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RESUMO 

A região do Pantanal Mato-Grossense encontra-se localizada no centro do continente sul-
americano,  caracterizando-se  pela  sua  grande  importância  geopolítica,  decorrente  do  seu 
posicionamento  estratégico  em  relação  aos  antagonismos  geográficos:  Bacias  Platina  e 
Amazônica,  Oceanos Pacífico e Atlântico.  O isolamento de sua faixa de fronteira acarreta 
consequências  para  o  desenvolvimento  e  a  Segurança  Nacional,  em  virtude  da  falta  de 
integração em relação à comunidade sul-americana e ao restante do país. Essa insuficiente 
integração com o litoral atlântico e quase inexistente articulação com o Pacífico, deve-se pela 
falta  de  políticas  de longo prazo para  sobrepor  os  óbices  da  geografia  e  potencializar  as 
riquezas  naturais,  o  que  poderia  contribuir  para  o  ingresso  do  Brasil  no  rol  das  nações 
desenvolvidas  de primeira  grandeza.  A biodiversidade  da  região e  a  sua proximidade em 
relação ao Aquífero Guarani, grande reserva de água doce na América do Sul, além do seu 
posicionamento  estratégico  no  contexto  geopolítico  do  continente,  requerem  uma  maior 
presença  das  Forças  Armadas  em sua  faixa  de  fronteira,  a  fim  de  minimizar  os  delitos 
transnacionais e garantir  a soberania nacional, reduzindo as possibilidades de intervenções 
futuras por meio da dissuasão. O presente trabalho tem como propósito expor a contradição 
entre a importância geopolítica do Pantanal Mato-Grossense no continente sul-americano e o 
isolamento  de  sua  faixa  de  fronteira,  destacando  as  suas  consequências  para  o 
desenvolvimento e a Segurança Nacional.

 
Palavras-chave:  América  do  Sul;  Desenvolvimento;  Faixa  de  Fronteira;  Geopolítica; 
Integração; Pantanal Mato-Grossense; Segurança Nacional.
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1 INTRODUÇÃO

O Pantanal  constitui-se  em uma  região  de  grande  importância  geopolítica  para  o 

Brasil,  em  virtude  do  seu  posicionamento  estratégico  em  relação  aos  antagonismos 

geográficos1 da América do Sul: Oceanos Atlântico e Pacífico; Bacias Platina e Amazônica 

(TRAVASSOS, 1935, p. 19). 

A  sua  biodiversidade  e  potencial  econômico,  aliados  à  proximidade  do  Aquífero 

Guarani  e  do  triângulo  boliviano,  considerado  pelos  geopolíticos  brasileiros  como  o 

“heartland”2 da América do Sul, trazem como consequência a necessidade de integração da 

região ao restante do país e do continente, além de corroborar para uma maior presença das 

Forças Armadas em sua faixa de fronteira.

Atualmente,  pode-se  observar  um  isolamento  parcial  da  região  em  relação  aos 

principais polos de desenvolvimento do Brasil, contrariando a sua importância geopolítica no 

continente sul-americano. Em meio às discussões políticas a respeito da Amazônia, observa-

se a falta do estabelecimento de diretrizes concretas para o desenvolvimento e integração de 

uma área igualmente importante para os interesses nacionais. 

Esse  vazio  econômico  e  populacional  da  região  do  Pantanal  Mato-Grossense  é 

decorrente do pequeno intercâmbio com os núcleos geopolíticos do Atlântico e do Pacífico. O 

panorama atual e a projeção para um futuro próximo tornam-se preocupantes, à medida que 

crescem os delitos transnacionais em sua faixa de fronteira e aumenta a escassez de recursos 

hídricos no século XXI.

O presente trabalho tem o propósito de expor o isolamento da faixa de fronteira do 

Pantanal  Mato-grossense,  como  uma  consequência  da  contradição  entre  as  políticas  de 

governo e as teorias geopolíticas brasileiras para o desenvolvimento e Integração Nacional. 

1 Segundo Mario Travassos (1935), antagonismos geográficos são os condicionantes geográficos básicos, que se 
encontram em posições opostas no continente sul-americano.
2 Coração  da  terra,  região  central  que  recebe  influência  dos  antagonismos  geográficos  do  continente,  cujo 
domínio por um país, segundo Travassos (1935), significa supremacia de poder.
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No segundo capítulo será abordado o impacto dos tratados internacionais e da política 

externa  brasileira  na  delimitação  dos  limites  fronteiriços  da  região  do  Pantanal  Mato-

Grossense, evidenciando sob a lente da história a importância do guarnecimento de sua faixa 

de fronteira. 

No terceiro capítulo, será descrito por meio das teorias geopolíticas brasileiras, de que 

forma  o  Pantanal Mato-Grossense  representa  uma  área  de  importância  econômica  e 

geopolítica no continente sul-americano. 

No quarto capítulo, será feita uma correlação entre a Estratégia Nacional de Defesa, a 

Política  Nacional  de  Defesa,  as  políticas  do  governo  brasileiro  para  a  sua  integração  e 

desenvolvimento  e  a distribuição  das  Forças  Armadas  pela  região,  expondo  as  suas 

respectivas consequências para o isolamento parcial de sua faixa de fronteira. 

Por fim, no quinto capítulo será realizada a consolidação das conclusões parciais para 

o atingimento do propósito do trabalho, destacando a importância da consecução de medidas 

eficazes na região, para a consolidação da soberania nacional e inserção do Brasil no cenário 

internacional como um país de primeira grandeza.
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2 A FAIXA DE FRONTEIRA DO PANTANAL

Segundo  Freitas  Pereira  (2007),  a fronteira  terrestre  do  Pantanal  Mato-Grossense 

compreende  aproximadamente 1000  Km. Ela se estende, no sentido norte-sul, a partir  das 

proximidades da cidade de Cáceres-MT até o Rio Apa,  no estado do Mato Grosso do Sul, 

englobando parte dos limites com a Bolívia e o Paraguai.

A sua delimitação foi concretizada ao longo da história, tendo como fator inicial as 

expedições  exploratórias  ocorridas  a partir  do século XVI. Durante os conflitos  ocorridos 

entre espanhóis e portugueses para garantir a posse da terra no período colonial, ressalta-se a 

importância geopolítica da construção do Forte de Coimbra em 1775. Tal feito, permitiu que 

Portugal consolidasse ao Norte do forte, a sua posse em ambas as margens do Rio Paraguai, 

garantindo para si a livre navegação nesse trecho e a soberania sobre a região Centro-Oeste do 

Brasil.

Apesar dos esforços do Império do Brasil em povoar a região e estabelecer os marcos 

fronteiriços  do  Pantanal  Mato-Grossense,  o  seu  isolamento  durante  a  Guerra  da  Tríplice 

Aliança  (1864-1870),  possibilitou  a  invasão  da  província  de  Mato  Grosso  pelas  tropas 

paraguaias.  Este  importante  fato  histórico,  atesta  a  necessidade do  governo  brasileiro  em 

adotar  medidas  que promovam a integração e o desenvolvimento  da região,  minimizando 

desta forma o seu isolamento parcial.

Os limites  fronteiriços  atuais  com  a  Bolívia  e  o  Paraguai,  foram regulamentados 

através  de  Tratados  Internacionais  durante  o  Império  do  Brasil.  A  diplomacia  brasileira, 

representada por José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco,  consolidou os 

anseios do país no delineamento da fronteira do Pantanal Mato-Grossense.

Por fim, o conceito de fronteira-faixa foi regulamentado pela Constituição de 1988: 

“A faixa de 150 Km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de 
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fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e 

utilização serão regulamentadas por lei” (BRASIL, 1988, Cap II, Art 20,  § 2º).

 A respeito desta regulamentação, Meira Mattos assinala: 

A regulamentação da faixa de fronteira, ainda por se fazer, visará ao 
estabelecimento de normas para a sua ocupação, trânsito e exploração 
econômica,  tendo  em vista  a  proteção  dos  interesses  nacionais  e  a 
preservação e defesa da soberania (MEIRA MATTOS, 2011, v. 3, p. 
81).

