Tríplice Aliança teve sua origem na guerra civil uruguaia. Nesta 

ocasião, os interesses comerciais paraguaios se alinharam com os ideais do 

governo uruguaio. Porém, com o fim da guerra civil uruguaia e a assunção de um 

novo governo no país o Paraguai viu-se isolado e invadiu Brasil e Argentina com o 

intuito de chegar ao porto de Montevidéu (GÓES FILHO, 2013, p. 76). 
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Baseado no exposto acima, o estudo deste trabalho será delimitado na 

análise das fronteiras brasileiras imediatamente antes da guerra da Tríplice Aliança 

e quais consequências o conflito trouxe para a divisão de terras entre Brasil e 

Paraguai. Tal trabalho justifica-se pela importância de que ao se observar um fato 

histórico de tamanha relevância, no qual o Brasil teve seu território invadido e só 

conseguiu retomá-lo após uma guerra, seja possível analisar as invasões 

fronteiriças ocorridas atualmente, não mais por uma nação, mas sim por criminosos 

o que demostra a dificuldade, mesmo após mais de 150 anos do fim do conflito, em 

realizar a proteção desta faixa de fronteira. 

 

1.1 PROBLEMA  

O Brasil foi atacado pelo Paraguai na província de Mato Grosso, por onde 

pretendiam chegar a Montevidéu. Nos anos que antecederam a invasão, o território 

brasileiro não possuía limites bem definidos na região em questão. Por isso, foram 

tomadas medidas para a manutenção da fronteira, como a construção do Forte 

Coimbra e das colônias militares de Dourados e Miranda (OLIVEIRA, 2017, p. 30). 

 A ação ofensiva paraguaia iniciou em 15 de dezembro de 1864. Uma frota 

com cerca de 2400 homens e uma força por terra de aproximadamente 4500 

soldados, pertencentes ao Paraguai, ultrapassaram a fronteira e conquistaram o 

Forte Coimbra, as colônias militares de Dourados e Miranda e as povoações de 

Albuquerque, Corumbá, Nioaque, Vila Miranda e Coxim, iniciando a Guerra da 

Tríplice Aliança. Este fato histórico mostrou a fragilidade na vigilância e defesa das 

fronteiras brasileiras no século XIX. 

Considerando os fatos históricos ocorridos na Guerra da Tríplice Aliança, as 

medidas de proteção da fronteira oeste do Brasil após a guerra foram eficazes? 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

- Analisar como era a proteção da fronteira oeste antes da invasão 

paraguaia e quais medidas foram tomadas para manutenção desta faixa de 

fronteira após o fim do conflito. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Analisar como era a proteção da fronteira antes da invasão paraguaia; 
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- Analisar quais medidas foram tomadas após o término do conflito para 

melhoria da proteção deste limite territorial; e 

- Verificar quais medidas são tomadas para a defesa e manutenção da faixa 

de fronteira entre Brasil e Paraguai na atualidade. 

 

1.2.3 Justificativas 

Problemas a cerca de limites territoriais são frequentes ao analisar a história 

do Brasil. Este trabalho tem como finalidade realizar um estudo de caso sobre a 

proteção da fronteira oeste brasileira antes e após a Guerra da Tríplice Aliança, 

concluindo sobre as medidas adotadas para a realização da defesa e manutenção 

da faixa de fronteira entre Brasil e Paraguai até a atualidade. 

. 

2 METODOLOGIA 

 Com o intuito de buscar respostas para solucionar o problema proposto esta 

pesquisa baseou-se na coleta de dados obtidos por meio de pesquisas 

bibliográficas, realizadas por meios de documentos pertinentes ao assunto e de 

pesquisas acadêmicas. 

Quanto à forma de abordagem do problema, foi utilizada o tipo de pesquisa 

qualitativa, ou seja, trata-se de um tipo de pesquisa que não pode ser traduzida em 

números ou métodos estatísticos, e tem por característica relatar fatos ocorridos e 

ter como alicerce dados pré-existentes. 

A respeito dos objetivos gerais, foi realizada a pesquisa descritiva, pois o 

problema é baseado em um tema histórico, com diversas fontes disponíveis, que 

devido a constante incidência de algumas variáveis ainda reflete atualmente. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Esta pesquisa foi delineada baseando-se em uma revisão de literatura a fim 

de se resolver um problema desde a primeira metade do século XIX, período em 

que Brasil e Paraguai se tornaram independentes, até os dias atuais. 