2.1 As expedições exploratórias na delimitação do Pantanal Mato-Grossense

  

Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decidiu pelo 

rompimento do Tratado de Tordesilhas de 1494 (Figura 1), com o intuito  de colonizar as 

novas terras e descobrir riquezas semelhantes às encontradas pelos espanhóis no Alto Peru3.

A linha de Tordesilhas, marco inicial,  imposição geopolítica sobre o qual 
se arcará a história colonial do Brasil, determina a configuração de nossa 
política externa. Tordesilhas é este o primeiro, em ordem cronológica e em 
importância histórica, dos alicerces sobre os quais se assentará nossa vida 
internacional  [...]  (MEIRA PENNA, 1967,  citado por  MEIRA MATTOS, 
2011, v. 3, p. 175, grifo nosso). 

Com  a  fusão  das  duas  coroas  por  questões  dinásticas  em  1578,  o  Tratado  de 

Tordesilhas  tornou-se  inútil,  apesar  da  manutenção  das  animosidades  entre  espanhóis  e 

portugueses. A União Ibérica perduraria até 1640, com o início da dinastia de Bragança por 

D. João IV, se estendendo até a proclamação da República no Brasil. Durante este período de 

união das coroas, diversas expedições foram realizadas por espanhóis e portugueses, tendo 

como  propósito  principal  a  colonização  e  a  busca  de  novas  riquezas  na  atual  região  do 

Pantanal Mato-Grossense.

Durante as expedições exploratórias ocorridas no século XVI, foram definidas duas 

direções  de  incursão  à  região,  que  permitiram  o  atingimento  da  cabeceira  da  Bacia  do 

Paraguai: a primeira inciava-se no estuário do Rio da Prata, através da própria calha dos rios 

3 Denominação dada pelos colonizadores espanhóis para a atual região da Bolívia.
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Paraná e Paraguai, que era utilizada pelos espanhóis; e a segunda, utilizada pelos portugueses 

e  bandeirantes,  iniciava-se  no  litoral  do Brasil  Meridional,  atravessava  a  Serra  do Mar e 

prosseguia pelos afluentes dos rios Paraná e Paraguai, estendendo-se até as regiões atuais de 

Corumbá e Cuiabá (Figura 2). Após os bandeirantes alcançarem o Rio Paraguai, as incursões 

em direção ao ocidente ficariam cada vez mais difíceis, em virtude das emboscadas dos índios 

nativos e da crescente resistência das autoridades espanholas. 

Segundo Freitas Pereira (2007), no período do ciclo bandeirante português no século 

XVII,  pode-se  destacar  a  relevância  do  papel  desempenhado  por  Raposo  Tavares,  que 

realizou a maior expedição até então conhecida na América do Sul. A sua marcha foi iniciada 

a partir do planalto paulista em direção ao oeste, atingindo o Rio Paraguai na atual região de 

Corumbá.  Após  alcançar  o  rio  Guaporé,  atingiu  o  Mamoré,  e  por  meio  de  sua  margem 

esquerda, através do Rio Madre de Dios, chegou aos Andes atingindo o Oceano Pacífico, 

utilizando um de seus “nudos”4 localizado no atual  território da Bolívia.  Após alcançar  o 

Pacífico,  retornou  pelo  Madre  de Dios,  alcançando  o  Rio  Madeira  e  após  o  Amazonas, 

realizando a primeira ligação entre as Bacias Platina e Amazônica (Figura 3). 

Nota-se que em meados do século XVII, a expedição exploratória de Raposo Tavares 

caracterizou-se  pela  sua  importância  geopolítica (grifo  nosso), no  que  diz  respeito  à 

integração  continental  e  ao  posicionamento  do  Pantanal  Mato-Grossense  em  relação  aos 

antagonismos geográficos: Oceanos Atlântico e Pacífico; Bacias Platina e Amazônica. Neste 

contexto, afirma Toynbee que “a façanha humana no planeta é marcada pela luta. Venceram 

os  fortes  no  confronto  com  o  meio  físico  e  na  defrontação  com  as  dificuldades  para 

harmonizar a seu favor o ambiente humano” (1947, citado por MEIRA MATTOS, 2011, v. 1, 

p. 90).

Com a assinatura do Tratado de Madri em 1750 por Portugal e Espanha, o Tratado de 

Tordesilhas tornou-se nulo. Ficou estabelecido que a navegação seria exclusiva de uma nação, 

4 Segundo Meira Mattos (2011, v.3), nudos são as passagens existentes na Cordilheira dos Andes.
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caso tivesse a posse de ambas as margens do rio, consagrando o princípio de uti possidetis5 e 

dos limites naturais.

Diante deste novo cenário geopolítico, o século XVIII irá se caracterizar pelo esforço 

de Portugal em consolidar a posse do Pantanal  Mato-Grossense, diante da possibilidade de 

avanço hispânico a partir de Assunção, pelo Rio Paraguai. Segundo Freitas Pereira (2007), as 

fortificações construídas em locais estratégicos tiveram relevante importância no estímulo ao 

povoamento da região, servindo como base de operações para a execução de ações ofensivas e 

defensivas, com o intuito de garantir a posse da terra.

2.2  A  importância  geopolítica  do  Forte  de  Coimbra  na  história  do  Pantanal  Mato-
Grossense

O reino de Portugal pretendia estabelecer como limite fronteiriço a foz do  Rio Apa, 

afluente do Rio Paraguai, dando ordens para a construção de um forte na localidade de Fecho 

dos Morros, próxima da atual cidade de Porto Murtinho em Mato Grosso do Sul. Tal forte, 

tinha o intuito de consolidar a posse da terra e reprimir o avanço espanhol sobre o Pantanal 

Mato-Grossense.  A  sua  construção  na  margem  direita  do  Rio  Paraguai,  terá  grande 

importância geopolítica (grifo nosso) na consolidação dos anseios portugueses, como será 

descrito a seguir.

Designado para a construção da pretendida fortificação, o Capitão Mathias Ribeiro da 

Costa liderou uma expedição que largou de Cuiabá em junho de 1775, atingindo no mês de 

agosto um local onde o Rio Paraguai escoava entre dois morros (FREITAS PEREIRA, 2007). 

Esta localidade onde foi fundado era o estreito de São Francisco Xavier, duzentos e noventa 

quilômetros acima do ponto procurado de Fecho dos Morros. Desta forma, além do erro da 

distância, o Forte de Coimbra foi erigido na margem direita do Rio Paraguai, contradizendo o 

posicionamento na margem esquerda determinado pela coroa portuguesa.

5 “Princípio da ocupação real da terra, direito do primeiro ocupante” (FREITAS PEREIRA, 2007, p. 78).
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Após a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso em 1777, ficou estabelecido que os 

rios Paraguai e Guaporé, seriam considerados como os limites das possessões portuguesas e 

espanholas. Desta forma,  em virtude do posicionamento do Forte de Coimbra na margem 

direita do Rio Paraguai ele deveria ser devolvido aos espanhóis. 

Contudo,  o  Capitão-General  da  capitania  do  Mato  Grosso,  Luís  de  Albuquerque, 

determinou  a  construção  de  um  posto  fortificado  mais  ao Sul para  minimizar  a 

vulnerabilidade  a  um ataque  espanhol  a  partir  da  foz  do  Rio  Apa.  Para  prover  o  apoio 

logístico  ao  Forte  de  Coimbra,  foram fundadas  em setembro  de  1778,  as  povoações  de 

Ladário  e  Nova  Albuquerque,  atual  cidade  de  Corumbá,  também  localizadas  em  terras 

espanholas na margem direita do Rio Paraguai. 

Em contrapartida, os espanhóis construíram em 1792 o Forte Bourbon, que mais tarde 

seria chamado de Olimpo, para servir como um ponto de apoio que possibilitasse um ataque a 

Coimbra. Em 1793, D. Lázaro de Ribeira assumiu o governo em Assunção, possuindo como 

principal  objetivo  a  eliminação  da  ocupação  luso-brasileira  na  margem  direita  do  Rio 

Paraguai. Na tentativa de consolidação de seus anseios, foi realizada uma incursão sob seu 

comando em 1801, sendo bravamente reprimida pela guarnição do Forte de Coimbra, o que 

contribuiu para atribuição do princípio do jus bellis6 nas áreas litigiosas.

Este evento histórico teve grande relevância geopolítica (grifo nosso), por possibilitar 

a  manutenção  da  Região  Centro-Oeste  nas  mãos  dos  luso-brasileiros.  Caso  o  Forte  de 

Coimbra tivesse sido tomado,  as indefesas povoações de Ladário e Nova Albuquerque, atual 

Corumbá,  cairiam sob o domínio espanhol, impedindo a navegação no Rio  Paraguai desde 

Miranda até a atual cidade de Cáceres, o que comprometeria consequentemente, a ocupação 

lusa nas cabeceiras dos rios Guaporé, Paraguai e Cuiabá.

Esses acontecimentos encerraram a fase de expansão territorial e consolidaram a posse 

da região para os portugueses, cujas ações visando a ocupação e a regularização dos limites 

6 “Direito da posse consagrado pela vitória em ato de guerra” (FREITAS PEREIRA, 2007, p. 157).
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fronteiriços serão descritas a seguir.

2.3 O Pantanal Mato-Grossense na transição de colônia para o Império do Brasil

No início do século XIX, a transição da colônia para o império foi conturbada para o 

Pantanal  Mato-Grossense,  tendo  em  vista  o  seu  isolamento  em  relação  ao  litoral  e  as 

características do seu povoamento, formado por núcleos populacionais interiorizados ao longo 

dos rios navegáveis na Bacia do Paraguai e nas cercanias das áreas de mineração. 

Desta forma, a região se constituía em um grande vazio demográfico, cujo acesso era 

realizado principalmente pelos rios da Prata, Paraguai e Paraná, dominado pelos espanhóis, ou 

por longos itinerários terrestres com precário apoio logístico, dificultando a transmissão de 

ordens provenientes do Rio de Janeiro (FREITAS PEREIRA, 2007).

Durante este período, ocorreu a eclosão dos movimentos de libertação das colônias na 

América  do  Sul,  culminando  com  a  independência  do  Brasil  em  1822.  Com  a nova 

organização  política  no  espaço  geográfico  do  continente  sul-americano, emergiu  a 

necessidade de reconhecimento das fronteiras terrestres pelo Império do Brasil com os países 

vizinhos.

Para prover a ocupação da faixa de fronteira terrestre do Brasil,  nela incluída a do 

Pantanal  Mato-Grossense,  foi  realizada  uma  política  de  regularização  que  se  baseou  nas 

comissões  de  demarcação  e  nas  colônias  militares.  O  propósito  destas  iniciativas  eram, 

respectivamente, estabelecer os marcos divisórios no terreno e assegurar a presença na área 

fronteiriça, iniciando a intercomunicação das fronteiras menos povoadas (MEIRA MATTOS, 

2011, v. 3).

O propósito principal de povoamento foi alcançado com as colônias militares,  que 

tornaram-se pontos de apoio às comunicações interiores, minimizando o isolamento em que se 

encontrava a região. Algumas destas colônias tornaram-se cidades prósperas nos dias atuais, 



14

tais  como  Miranda  e  Dourados  na  região  do  Pantanal  (MEIRA  MATTOS, 2011,  v.  3), 

restando apenas a necessidade de oficialização dos marcos fronteiriços através de tratados 

internacionais.

Apesar das iniciativas  realizadas  pelo Império do Brasil,  o isolamento do Pantanal 

Mato-Grossense trouxe consequências durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), cuja 

necessidade  de  ocupação  e  integração  de  sua  faixa  de  fronteira,  mostraram-se  evidentes 

perante os acontecimentos.

2.4 O isolamento do Pantanal Mato-Grossense e a Guerra da Tríplice Aliança

 

A inexistência  de tratados que consolidassem a situação da fronteira,  bem como a 

navegação nos rios interiores, acarretou em permanentes conflitos diplomáticos entre o Brasil 

e o Paraguai. O governo imperial se esforçou para chegar a um acordo sobre a navegação no 

Rio  Paraguai,  cujo direito  à  navegação até  a  província  de Mato Grosso,  fora negado por 

aquele país. Tornava-se premente para o Brasil a liberdade de trânsito na bacia do Paraguai, 

em  virtude  do  isolamento  desta  província  em  relação  ao  litoral  brasileiro,  o  que  gerou 

consequências geopolíticas (grifo nosso) indesejáveis para o Império.

A dependência do Paraguai dos portos de Montevidéu e Buenos Aires, aliada à sua 

mediterraneidade e ao desejo expansionista de Francisco Solano López7, de impor a fronteira 

com o Brasil nos rios Branco e Ivinhema ao norte (Figura 4),  e de alcançar a saída para o mar 

ao  Sul e a  Leste, motivaram a preparação do país para uma guerra de grandes proporções. 

Ressalta-se a visão geopolítica (grifo nosso) de Solano López em ambicionar a constituição 

de  “uma  poderosa  nação  ou  confederação  bioceânica,  do  Atlântico  ao  Pacífico,  desde 

Montevidéu  até  o  litoral  do  Deserto  de  Atacama,  que  pertencia  à  Bolívia”  (FREITAS 

PEREIRA, 2007, p. 185).

7 Filho de Carlos López, assumiu o Governo da República do Paraguai em 1862, após a sua morte.
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Com a  eclosão  da  Guerra  da  Tríplice  Aliança  (1864-1870),  a  província  do  Mato 

Grosso  foi  invadida  por  tropas  paraguaias  (Figura  4),  o  que  evidenciou  a  importância 

geopolítica (grifo  nosso)  do  desenvolvimento  e  integração  da  região  do  Pantanal  Mato-

Grossense  ao  restante  do  país.  A invasão  e  ocupação  da  região,  sem o  oferecimento  de 

resistência por parte do Império do Brasil, “veio provar a suma gravidade de nossa absoluta 

carência de comunicação com o interior da massa continental” (MEIRA MATTOS, 2011, v. 

1, p. 131), fato este já mencionado nas seções anteriores.

A  expedição  que  saiu  de  São  Paulo  para  socorrer  o  território  invadido,  somente 

alcançou o seu objetivo um ano após a ocupação,  acarretando no perecimento de metade do 

seu efetivo na transposição dessa distância  (MEIRA MATTOS, 2011, v. 1).  Devido a este 

fator e à carência de provisões, ela  foi rechaçada pelas tropas paraguaias, cujo retraimento 

para o Brasil ficou conhecido como a Retirada de Laguna8. 

Esse insucesso veio comprovar junto à política brasileira, a incapacidade de defender a 

região  do  Pantanal  Mato-Grossense,  que  encontrava-se  isolada,  pouco  povoada  e  sem 

integração  ao  restante  do  país.  Desta  forma,  merece  destaque o  pensamento  geopolítico 

brasileiro no século XX, que alerta sobre a necessidade de vivificação e integração de nossa 

faixa  de fronteira,  a  fim de garantir  a  nossa soberania  perante  possíveis  interventores.  A 

respeito do tema, assim se posicionou o historiador e embaixador Teixeira Soares:

Se  a  fronteira  é  o  condicionamento  resultante  de  uma  política,  então  se 
impõe ter em linha de conta, como imperativo vivencial, a existência de uma 
política de fronteira. Esta política deve ser vigilante, previdente, construtiva, 
para  que  as  fronteiras  sejam  estáveis  e  bem  protegidas,  bem  como 
sensibilizadas demográfica e economicamente.  O contrário delas  serão as 
fronteiras  mortas,  ermas,  desprotegidas,  esquecidas.  As  fronteiras  vivas 
serão, sempre um espírito forte de nacionalidade. Fronteiras mortas darão 
imagem pouco favorável de um país que não cuida das suas lindes como 
deveria cuidar, porque fronteiras protegidas e povoadas enaltecem o espírito 
de previdência e de organização de um povo (SOARES, 1973, p. 19).