Este assunto é farto em publicações, visto que os problemas relacionados a 

interesses comerciais levou a mais grave consequência entre estes países, a 

guerra, provocando grandes perdas dos dois lados. Yegros e Brezzo (2013) 

apontam que esta região, origem de disputas ao longo da história, ainda é 

problemática, visto que é a maior rota de entrada de ilícitos em território brasileiro. 
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Góes Filho (2013) descreveu como se iniciou as discussões sobre os limites 

territoriais do centro-oeste do Brasil, abordando sobre os motivos da Guerra da 

Tríplice Aliança, e as consequências nas demarcações. Outros autores também 

detalharam profundamente os aspectos da formação da fronteira entre Brasil e 

Paraguai, tais como Borba (2013) e Villagra (2014). 

Na abordagem das relações internacionais entre estes países, Yegros e 

Brezzos (2013) descreveram em detalhe toda a trajetória e negociações para que 

se chegasse ao acordo sobre as fronteiras entre Brasil e Paraguai. 

Além disso, foram utilizadas reportagens recentes, publicadas no site 

institucional do Ministério da Justiça e Segurança Publica, que demonstram a 

dificuldade e a preocupação dos governos brasileiro e paraguaio em vigiar e 

proteger a fronteira, visto que atualmente ainda há problemas nesta divisa graça a 

um grande trânsito de ilícitos.  

a. Critério de inclusão 

- Bibliografias em português e espanhol, referentes à delimitação entre a 

fronteira do Brasil com o Paraguai;  

- Informações retiradas de revistas, livros e trabalhos científicos a respeito 

da formação das fronteiras do Brasil no centro-oeste; e 

- Publicações e reportagens a respeito das relações entre Brasil e Paraguai.  

b. Critérios de exclusão  

- Arquivos que relatam exclusivamente fatos da guerra ocorrida entre esses 

países;  

- Estudos que não falam sobre as fronteiras da região em questão; e  

 - Estudos referentes a problemas territoriais com os demais países vizinhos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 PERÍODO ANTERIOR À GUERRA DA TRIPLICE ALIANÇA 

A divisão do continente americano ocorreu inicialmente pelos tratados de 

Madri e Tordesilhas, entre Portugal e Espanha. Esta divisão não foi respeitada 

pelos portugueses que, ao adentrarem as terras de sua colônia, buscavam 

estabelecer núcleos de povoamento para que assim fosse justificada a posse das 

terras mesmo em desacordo com os tratados em vigor. Fortes foram construídos 

em alguns pontos estratégicos para a proteção das terras, reivindicando tais 

territórios com base no uti possidetis, que assegura o direito das terras a quem as 

usa. 
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Na fronteira oeste do território brasileiro, a expansão portuguesa se deu 

graças à mineração ao se descobrir jazidas de ouro nas margens do rio Cuiabá. 

Isso levou à criação de novos povoados, culminando com a criação da capitania de 

Mato Grosso, como exposto a seguir. 

Aproximando-se de vez da realidade estudada, toda documentação 
consultada indica que, após o descobrimento das jazidas de ouro nas 
adjacências do rio Cuiabá e o conseqüente início de uma colonização em 
senso estrito, nos primeiros momentos do Setecentos, desenvolveu-se no 
Conselho Ultramarino uma estratégia de ocupação do vale do rio Paraguai 
que tinha como pontos centrais os distritos mineradores de Cuiabá e do 
Mato Grosso, no vale do Guaporé, e que devia ser sustentada por um eixo 
de assentamentos e pousos consolidados que formaria uma faixa ao longo 
do curso dos principais rios que serviam de vias de penetração. 
(NOGUEIRA, 2012) 

 Com o intuito de garantir o uso das novas terras descobertas a Coroa 

Portuguesa ordenou a construção do Forte Coimbra. Esta medida tinha como 

objetivo assegurar a posse das terras que estava em desacordo com o tratados em 

vigor: 

O Forte foi fundado em 13 de setembro de 1775 pelo Capitão Mathias 
Ribeiro da Costa, que havia sido incumbido pelo Governador da Capitania 
de Mato Grosso, Luis de Albuquerque Pereira de Mello e Cáceres, da 
missão de instalar uma fortificação no curso médio do Rio Paraguai. Tal 
instalação objetivava garantir à Coroa Portuguesa a posse das terras a 
oeste do rio. (BRASIL, 2018?) 

Até a independência do Paraguai, em 1811, Portugal e Espanha não haviam 

chegado a um acordo a respeito das fronteiras de suas colônias na América do Sul. 

Tal fato deixou como herança para o Paraguai uma faixa de fronteira sem 

delimitações bem definidas. Dois fortes foram construídos para impedir a expansão 

portuguesa, o que também levou ao povoamento desta região, como é dito por 

Yegros e Brezzo: 

 [...] para conter o avanço dos portugueses e as incursões de 
indígenas, se levantaram os fortes Bourbon, na margem direita do Alto 
Paraguai, e de San Carlos, na margem esquerda do rio Apa. A proteção 
militar facilitou a ocupação das fronteiras, e muitos paraguaios se 
aventuraram até o norte de Villa Real e de Curuguaty em busca de 
plantações para atender à demanda crescente de erva-mate. (YEGROS e 
BREZZO, 2013, p.18) 

Após a independência do Brasil em 1822, além do Forte Coimbra, também 

foram criadas as colônias militares de Miranda e Dourados, visando também a 

manutenção das fronteiras. 

Dourados (MT) – Veio a seguir, por decreto de 1856, mas só foi 
inaugurada, nas cabeceiras do rio que lhe emprestou o nome, cinco anos 
mais tarde. Das instruções para o seu funcionamento constava: "Auxiliar a 
navegação interior da Província do Paraná para Mato Grosso, defender e 
proteger os moradores desta parte do território do Império, até as 
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fronteiras do Iguatemi e do Apa contra as agressões de selvagens e a 
chamar a estes por meio da catequese e à civilização." 
Miranda (MT) – Idêntica destinação deu-lhe a presidência da Província em 
1859, ao fundá-la nas nascentes do rio de igual denominação, afluente do 
Paraguai. O nome não deve ser confundido com o da vila de Miranda, 
mais ao norte. 
Os encargos, que eram amplos, incluíam a proteção das populações junto 
à fronteira Apa-Iguatemi. Com o agravamento do problema fronteiriço com 
o Paraguai, as colônias militares de Miranda e Dourados passaram a ter 
como missão principal a vigilância da fronteira. 
As colônias militares de Miranda e Dourados foram criadas visando, 
basicamente, a segurança e a defesa da fronteira. Os locais escolhidos 
para os dois estabelecimentos foram os mais indicados, em vista da 
missão principal. (BRASIL, 201-?) 

Após a independência do Brasil, ainda existiam divergências em relação à 

fronteira: 

[...] As relações paraguaio-brasileiras podiam ser consideradas boas, 
apesar de o Paraguai ter uma reivindicação de fronteira: do lado de Mato 
Grosso, pretendia que a linha se situasse mais ao norte, não pelo rio Apa, 
mas pelo Branco. Nas décadas de 1840 e 1850, tinha havido também 
alguma dificuldade para a passagem de navios brasileiros pelo rio 
Paraguai – a principal via de acesso a Mato Grosso – mas isso fora 
superado pelo convênio fluvial de 1858.[...] (GÓES, 2013, p.74) 

 

3.2 A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA 

 O Paraguai encontrava- se isolado política e comercialmente na região do 

Rio da Prata até a assunção do governo paraguaio por Solano López. Ao atingir um 

grande crescimento econômico, houve a necessidade de aumentar o comércio com 

o exterior para manter o crescente desenvolvimento. 

 Baseado nisto, Solano López começou a articular relações diplomáticas com 

o Brasil e com a Argentina, como descrito abaixo: 

[...] o presidente López expressou ao cônsul em Assunção seu desejo de 
que se credenciasse um representante diplomático permanente e 
sustentou que “seria muito apreciada a vinda ao Paraguai do conselheiro 
José Antonio Pimenta Bueno”. Com respeito à Argentina, nos primeiros 
meses de 1863, López recebeu uma mensagem do presidente Bartolomé 
Mitre, pela qual o convidava a pôr-se de acordo “sobre as bases para a 
solução definitiva do problema de limites”, iniciando-se, deste modo, um 
intercâmbio epistolar entre ambos os mandatários dirigido a procurar 
bases de arranjo para a questão territorial, que ficara sem conclusão 
durante a década anterior, e uma eventual inteligência política. [...] 
(YEGROS e BREZZO, 2013, p.74) 

 Neste contexto, o Uruguai se apresentou como uma importante zona 

comercial na bacia platina, com o porto de Montevidéu despontando como 

competidor com o de Buenos Aires, o que beneficiaria o comércio do Paraguai com 

o exterior (YEGROS e BREZZO, 2013, p. 74). 