8 Nome de uma fazenda de Solano López incendiada pelos paraguaios, para evitar que o avanço da expedição 
brasileira obtivesse recursos de subsistência (FREITAS PEREIRA, 2007).
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2.5 O estabelecimento dos limites fronteiriços com o Paraguai e a Bolívia

A regulamentação dos limites fronteiriços com o Paraguai e a Bolívia não havia sido 

oficializada por meio de tratados internacionais, desde os movimentos de independência dos 

países sul-americanos no início do século XIX.

Essa necessidade de delimitação das fronteiras terrestres do Pantanal Mato-Grossense, 

segundo  Freitas  Pereira  (2007),  originava-se  na  inexistência  de  documentos  legais  que 

ratificassem os limites pretendidos pelo Império e no desguarnecimento da região, que havia 

proporcionado a invasão do território brasileiro pelas tropas de Solano López. 

Portanto,  os  problemas  de fixação na fronteira  oeste  do Pantanal  Mato-Grossense, 

careciam de uma resolução que colocasse um ponto final nas divergências territoriais entre os 

países  envolvidos.  Com isso,  ainda  durante  a  Guerra  da  Tríplice  Aliança  (1864-1870),  o 

Império  do  Brasil  procurou  resolver  estas  questões  pendentes,  propondo  a  assinatura  de 

tratados que ratificassem os seus anseios perante os vizinhos.

Com a finalidade de impor os limites que sempre considerou justos com o Paraguai 

(FREITAS PEREIRA, 2007), foi assinado em 1º de maio de 1865, na cidade de Buenos Aires, 

o Tratado da Tríplice Aliança com a República da Argentina e o Uruguai. Desta forma, o 

Império do Brasil consolidou junto aos seus aliados na Bacia do Prata, a linha de fronteira que 

seria imposta ao beligerante em caso de vitória, após o término da guerra.

Com o fim da guerra e a vitória dos aliados, este tratado foi ratificado em 1872 pelo 

Tratado Definitivo  de Paz e Amizade Perpétua9.  Ressalta-se o papel  de destaque de José 

Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, na defesa das imposições anteriormente 

acordadas em 1865, contribuindo para a concretização dos anseios brasileiros.

Paralelamente, o Império do Brasil procurou estabelecer um tratado com a Bolívia, 

durante a Guerra da Tríplice Aliança, conforme aconteceu com a fixação dos limites com o 

9 Disponível  em  <http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1872/b_108/>.  Acesso  em  30  de 
maio de 2013.

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1872/b_108/
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Paraguai. Esse acordo com a Bolívia esteve próximo de não ser concretizado, em decorrência 

da  persuasão  do governo boliviano  por  Solano  López,  que  prometera  recuperar  as  terras 

ocupadas pelos portugueses na margem direita do Rio Paraguai. Apesar das dificuldades, foi 

celebrado o Tratado de La Paz em 7 de março de 1867, estabelecendo os limites fronteiriços  

pretendidos pelo Império do Brasil,  necessários à posse do Pantanal Mato-Grossense e da 

própria província do Mato Grosso. 

Após a exposição dos eventos históricos que levaram à consolidação dos limites da 

fronteira Oeste  do Pantanal, será abordado no próximo capítulo a sua relevância geopolítica 

para o desenvolvimento e a Segurança Nacional.
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3 O PANTANAL MATO-GROSSENSE E A GEOPOLÍTICA 

Em sua obra  “A política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz”, Hans J. 

Morgenthau (2003)  destacou que a geografia se constitui em um dos fatores mais estáveis, 

dentre  aqueles  que  compõem o  poder  de  uma  nação.  No  contexto  do  Brasil  que  possui 

dimensões  continentais,  a  região  em  estudo  representa  um  importante  elemento  para  as 

considerações políticas e militares do país, em virtude das características peculiares que serão 

apresentadas a seguir.

O Pantanal Mato-Grossense encontra-se localizado no núcleo geopolítico central da 

América  do  Sul  (Figura  5),  tendo  a  cidade  de  Cuiabá-MT como  o  seu  centro  geodésico 

(FREITAS PEREIRA, 2007), constituindo-se em uma área de grande importância econômica, 

devido à sua abundância em minerais, água e potencial agrícola.

As peculiaridades  geográficas desta região,  representam um desafio a ser superado 

pelo Brasil, com o intuito de promover o seu desenvolvimento e integração ao restante do país 

e à comunidade sul-americana. 

Sobre os óbices impostos pela geografia, atesta Meira Mattos:

O território condiciona a vida de um Estado e limita suas aspirações...  A 
geografia condiciona, torna difícil, inspira, estimula e finalmente apresenta 
um desafio. Ele força um grupo humano a reagir às condições geográficas: o 
grupo reage e triunfa, ou não reage e é destruído (MEIRA MATTOS, 2011, 
v. 3, p. 233).

A  seguir,  serão  abordados  os  aspectos  relevantes,  que  justificam  a  importância 

geopolítica (grifo  nosso)  do  Pantanal  Mato-Grossense  para  o  Brasil,  tais  como  a  sua 

localização no núcleo geopolítico central do continente, o seu posicionamento em relação às 

Bacias Platina e Amazônica, aos Oceanos Pacífico e Atlântico  e ao Aquífero Guarani, bem 

como o fato de servir de porta de entrada para o gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL).
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3.1 A formação geológica do Pantanal Mato-Grossense

Segundo Freitas Pereira (2007), durante a formação da Bacia Platina, a ocorrência de 

abalos  sísmicos  alteraram o curso do Rio  Paraná,  desviando suas  águas  mais  para  o sul, 

culminando com a captura do Rio Paraguai.

Com o soerguimento da Cordilheira dos Andes e da bacia sedimentar do Rio Paraná, 

instalou-se entre essas duas regiões a depressão do Rio Paraguai que deu origem ao Pantanal 

Mato-Grossense, cujo levantamento do piso ocasionou o represamento do rio formando uma 

região flúvio-lacustre (Figura 6). Em virtude do caimento leste-oeste desde o planalto mato-

grossense, o escoamento das águas de seus afluentes na margem esquerda, ocorre de forma 

mais intensa, ocasionando constantemente o alagamento da área (FREITAS PEREIRA, 2007).

Desta forma, o Pantanal Mato-Grossense tornou-se parte integrante da “placa giratória 

brasileira  em  soldadura  com  a  da  América  do  Sul  materializada  ainda  pelos  países 

mediterrâneos,  Bolívia  e  Paraguai”  (FREITAS  PEREIRA,  2007,  p.  22).  Sobre  essa  área 

continental de soldadura, destaco o pensamento do General Golbery do Couto e Silva: 

[…], a atual península do Centro-Oeste, amputada da banda oriental, avança 
como  área  geopolítica  plenamente  individualizada,  reorientando-se  de 
sudeste a noroeste para entestar completamente com a Bolívia e Paraguai, de 
cujo caráter indeciso e ambivalente participa também, a cavaleiro de duas 
bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata. Cuiabá, no próprio paralelo de 
equipotência das atrações Norte e Sul, está fadada a ser o grande centro de 
articulação de toda a área, cujo potencial base de circunvalação fronteiriça, 
de  Porto  Velho  a  Campo  Grande  e  Ponta  Porã,  acabará  se  tornando  a 
realidade concreta na soldadura mais avançada entre o Brasil amazônico e o 
Brasil platino (COUTO E SILVA, 2003, p. 166 e 167, grifo nosso).

O posicionamento privilegiado do Pantanal no continente sul-americano, foi atestado 

ao longo do século XX pelos geopolíticos brasileiros, que reconheceram a sua importância 

para os anseios do Brasil em ingressar na comunidade dos países de primeira grandeza.
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3.2 O pensamento geopolítico brasileiro

O Brasil  se caracteriza pela  sua imensidão geográfica e através  de suas fronteiras, 

“recebe  e  transmite  os  influxos  exteriores,  que  podem  interferir  favorável  ou 

desfavoravelmente sobre as suas aspirações e interesses” (MEIRA MATTOS, 2011, v. 3, p. 