 Em outubro de 1861, as relações diplomáticas entre Brasil, Argentina e 

Uruguai ficam estremecidas: 
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[...] O governo uruguaio se recusou a renovar o Tratado de Comércio e 
Navegação, quando este expirou em outubro de 1861, eliminando os 
privilégios comerciais do Império, e instituiu um imposto sobre as 
exportações de gado em pé para Rio Grande do Sul. Deste modo, o 
presidente Berro se indispôs tanto com a Argentina como com o Brasil, 
aos quais passou a interessar o fim do governo branco. (YEGROS e 
BREZZO, 2013, p.75)  

 Em 1863, Venâncio Flores invadiu o Uruguai partindo do Porto de Buenos 

Aires. Com isso, o governo uruguaio recorreu ao Paraguai com esperança de 

realizar uma aliança para a resolução do problema. O governo paraguaio se aliou 

ao Uruguai e solicitou explicações formais ao governo argentino. 

Além de aliar-se ao Uruguai, Solano López defendia ainda a separação de 

Entre Ríos do território argentino: 

[...] o Paraguai não somente aceitara as proposições do governo uruguaio 
de aliança contra Buenos Aires, mas apoiava projetos de desintegração da 
unidade argentina de acordo com Justo José de Urquiza, governador de 
Entre Ríos, a quem se atribuía o propósito de ressuscitar a Confederação, 
deixando fora dela Buenos Aires. (YEGROS e BREZZO, 2013, p. 76) 

  Após o entrave diplomático em 1861 entre Brasil e Uruguai, não foram 

tomadas grandes medidas por parte do Império para impor sua vontade. Porém a 

tensão aumentava cada vez mais entre os dois países, conforme afirmaram Yegros 

e Brezzos (2013, p. 76): “Enquanto isso, no Congresso brasileiro, denunciaram-se 

supostas violações contra súditos do Império cometidas por autoridades 

uruguaias.” 

 Com o aumento das tensões entre Brasil e Uruguai, o governo deste país 

informou ao Presidente paraguaio sobre os riscos que suas nações corriam devido 

a uma possível aliança entre Brasil e Argentina e solicitou ajuda para uma 

resolução diplomática, que não foi aceita. 

 O governo imperial, em 4 de agosto de 1864, impôs suas exigências ao 

governo uruguaio, ameaçando inclusive com uso de força bélica: 

Por ele, deu-se um prazo de seis dias para a penalização dos funcionários 
responsáveis por agressões a cidadãos brasileiros, e ameaçou-se com a 
entrada de tropas imperiais no Estado oriental para garantir os direitos dos 
súditos do Império. O gabinete de Montevidéu devolveu o ultimato. Saraiva 
deu por terminada sua missão e abandonou a capital uruguaia, deixando 
nas mãos do Vice-almirante Tamandaré, chefe da esquadra, o 
cumprimento das ameaças. (YEGROS e BREZZOS, 2013, p.78) 

 Solano López, ao tomar conhecimento de tais ameaças, se opôs à ação 

tomada pelo governo brasileiro e emitiu a seguinte declaração: 

[...] o governo da República considerará qualquer ocupação do território 
oriental por forças imperiais […] como atentatório ao equilíbrio dos 
Estados do Prata, que interessa à República do Paraguai como garantia 
de sua segurança, paz e prosperidade e protesta da maneira mais solene 
contra tal ato, desincumbindo-se desde logo de toda responsabilidade das 
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ulterioridades da presente declaração. (YEGROS e BREZZOS, 2013, 
p.79) 

 O governo brasileiro ignorou a declaração de Solano López e, em 12 de 

setembro de 1864, invadiu o território uruguaio, cumprindo as ameaças realizadas. 

Em contrapartida, o governante paraguaio ordenou a apreensão do navio mercante 

brasileiro Marquês de Olinda, e no dia seguinte declarou o rompimento das 

relações diplomáticas com o Império do Brasil, proibindo que navios brasileiros 

navegassem no Rio Paraguai. 

 Em 13 de dezembro de 1864, Solano López declarou Guerra ao Brasil e em 

seguida invadiu a capitania de Mato Grosso: 

No dia 15 de dezembro de 1864, uma força naval paraguaia comandada 
pelo coronel Vicente Barrios, composta por cinco vapores de guerra, duas 
lanchas canhoneiras e três transportes com 2.440 soldados, partiu de 
Asunción, conquistando o Forte Coimbra e ocupando as povoações de 
Albuquerque e Corumbá. O coronel Francisco Isidoro Resquin, à frente de 
um exército de 1.450 homens, partiu, em 22 de dezembro, da Vila 
Concepción, conquistando a Colônia Militar de Miranda, a povoação de 
Nioaque e a Vila de Miranda, no intervalo de uma semana. Ao mesmo 
tempo, um destacamento de 365 soldados, em sua maioria de natureza 
hipomóvel, comandado pelo capitão Martin Urbieta, atacou e conquistou a 
Colônia Militar de Dourados. O outro destacamento, sob o comando do 
capitão Juan Batista Aguero, partindo de Vila Miranda, alcançou Coxim e, 
dessa localidade, se dirigiu a Nioaque, incendiando tudo o que estava pela 
frente. O efetivo empenhado na invasão da província foi de 4.255 
paraguaios. (OLIVEIRA, 2017, p.29) 

 A invasão paraguaia comprovou a ineficácia da estratégia iniciada pela 

metrópole portuguesa, com povoamento da área e a construção do Forte Coimbra 

e complementada com a criação das colônias militares após a independência. 

As intenções paraguaias eram de invadir o território brasileiro também por 

Uruguaiana-RS. Porém, para realizar tal manobra, deveria utilizar parte do território 

argentino, pedido que foi negado pelo então presidente Bartolomé Mitre, o que 

levou López a convocar um Congresso extraordinário que declarou guerra à 

Argentina (YEGROS e BREZZO, 2013, p. 80). 

Com o fim do conflito no Uruguai, que fora iniciado com a invasão de tropas 

brasileiras, após a assinatura do Protocolo de Paz de Villa Unión, e com a 

assunção de Venâncio Flores como presidente uruguaio, Solano López encontrou-

se sozinho no jogo de poder na Bacia do Prata (YEGROS e BREZZO, 2013, p. 80). 

 Em Buenos Aires, no dia 1º de maio de 1865, representantes do Brasil, da 

Argentina e do Uruguai se encontraram e assinaram o Tratado da Tríplice Aliança 

contra o Paraguai. Neste contexto, Brasil e Argentina já tinham tropas paraguaias 
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em seus territórios e era conhecido que o objetivo final da campanha de López era 

tomar o porto de Montevidéu (YEGROS e BREZZO, 2013, p. 80). 

 Este tratado já previa em seu artigo 16, caso a Tríplice Aliança ganhasse a 

guerra contra o Paraguai, uma solução quanto à questão fronteiriça com o Brasil: 

[...] Ao terminar a guerra, seriam garantidas a independência, a soberania 
e a integridade territorial paraguaias. No entanto, tal integridade só seria 
do que ficasse depois que se aplicasse o artigo 16 do tratado, pelo qual os 
aliados se adjudicariam territórios que até então estavam sob a soberania 
paraguaia ou em litígio. Por esse artigo, à Argentina corresponderia o 
Chaco Boreal até Bahía Negra, e a margem esquerda do Paraná até o 
Iguaçu. O Império ficaria com o território que disputava havia anos, 
delimitado pelo rio Igurey, a serra de Mbaracayú e os rios Apa e Paraguai. 
(YEGROS e BREZZO, 2013, p.82) 

 Com a ocupação da capital paraguaia em janeiro de 1869, o governo 

brasileiro enviou o ministro das Relações Exteriores com a finalidade de 

estabelecer um governo provisório e fazer com que fosse cumprido o que foi 

previsto no Tratado da Tríplice Aliança. 

A comissão se trasladou a Buenos Aires, assim como o ministro Paranhos, 
e nos últimos dias de abril de 1869 apresentou o pedido para que fosse 
autorizada a criação de um governo provisório de eleição popular, 
destinado a “cooperar imediatamente ao mais pronto término da guerra 
[…], e a preparar depois a reorganização política da República criando os 
poderes permanentes, que hão de celebrar todos os tratados necessários 
ou conducentes ao restabelecimento das boas relações com as nações 
aliadas”. (YEGROS e BREZZO, 2013, p.89) 

 A guerra terminou em março de 1870 com a morte de Solano López em 

Cerro Coroá. Em junho do mesmo ano, é formalizado um acordo preliminar de paz 

entre os países participantes do conflito. Um tratado permanente foi adiado pelo 

governo provisório, aguardando a eleição do futuro governante (YEGROS e 

BREZZO, 2013, p. 89). 