67).  

A sua fronteira  terrestre (15.719 Km) equivale a aproximadamente o dobro de sua 

fronteira marítima (7.409 Km), porém, é nesta última que se encontram os principais núcleos 

políticos  e  econômicos,  confirmando  a  vocação  marítima  do  país.  Somente  com  o 

desenvolvimento de sua massa continental interiorizada, bem como dos países lindeiros sul-

americanos, haveria uma neutralização desta predominância marítima, o que permitiria um 

alavancamento de nossas potencialidades (MEIRA MATTOS, 2011, v. 3). 

A geopolítica como ciência  no Brasil,  surgiu inicialmente na década de 1930 com 

Mário Travassos, cujos principais fundamentos eram voltados para uma política nacional, que 

visava  nos  levar  à  condição  de  principal  potência  sul-americana.   Neste  contexto,  foi 

destacada a presença dos antagonismos geográficos que norteavam as ações econômicas e 

políticas no continente sul-americano: Oceanos Atlântico e Pacífico, tendo a Cordilheira dos 

Andes como seu divisor; Bacias Platina e Amazônica (TRAVASSOS, 1935).

Em Projeção Continental do Brasil (1935), primeira obra geopolítica de expressão no 

século  XX,  Mario  Travassos  descreveu  as  características  opostas  dos  litorais  atlântico  e 

pacífico:

[…],  na  vertente  atlântica  imensa  superfície  de  contato  com  os  mais 
possantes  centros  da  civilização  mundial,  vias  de  penetração  naturais 
estendendo-se do oceano às próprias fraldas andinas, mentalidade agrícola, 
tendências  dinâmicas;  na  vertente  pacífica,  isolamento  marítimo  relativo, 
produção  e  comunicações  que  aconchegam  características  montanhosas, 
mentalidade mineira, tendências estáticas (MARIO TRAVASSOS, 1935, p. 
51)
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Também foi  ressaltada  a  presença  das  passagens  na  cordilheira  que  facilitariam a 

transposição desse divisor, possibilitando o escoamento de nossas riquezas pelo lado ocidental 

do  continente  sul-americano  (TRAVASSOS,  1935).  O  posicionamento  do  Pantanal  é 

privilegiado pela proximidade desses pontos de rebaixamento da cordilheira, o que permitiria 

uma vivificação da região e de sua faixa de fronteira, por meio de obras de infraestrutura que 

a interligassem com a vertente pacífica. 

Este processo traria como consequência a ampliação de nossas potencialidades, além 

de  fomentar  o  povoamento  e  o  desenvolvimento  de  uma  área,  cujo  isolamento  traz 

consequências para o exercício da soberania. Essa necessidade de integração da comunidade 

sul-americana é justificada pelo pensamento do General Meira Mattos:

A continentalização da América do Sul criará uma nova valorização do seu 
território, pela enorme expansão das suas atuais fronteiras econômicas, e não 
temos  receio  de  dizer  que  a  aceitação  dessa  ideia  por  todos  os  países 
interessados,  acrescentará  ao  presente  patrimônio  econômico  continental, 
uma nova extensão equivalente a que existe hoje (MEIRA MATTOS, 2011, 
v. 1, p. 20)

Em  se  tratando  das  Bacias  Amazônica  e  Platina,  Mario  Travassos  destacou  o 

antagonismo das forças carreadoras de seus principais rios. No caso do Rio Amazonas, a sua 

foz está localizada na região Norte do Brasil, convergindo o escoamento de nossas riquezas 

para  uma  área  de  grande  circulação  marítima  no  Oceano  Atlântico.  Já  o  Rio  da  Prata, 

converge  para  a  sua  foz  em  Buenos  Aires,  a  influência  sobre  os  seus  rios  formadores: 

Paraguai, Uruguai e Paraná (TRAVASSOS apud MEIRA MATTOS, 2011, v. 3). 

Visando  neutralizar  essa  força  carreadora  de  Buenos  Aires,  nossos  governantes 

realizaram obras  de  infraestrutura  para  o  escoamento  de  nossas  riquezas  pelos  portos  de 

Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Porto Alegre e Rio Grande. 

A oscilação entre as forças político-econômicas que as bacias do Amazonas e do Prata 

representam, podem resultar em instabilidades entre o Brasil e a Argentina, gerando como 

consequência uma repercussão imediata entre as outras nações do continente sul-americano 
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(MARIO  TRAVASSOS,  1935).  Em  que  pese  tal  assertiva  de  cunho  geopolítico,  as 

instabilidades não se sucederam e os aspectos políticos e econômicos foram consolidados.

O governo brasileiro  deve  atentar  para  as  possibilidades  existentes  de  interligação 

entre as duas bacias10 (Figuras 7 e 8) na região do Pantanal Mato-Grossense. Segundo Freitas 

Pereira  (2007),  uma  vez  sendo  realizadas  as  obras  propostas,  seria  consolidada  a  maior 

aquavia interior do mundo, que interligaria as regiões meridional e setentrional do continente, 

trazendo como consequência, a integração e o desenvolvimento do Brasil.

Mario Travassos (1935) também atestou a importância geopolítica (grifo nosso) do 

triângulo boliviano, formado pelas cidades de Cochabamba, Sucre e Santa Cruz de la Sierra. 

Esta região geográfica, núcleo de convergência das influências das bacias do Amazonas e do 

Prata, representa uma fonte de poder geopolítico, cujo domínio por um país sul-americano, 

representará a conquista da hegemonia continental (MARIO TRAVASSOS, 1935). 

Neste contexto, o Pantanal Mato-Grossense se destaca pelo posicionamento lindeiro a 

esse centro de poder, que no transcorrer de nossa história foi fruto de inquietações políticas 

entre os países da América do Sul. Tais acontecimentos,  justificam a necessidade de uma 

maior  presença  de  nossas  Forças  Armadas,  além de ações  efetivas  para a  integração e  o 

desenvolvimento da região, cujo respaldo é sustentado pelo pensamento do General Golbery 

do Couto e Silva:

É  nesta,  afinal,  que  se  refletem  a  fundo,  como  se  vê,  todos  esses 
antagonismos e oposições dos mais distintos quadrantes e de natureza vária, 
a  tal  ponto  que  a  solidez  dessa  área  capital  sobreleva  de  importância 
estratégica,  como  verdadeiro  penhor  da  própria  estabilidade  continental. 
Nem de admirar seria que, em geopolítica, o compartimento mais instável,  
justo  por  sê-lo  assim,  possa  vir  a  tornar-se  mesmo  o  garante  de  toda  a 
estabilidade na área maior circunjacente. E, pois, a presença brasileira na 
área de soldadura continental, sendo […] um trunfo de valor sem igual, 
traduz  uma  responsabilidade  permanente  que  nunca  poderemos 
esquecer nem sequer menosprezar (COUTO E SILVA, 1981,  p.  128 e 
129, grifo nosso). 

10 “A interligação é possível pelo Paraná-Paraguai-Guaporé, com a construção de canal entre os rios Alegre e 
Aguapeí. Acrescente-se a possibilidade de enlaçar o Madre de Dios-Manú com o Urubamba-Ucayali, pelo canal  
de Fitzcarraldo, até Iquitos e completar-se a gigantesca alça pelo Solimões-Amazonas, desde Buenos Aires até 
Belém. Também é factível a união das bacias do Orinoco e Amazonas, desde Manaus até Ciudad Guayana, na 
Venezuela” (FREITAS PEREIRA, 2007, p. 333).
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A sua assertiva demonstra claramente, a necessidade de povoamento e integração do 

Pantanal  Mato-Grossense  ao  restante  do  país  e  ao  continente  sul-americano.  A  sua 

importância geopolítica e estratégica foi atestada pelos geopolíticos brasileiros, em especial 

por Mario Travassos, Golbery do Couto e Silva e Carlos Patrício de Freitas, cujas propostas 

de desenvolvimento da região necessitam ser incorporadas pelo governo brasileiro, a fim de 

alavancar as potencialidades do país.

3.3 A importância econômica e geopolítica do Aquífero Guarani

Considerado um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce do mundo, com 

37.000 Km³ de capacidade, o Sistema Aquífero Guarani (SAG) está localizado na Região 

Centro-Oeste da América do Sul, abrangendo os territórios do Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai11. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Aquífero possui extensão aproximada 

de 1.087.000 Km² e integra o território de oito estados brasileiros, incluindo Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul (Figura 9). 

As  águas  existentes  em suas  reservas  têm excelente  qualidade  possuindo  diversas 

finalidades, tais como o abastecimento público, turismo, engarrafamento de água mineral e 

agroindústria.  Em virtude  da  grande quantidade  de  água superficial  existente  no  país,  os 

governantes  demoraram para dar  a devida importância  às águas subterrâneas,  pois grande 

parcela da população brasileira recebe água de alta qualidade a um preço irrisório.

Atualmente,  o  governo  brasileiro  desenvolveu  o  Programa  Nacional  de  Águas 

Subterrâneas,  com  o  intuito  de  realizar  a  gestão  integrada  deste  importante  recurso  e 

estabelecer  as  diretrizes  nacionais  para  o seu monitoramento.  Este  programa é de grande 

relevância para compatibilizar e normatizar os procedimentos comuns de utilização das águas 

11 Disponível  em:  <http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/item/861717>.  Acesso 
em: 27 de maio de 2013.

http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/item/861717
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subterrâneas pelos Estados detentores do Aquífero Guarani12.

Neste  contexto,  um acordo13 sobre  a  utilização  conjunta  do  Aquífero  Guarani  foi 

assinado em 2 de agosto de 2010, esclarecendo em seus artigos os termos para a sua devida 

exploração, bem como os cuidados necessários para a sua preservação. Essas preocupações de 

Brasil,  Argentina,  Paraguai  e  Uruguai,  países  lindeiros  do  Aquífero  e  segundo  o  artigo 

primeiro deste acordo, únicos titulares deste recurso natural, são transcritas no artigo 3:

As Partes  exercem em seus  respectivos  territórios  o  direito  soberano  de 
promover  a  gestão,  o  monitoramento  e  o  aproveitamento  sustentável  dos 
recursos hídricos do Sistema Aquífero Guarani, e utilizarão esses recursos 
com base em critérios de uso racional e sustentável e respeitando a obrigação 
de não causar  prejuízo sensível  às  demais  Partes  nem ao meio  ambiente 
(BRASIL, 2010).

Em virtude das diversas variáveis que acarretam na utilização desproporcional deste 

manancial, a adoção de medidas conjuntas de cooperação e exploração do SAG pelos países 

signatários do acordo, são o caminho para a estabilidade, o progresso e o desenvolvimento 

mútuo da região.

Durante o XVII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, realizado na cidade de 

Bonito-MS em outubro de 2012, foram discutidas as potencialidades e preocupações sobre o 

SAG. Neste Congresso foi enfatizada a importância do estado de Mato Grosso do Sul, por 

possuir aproximadamente 213.000 Km² da reserva em seu subsolo, além da necessidade de 

potencializá-la economicamente. 

A valorização monetária da água doce, cuja utilização atual na produção industrial é 

praticamente  gratuita,  poderá agregar  valor  aos  bens  produzidos,  aumentando 

consequentemente num futuro próximo, o potencial econômico do Brasil.

A  crescente  falta  de  água  doce  no  mundo  alertada  pela  Organização  das  Nações 

12 Disponível  em:  <http://www.mma.gov.br/index.php/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/programa-
nacional-de-aguas-subterraneas>. Acesso em: 19 de junho de 2013.
13 Disponível  em:  <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/acordo-sobre-o-aquifero-
guarani/?searchterm=acordo%20sobre%20aquifero%20guarani> Acesso em: 19 de junho de 2013.

http://www.mma.gov.br/index.php/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/programa-nacional-de-aguas-subterraneas
http://www.mma.gov.br/index.php/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/programa-nacional-de-aguas-subterraneas
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Unidas (ONU)14, amplifica a importância geopolítica (grifo nosso) e estratégica do SAG, em 

virtude  de  possíveis  conflitos  futuros  pela  posse  de  recursos  hídricos.  Tais  recursos  são 

essenciais para a manutenção da vida como a conhecemos, e em decorrência disso, desperta 

cada  vez  mais  o  interesse  de  outros  países,  cujas  reservas  encontram-se  cada  vez  mais 

escassas.

Como  contraponto  a  estas  possibilidades,  a  redistribuição  dos  meios  e  efetivos 

militares pela região se faz mister, aliada a uma política de governo de Integração Nacional 

para promover o desenvolvimento do Pantanal Mato-Grossense. Estas ações contribuirão para 

minimizar o seu isolamento atual, fazendo com que o Brasil exerça a dissuasão por meio de 

suas  Forças  Armadas,  permitindo  a  preservação  de  sua  soberania  sobre  esta  importante 

reserva hídrica.

3.4 O Pantanal Mato-Grossense como porta de entrada para o gasoduto Bolívia-Brasil

O gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL) se inicia a partir de um povoado localizado 40 

Km ao sul da cidade de Santa Cruz de la Sierra, percorrendo aproximadamente 557 Km até a 

divisa  com o Brasil,  na  cidade  de  Corumbá-MS (Figura  10).  Em território  brasileiro  ele 

atravessa cinco estados até a cidade de Porto Alegre-RS totalizando 2.593 Km, constituindo-

se desta forma, no maior gasoduto da América do Sul, cuja operação iniciou-se em julho de 

1999 (GOSMANN, 2011).

A definição pela sua construção resultou da necessidade de diversificação da matriz 

energética,  apontada  na  Conferência  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento, realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro. O gás natural surgia como 

fonte alternativa de energia em substituição ao óleo combustível, com o intuito de reduzir a 

emissão de gases de efeito estufa.

14 Disponível em: <http://www.onu.org.br/alertando-para-escassez-de-agua-doce-onu-pede-esforcos-globais-
para-proteger-recursos-naturais>. Acesso em: 03 de junho de 2013.
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Desta forma, foi firmado um acordo para a aquisição do gás natural boliviano pelo 

Brasil em agosto de 199215. O fornecimento estabelecido neste acordo previu a cessão de 8 a 

16  milhões  de  m³/dia,  durante  um  período  de  vinte  anos,  através  de  um  gasoduto  que 

atravessaria  a  região  do  Pantanal  Mato-Grossense.  Este  acordo,  também  estabeleceu  a 

participação da Petrobrás na exploração, produção, transporte, comercialização e distribuição 

de hidrocarbonetos16 na Bolívia (GOSMANN, 2011).

Este empreendimento alcançou, aproximadamente, 50% da demanda brasileira a partir 

de 2005, passando a ser fundamental para a composição do PIB da Bolívia (GOSMANN, 

2011). Com isso, estabeleceu-se uma relação de interdependência de longo prazo entre os 

países, em virtude do benefício mútuo gerado pelo GASBOL.

Porém, com a chegada de Evo Morales ao poder, foi assinado o Decreto nº 28.701 de 

1º maio de 200617, que nacionalizou o setor de hidrocarbonetos, gerando preocupações para o 

governo brasileiro a respeito da manutenção do fornecimento de gás natural pela Bolívia. Foi 

necessário,  segundo Celso Amorim,  que era o então  Ministro das  Relações  Exteriores do 

Brasil, uma firme negociação para evitar um grande aumento no preço do gás e garantir uma 

justa indenização pelas refinarias da Petrobrás em solo boliviano18. 

Este ato unilateral do governo boliviano, acarretou numa retração dos investimentos 

estrangeiros, afetando diretamente a exploração e  a  produção do gás natural.  Esta situação 

pode trazer como consequência,  a  dificuldade para  o  atendimento da demanda prevista em 

contrato e ocasionar problemas econômicos para o Brasil.