 Brasil e Paraguai celebraram os Tratados de paz, de limites, de amizade, 

comércio e navegação em janeiro de 1872, delimitando a fronteira entre eles 

próxima a existente atualmente. 

No tratado de limites, se consagrou o previsto no Tratado da Tríplice 
Aliança, com uma modificação. Durante a conferência realizada entre os 
plenipotenciários Cotegipe e Loizaga, este último expressou que a 
pretensão brasileira de que o limite pelo lado do Paraná se fixasse “pelo 
rio abaixo do Salto das Sete Quedas”, deixaria uma faixa territorial ao sul 
da cordilheira do Mbaracayú, que ao Brasil custaria controlar e que 
poderia constituir-se em “asilo de criminosos e desertores”, em detrimento 
da segurança dos estabelecimentos paraguaios próximos. O 
plenipotenciário brasileiro cedeu, por consequência, esse território – como 
já havia determinado seu governo que o fizesse. (YEGROS e BREZZO, 
2013, p.91) 

 

 



15 

 

3.3 MEDIDAS IMPLEMENTADAS APÓS A GUERRA ATÉ 1930 

Após o fim da Guerra da Tríplice Aliança, o governo brasileiro continuou 

exercendo forte influência sobre o Paraguai ao impor sua vontade política e 

econômica, inclusive no que diz respeito à delimitação territorial. Porém, a invasão 

do Brasil pelo Paraguai provou que as medidas de proteção da fronteira oeste 

brasileira adotadas até 1864 eram ineficazes e deveriam ser melhoradas 

(FONSECA, 2017, p.18). 

 Baseado nisto, o Estado brasileiro investiu no povoamento da região, na 

construção de quartéis, linha telegráficas, linha ferroviária e Arsenais de Guerra, 

visando manter e proteger a fronteira oeste e fazendo-se mais presente nesta 

região que, historicamente, foi fruto de disputas territoriais. 

 Inicialmente, em 1882 ocorreu um programa de concessão de terras pelo 

Estado visando povoar tal região: 

A instalação de colônias agrícolas no sul do antigo Mato Grosso (SMT)1 
estava inserida em um processo de resguardo do Estado nacional 
brasileiro associado a interesses estaduais em fins do século XIX e início 
do XX, haja vista, ter sido uma região de fronteira que foi objeto de 
numerosos litígios em sua História. (FONSECA, 2017, p. 18) 

 Com o fim da guerra, os embargos às navegações fluviais foram abolidos. 

Isto fomentou o comércio regional, o que estimulou o aumento dos núcleos de 

povoamento das cidades portuárias. Nesta época, Corumbá tornou-se um 

importante porto da região para importação e exportação de produtos (FONSECA, 

2017, p.19). 

 Além da questão fronteiriça, no final do século XIX e inÍcio do século XX, 

ocorreram diversos conflitos regionais no Mato Grosso, inclusive um com viés 

separatista, que tinha como objetivo a formação da República Transatlântica ou 

Estado Livre do Mato Grosso. Esta instabilidade regional levou o governo federal a 

elaborar um projeto para a construção de uma linha férrea, inicialmente prevista 

para ligar Baurú a Cuiabá (FONSECA, 2017, p.21). 

A história da estrada de ferro Noroeste do Brasil (EFNOB) costuma ser 
dividida em dois momentos: o primeiro, em 1904, início da construção do 
trecho Bauru-SP/ Cuiabá-MT via Uberaba, Porto Tabuado, Baús, Coxim e 
Cuiabá; e o segundo período, que determinou a mudança do traçado final, 
alterando completamente o projeto inicial da obra, uma vez que a ferrovia 
teve como destino final a cidade de Corumbá, passando por Três Lagoas, 
Água Clara, Campo Grande, Aquidauana, Miranda, Porto Esperança e 
Corumbá, o que ocasionou a passagem da estrada de ferro pelo SMT e 
não mais pela capital do estado de Mato Grosso. (FONSECA, 2017, p.22) 
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 Ainda com foco na política de integração, a partir de 1891, iniciou-se a 

construção de linhas telegráficas na região de Mato Grosso, como descrito por 

Domingues (2010): 