Neste contexto, ressalta-se a importância estratégica e geopolítica do Pantanal Mato-

15 Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/biboliv.htm>. Acesso em: 04 de junho de 2013.
16 Hidrocarbonetos  são  compostos  orgânicos  formados  exclusivamente  por hidrogênio  e carbono,  possuindo 
grande importância para a indústria química na produção de combustível, plásticos, corantes e outros produtos 
importantes  para  o  ser  humano.  Disponível  em:<http://www.soq.com.br/conteudos/em/funcoesorganicas/. 
Acesso em: 04 de junho de 2013.
17 Disponível em: <http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=59>. Acesso em: 04 de junho de 2013.
18 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/discursos-artigos-entrevistas-e-outras-
comunicacoes/ministro-estado-relacoes-exteriores/exposicao-do-ministro-celso-amorim-em-audiencia/?
searchterm=nacionalização%20de%20hidrocarbonetos>. Acesso em: 05 de junho de 2013.

http://www.soq.com.br/conteudos/em/funcoesorganicas/
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Grossense,  cuja  faixa  de  fronteira  que  abarca  as  cidades  vizinhas  de  Puerto  Suarez  e 

Corumbá-MS,  caracteriza-se por ser a porta  de entrada para o gás natural  proveniente da 

Bolívia. 

A seguir,  serão abordadas  as  políticas  de governo  relacionadas ao Pantanal  Mato-

Grossense,  com o intuito de  estabelecer uma correlação entre as consequências  oriundas de 

sua aplicação e a situação de isolamento parcial de sua faixa de fronteira.
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4 AS POLÍTICAS DE GOVERNO PARA O PANTANAL MATO-GROSSENSE

Neste capítulo,  serão abordadas  a Estratégia Nacional de Defesa (END), a Política 

Nacional  de  Defesa  (PND),  o  Programa  de  Promoção  do  Desenvolvimento  da  Faixa  de 

Fronteira (PDFF), além de outros programas relacionadas ao Pantanal Mato-Grossense, sendo 

descritas as principais diretrizes e oportunidades a serem exploradas pelo governo brasileiro. 

Neste contexto, serão destacadas as ações efetivamente executadas para o desenvolvimento e 

integração da região em estudo, a fim de verificar a sua adequabilidade perante os propósitos 

a que se destinam.

Adicionalmente,  serão  apresentadas  as  organizações  militares  das  Forças  Armadas 

existentes na região e no seu entorno, a fim de permitir a visualização do isolamento parcial 

de sua faixa de fronteira.

4.1 Estratégia Nacional de Defesa

A Estratégia Nacional de Defesa (END)19 é um documento de alto nível que tem como 

propósito, estabelecer ações estratégicas de médio e longo prazo para modernizar a estrutura 

nacional  de  defesa.  Estas  ações  se  fazem  necessárias, devido  à  estabilidade  política  e 

econômica alcançada  pelo  Brasil,  que  proporcionou  uma  posição  de  destaque  no cenário 

internacional (BRASIL, 2008).

Segundo  a  END,  “o  Brasil  ascenderá  ao  primeiro  plano  no  mundo  sem  exercer 

hegemonia ou dominação”  (BRASIL, 2008, p. 8),  pautada “pelos princípios constitucionais 

da não-intervenção,  defesa da paz e solução pacífica  dos conflitos” (BRASIL, 2008, p. 8). 

Desta forma, para alcançar a posição supracitada, faz-se necessário a preparação do país para 

possíveis agressões e ameaças, vinculando a END à estratégia nacional de desenvolvimento. 

Estas  estratégias  são  complementares  e  interdependentes,  pois  somente  com  o  Brasil 

19 Disponível em: <http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/END2012.pdf>. Acesso em: 11 de junho de 2012.

http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/END2012.pdf
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defendido, será possível a construção de um modelo próprio de desenvolvimento (BRASIL, 

2008).

Dentre as vinte e três diretrizes estabelecidas na END, ressalta-se as que caracterizam 

a preocupação do governo brasileiro com as fronteiras terrestres  e com a distribuição dos 

meios e efetivos militares pelo país, a fim de possibilitar o cumprimento de suas atribuições 

constitucionais:

- “Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres, nos limites das águas 

jurisdicionais brasileiras, e impedir-lhes o uso do espaço aéreo nacional” (BRASIL, 2008, p. 

11, grifo nosso).

-  “Organizar  as  Forças  Armadas  sob  a  égide  do  trinômio  monitoramento/controle, 

mobilidade e presença” (BRASIL, 2008, p. 11, grifo nosso). Esta diretriz reforça a carência 

de efetivos e meios militares em locais isolados geograficamente, tais como o Pantanal Mato-

Grossense, conforme atestado na própria END:

O  imperativo  de  mobilidade  ganha  importância  decisiva,  dadas  a 
vastidão do espaço a defender e a escassez dos meios para defendê-lo. 
O  esforço  de  presença,  sobretudo  ao  longo  das  fronteiras 
terrestres e  nas partes  mais  estratégicas  do litoral,  tem limitações 
intrínsecas. É a mobilidade que permitirá superar o efeito prejudicial 
de tais limitações (BRASIL, 2008, p. 11, grifo nosso).

- “Reposicionar o efetivo das três Forças” (BRASIL, 2008, p. 13), pois a concentração das 

principais unidades está nas regiões Sul e Sudeste, contrariando as preocupações atuais no 

Norte, no Oeste e no Atlântico Sul (BRASIL, 2008, grifo nosso).

-  “Adensar  a  presença de  unidades  do Exército,  da  Marinha e  da Força  Aérea nas 

fronteiras” (BRASIL, 2008, p. 14, grifo nosso).

- “Preparar efetivos para o cumprimento de missões de garantia da lei e da ordem, nos termos 

da Constituição Federal” (BRASIL, 2008, p. 16).

- “Estimular a integração da América do Sul (BRASIL, 2008, p. 17, grifo nosso).
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Diante  do exposto,  convém salientar  que  em virtude  da  imensidão  geográfica  do 

Brasil, a defesa das fronteiras terrestres está condicionada às condições de mobilidade das 

Forças Armadas,  pautada na efetividade do monitoramento/controle. A END expressa que 

“presença” não pode significar  “onipresença”,  porém,  torna-se extremamente  necessário o 

desenvolvimento de meios de monitoramento/controle eficazes, a fim de possibilitar que esta 

diretriz alcance os objetivos desejados para a defesa do país. 

Atualmente, está em desenvolvimento pelo Exército Brasileiro o Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), que consistirá em uma rede de sensores dispostos 

ao longo das fronteiras terrestres interligados a sistemas de comando e controle, com o intuito 

de dar uma resposta em tempo real aos problemas detectados. 

Porém, a expectativa do governo brasileiro para que este sistema esteja totalmente 

implantado é de dez anos20,  o que dificulta a defesa da faixa de fronteira baseada no trinômio 

monitoramento/controle,  mobilidade  e  presença,  conforme  preconizado  nas  diretrizes 

expostas neste capítulo.

A END também estabelece as principais vulnerabilidades do Brasil, no qual  merece 

destaque a “inadequada distribuição espacial das Forças Armadas no território nacional, 

para  o  atendimento  otimizado  às  necessidades  estratégicas”  (BRASIL,  2008,  p.  42,  grifo 

nosso).  Esta  vulnerabilidade  admitida  pelo  governo  brasileiro,  contraria  a  diretriz  que 

especifica  a  mobilidade  como um dos pilares  da organização  das  Forças  Armadas.  Neste 

contexto,  esta  inadequada  distribuição  afetará  diretamente,  a  mobilidade  requerida  para  o 

cumprimento eficaz das obrigações constitucionais relativas à Defesa Nacional.