[...] Em 1900 a Comissão de Linhas de Telegráficas do Mato Grosso, 
comandada pelo então Capitão Rondon, tinha como objetivo principal levar 
o telégrafo às fronteiras do Paraguai e Bolívia, além de reconstruir a linha 
de Cuiabá, até então bastante precária. (DOMINGUES, 2010, p.5) 

 Além disso, outras medidas foram tomadas pelo governo brasileiro para a 

defesa da fronteira: 

Podemos também elencar outras medidas que visaram à defesa da 
fronteira oeste do Brasil, como o remanejamento do distrito militar de 
Cuiabá para Corumbá, promovido pelo Ministério da Guerra em 1902; a 
autorização para desenvolver a oficina de arsenais de guerra em Mato 
Grosso, no ano de 1905; a permissão para a realizar orçamentos a fim de 
reconstruir o Forte Coimbra; a chegada, em 1908, de uma comissão de 
estudos para a defesa do rio Paraguai; além da instalação de um batalhão 
de estratégia do Exército e a implantação de uma estação radiotelegráfica 
em Porto Murtinho (QUEIROZ,1997. p. 94-97 apud FONSECA, 2017, 
p.25). 

  

3.4 OS PRINCIPAIS PROBLEMAS ATUALMENTE NA FRONTEIRA ENTRE 

BRASIL E PARAGUAI 

Atualmente, as preocupações a respeito da fronteira oeste não estão 

relacionadas a agressões entre nações. A grande dificuldade encontra-se em como 

monitorar e coibir crimes transfronteiriços.  

 Há um esforço por parte do Brasil ao realizar varias operações de 

fiscalização da fronteira com o Paraguai por meio das Forças Armadas, Órgãos de 

Segurança Pública e de controle aduaneiro. Contudo, dados informam que é por 

essa rota que entram no país a maior quantidade de drogas e armas: 

Conforme o secretário de Justiça e Segurança Publica de Mato Grosso do 
Sul, Antônio Carlos Videira, o combate ao tráfico passa necessariamente 
pela ação no território do país vizinho.“ Somos o corredor dessa grande 
produção e apenas apreender o que é transportado não resolve. “Este 
ano, apenas nosso Departamento de Operações da Fronteira apreendeu 
mais de 47 toneladas de drogas. (TOMAZELA, 2019) 

Apesar de ocorrerem diversos ilícitos por toda fronteira, a parte sul 

historicamente apresenta uma maior quantidade de crimes principalmente devido 

às cidades gêmeas, cidades fronteiriças vizinhas entre Brasil e Paraguai, como 

Ponta Porã e Pedro Ruan Cabalero, Sete Quedas e Pindoty Porã, o que dificulta a 

fiscalização. 

 As Forças Armadas se fazem presentes na região através do Exército 

Brasileiro, com a 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, que possui uma 

Organização Militar que ocupa as instalações do Forte Coimbra, na parte norte e a 
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4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, na parte sul. A Marinha do Brasil conta com o 

6º Distrito Naval, em Ladário, MS, e a Força Aérea Brasileira com a ALA 5, em 

Campo Grande, MS. 

 Além das Forças Armadas, há também outras agências governamentais, 

tanto federais como estaduais, para proteção, controle e manutenção das 

fronteiras, tais como a Receita Federal, Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia 

Civil. 

 Uma solução proposta pelo Exército Brasileiro para monitorar a fronteira em 

questão é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que pretende 

entregar as seguintes capacidades: 

Descrição: 
O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) pretende 
fortalecer a capacidade de ação do Exército Brasileiro na faixa de fronteira 
do país, uma área de 16.886 quilômetros de extensão. Trata-se de um 
conjunto integrado de recursos tecnológicos, tais como sistemas de 
vigilância e monitoramento, tecnologia da informação, guerra eletrônica e 
inteligência que, aliados a obras de infraestrutura, vão reduzir 
vulnerabilidades na região fronteiriça. 
Importância Estratégica: 
O Sisfron amplia a presença do Estado brasileiro ao longo da faixa de 
fronteira do país. O sistema permitirá o atendimento das capacidades de 
monitoramento, mobilidade e presença, presentes na Estratégia Nacional 
de Defesa. O sistema contribuirá para a redução de crimes na fronteira e 
também para o aumento da capacitação, sustentabilidade e autonomia da 
base industrial de defesa do país. 
Principais Benefícios: 
Aumento da capacidade de monitoramento e controle na faixa de fronteira; 
Apoio às operações conjuntas e interagências; 
Maior integração regional, entre órgãos de governo e com países vizinhos; 
Fortalecimento da indústria nacional, em especial a de defesa; 
Estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação tecnológica; 
Melhoria da capacitação de recursos humanos especializados. (BRASIL, 
201-?) 

Sua implantação iniciou-se com um projeto piloto realizado pela 4ª Brigada 

de Cavalaria Mecanizada em 2015, na Operação Dourados, na fronteira do Mato 

Grosso do Sul. Atualmente encontra-se com 89% dos seus recursos em 

funcionamento (BARBOSA, 2019). 

 Além disto, é notória a preocupação das agências governamentais em coibir 

e trabalhar em conjunto com o governo paraguaio. Destaca-se neste contexto a 

Operação Nova Aliança, que encerrou sua 19ª fase em junho do corrente ano com 

saldo positivo: 

A Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad)  
atingiu números impressionantes. A 19ª fase da Operação Nova Aliança 
foi encerrada, na última semana, com a destruição de 1.200 toneladas de 
maconha em plantações que ocupavam um total de 413 hectares. A ação 
localizou e destruiu, ainda, 103 acampamentos utilizados por criminosos 
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para o cultivo da droga na região de Amambay. O sucesso das iniciativas 
já chama a atenção da Argentina, que pretende juntar-se ao esforço 
internacional no combate ao plantio e tráfico da droga na região. Na atual 
fase da operação as plantações foram localizadas em áreas de montanha, 
de difícil acesso, o que acabou sendo superada pela destacada atuação 
dos helicópteros da PF e da Força Aérea Paraguaia. (BRASIL, 2019) 

 A questão é complexa e diversas ações são tomadas para diminuir tais 

ilícitos. Para tanto, é necessário que medidas passivas também sejam tomadas 

com o intuito de diminuir o consumo de drogas e armas em território brasileiro, 

conforme afirmou Baldelli (2015): “prevenção de uso de drogas, erradicação de 

cultivos ilícitos e destruição de laboratórios, controle dos precursores químicos, 

confisco de capitais ilícitos, cooperação nacional/internacional”. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve como objetivo analisar a Guerra da Tríplice Aliança como 

um acontecimento histórico, levando a uma reflexão a cerca dos problemas 

enfrentados durante o período de conflito e, atualmente, no tocante a proteção da 

fronteira. 

 Antes do início da guerra, os limites entre Brasil e Paraguai não eram 

definidos. Estas nações baseavam-se no uti possidetis para reivindicarem o uso 

das terras que exploravam. Além disso, construíam fortificações e estimulavam o 

povoamento da região em litígio.     

 Com o fim da guerra, o governo brasileiro notou a fragilidade daquela faixa 

de fronteira e implementou medidas que visavam integrar, povoar, defender e 

manter tal região, como a construção de uma ferrovia, realização de 

assentamentos rurais e criação de organizações militares  

 Atualmente, esta região representa a principal rota para entrada de drogas, 

armas e contrabando em território brasileiro. Nota-se um grande esforço dos dois 

países para torná-la segura, através de operações conjuntas contra tais ilícitos. 

 Por fim, conclui-se que a fronteira entre Brasil e Paraguai foi palco de 

disputas ao longo da história sul-americana. A Guerra da Tríplice Aliança foi o auge 

desta situação, que continua com o problema dos crimes transfronteiriços.  
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4.1 SOLUÇÕES PRÁTICAS 

 Tendo como base a complexidade do assunto e a grande extensão da 

fronteira brasileira, existe um conjunto de medidas que, ao serem implantadas, 

poderão tornar eficaz a manutenção, proteção e fiscalização da divisa entre Brasil e 

Paraguai. 

 De maneira passiva, como já descrito anteriormente, e como método mais 

eficaz, seria uma conscientização em massa da população, visto que o consumidor 

de drogas é quem faz essa grande engrenagem girar, e, sem ele, não haveria 

motivo para existência de traficantes. Além disso, deve também ocorrer o combate 

ao consumo, deixando mais duras as leis relativas à utilização de drogas.   

 Atualmente, a integração de esforços entre as duas nações é o melhor 

caminho para se alcançar o objetivo comum, utilizando as suas agências para o 

combate aos ilícitos. O governo brasileiro ainda tem o projeto de implantação do 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que, ao funcionar plenamente, 

será a principal ferramenta para fiscalizar e proteger esta faixa da fronteira 

brasileira. 
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