À luz das vulnerabilidades descritas na END, são vislumbradas algumas oportunidades 

a serem exploradas pelo governo brasileiro, dentre as quais destacam-se:

20 Disponível  em:<http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/defesa-nacional/estrategia-nacional- 
para-reorganizaao-e-reaparelhamento-da-defesa/sisfron-sistema-integrado-de-monitoramento-de-
fronteiras.aspx>. Acesso em 22 de junho de 2013.
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- “Maior  engajamento  da  sociedade  brasileira  nos  assuntos  de  defesa,  assim como maior 

integração entre os diferentes setores dos três poderes do Estado brasileiro e desses setores 

com os institutos nacionais de estudos estratégicos, públicos ou privados” (BRASIL, 2008, 

p.  44,  grifo  nosso).  É  de  suma  importância  para  o  Brasil,  que  as  políticas  de  defesa  e 

integração adotadas pelo governo estejam respaldadas pelos especialistas, a fim de se obter os 

melhores resultados a respeito dos temas em lide. 

-  “Estreitamento da cooperação entre os países da América do Sul e, por extensão, com os do 

entorno estratégico brasileiro” (BRASIL, 2008, p. 45).  Somente com a integração regional, 

será  possível  a  vivificação  de  nossa  faixa  de  fronteira  terrestre,  motivada  pelo 

desenvolvimento gerado por este processo.

- “Otimização do controle sobre atores não-governamentais, […], visando à preservação do 

patrimônio  nacional,  mediante  ampla  coordenação  das  Forças  Armadas  com  os  órgãos 

governamentais brasileiros [...]” (BRASIL, 2008, p. 45).  A coordenação e o controle sobre 

estes atores  não  são exercidos de forma efetiva,  em virtude de ações governamentais  que 

estabeleceram as demarcações de algumas reservas indígenas na faixa de fronteira. 

A efetiva implementação das diretrizes e das oportunidades vislumbradas na END, se 

faz mister para o atingimento dos objetivos nacionais de defesa e desenvolvimento. Em minha 

opinião, as medidas propostas ainda não foram executadas em sua plenitude,  contribuindo 

para o isolamento parcial da faixa de fronteira terrestre e para a falta de integração de regiões 

isoladas geograficamente, como o Pantanal Mato-Grossense e a Amazônia.

4.2 Política Nacional de Defesa

“A Política Nacional de Defesa (PND)21 é o documento condicionante de mais alto 

nível do planejamento de ações destinadas à defesa nacional coordenadas pelo Ministério da 

21 Disponível em: <http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/PND.pdf>. Acesso em 11 de junho de 2013.
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Defesa” (BRASIL, 2005, p. 1). Em semelhança à END, a PND pressupõe que a defesa está 

diretamente vinculada ao desenvolvimento, cujo propósito é a conscientização de “todos os 

segmentos da sociedade brasileira sobre a importância da defesa do país e de que esta é um 

dever de todos os brasileiros”(BRASIL, 2005, p. 1). O conceito de Defesa Nacional é assim 

definido pela PND: “Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase 

no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra 

ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas” (BRASIL, 2005, p. 2).

Sobre o ambiente internacional, a PND ressalta a pouca probabilidade de ocorrência 

de conflitos generalizados entre Estados, dando ênfase a possibilidade de conflitos por “áreas 

marítimas,  pelo domínio aeroespacial  e por  fontes de água doce, alimentos e de energia 

(BRASIL, 2005, p. 2, grifo nosso).  

O Pantanal  Mato-Grossense  torna-se  desta  forma,  uma  região  de  interesse  para  a 

Defesa  Nacional,  em  virtude  de  estar  inserida  dentro  do  contexto  descrito  na  assertiva 

anterior. Neste trabalho, foi destacada a presença do Aquífero Guarani em seu subsolo, bem 

como o fornecimento de gás natural pela Bolívia por meio do GASBOL, que atravessa toda a 

região  para  realizar  o  abastecimento  do  parque  industrial  no estado  de  São  Paulo, 

confirmando desta forma, a sua importância geopolítica no continente sul-americano (grifo 

nosso).

A necessidade de integração sul-americana,  a fim de consolidar a confiança mútua 

entre os países e solucionar possíveis conflitos através da negociação, também é destacada na 

PND. Neste contexto, ela ressalta a importância da ligação entre os centros produtivos e os 

dois  oceanos22 (grifo  nosso)  para  concretizar  o  desenvolvimento  e  a  integração  do  país, 

alinhando-se  com o pensamento  geopolítico  brasileiro,  descrito  no capítulo  anterior  desta 

obra.

22 A ligação entre os centros produtivos e os dois oceanos, foi proposta inicialmente por Mario Travassos (1935), 
corroborada posteriormente pelo pensamento geopolítico brasileiro no século XX.



33

A região do Pantanal Mato-Grossense, em virtude do parcial isolamento de sua faixa 

de fronteira, caracteriza-se pela ocorrência de delitos transfronteiriços que a transformam em 

uma zona de instabilidade. Conforme preconizado na PND,  a persistência destes ilícitos que 

se traduzem em roubo de gado, contrabando e descaminho, refúgio de criminosos, roubo de 

cargas e veículos, tráfico de armas, munição e drogas23, “justifica a prioridade  à defesa do 

Estado,  de  modo  a  preservar  os  interesses  nacionais,  a  soberania  e  a  independência” 

(BRASIL, 2005, p. 4).  

Assim  sendo,  faz-se  necessária  a  vivificação  dessa  faixa  de  fronteira  com  a 

onipresença das  Forças  Armadas,  a  fim de  promover  o  seu  desenvolvimento  e  coibir  as 

atividades ilícitas realizadas na região.  Sem os recursos ideais que permitam a realização de 

um monitoramento efetivo, torna-se difícil a repressão aos delitos transfronteiriços por meio 

da mobilidade estratégica prevista na END.

As  ações e medidas estabelecidas na END e PND, caracterizam a preocupação do 

governo em promover o desenvolvimento e a integração de regiões, cujo acesso é dificultado 

pelos óbices da geografia. Neste contexto, incluo o Pantanal Mato-Grossense e a sua faixa de 

fronteira,  cujo isolamento  parcial  e  a  falta  de  integração,  surgem como desafios  a  serem 

transpostos pelo governo brasileiro.

Desta forma,  torna-se necessária a concretização  das ações previstas pelo governo, 

para  que  o  Brasil  exerça  a  sua  soberania  de  forma  plena,  pautada  no  trinômio  defesa, 

vivificação e desenvolvimento, a fim de possibilitar a ampliação das potencialidades do país.

4.3 Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF)

A faixa de fronteira terrestre do Brasil se estende por 15.719 Km e caracteriza-se por 

possuir 150 Km de largura e corresponder a 27% do território nacional (BRASIL, 2009). Nela 

23 Dados apresentados pelo Contra-Almirante Edervaldo Teixeira de Abreu Filho, Comandante do 6º Distrito 
Naval, em palestra proferida no dia 20 de maio de 2013, para o Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores 
de 2013 (CEMOS 2013).
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está  inserida  a  faixa  de  fronteira  do  Pantanal  Mato-Grossense,  cuja  importância  e 

peculiaridades geopolíticas foram expostas nos capítulos anteriores. 

“O Programa tem como objetivo principal promover o desenvolvimento da Faixa  de 

Fronteira por meio de sua estruturação física, social e produtiva, com ênfase na ativação 

das  potencialidades  locais  e  na  articulação  com  outros  países  da  América  do  Sul” 

(BRASIL,  2009,  p.  14,  grifo  nosso).  A  competência  para  a  sua  implementação  é  de 

responsabilidade  da  Secretaria  de  Programas  Regionais,  vinculada  ao  Ministério  da 

Integração.

O PDFF estabeleceu a divisão da faixa de fronteira  terrestre em três arcos (Norte, 

Central e Sul) e dezessete espaços sub-regionais (Figura 11), “permitindo otimizar e catalisar 

o  aproveitamento  de  peculiaridades  da  organização  social,  das  características  produtivas 

locais: sociais, econômicas, políticas e culturais” (BRASIL, 2009, p. 34). A faixa de fronteira 

do Pantanal Mato-Grossense está inserida no arco central e compreende o espaço sub-regional 

XI,  abrangendo nove municípios dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

As dificuldades encontradas pelo Brasil para vivificar a faixa de fronteira terrestre, são 

originadas em decorrência  dos  obstáculos naturais  e da pouca presença dos equipamentos 

estatais nas áreas de saúde, comunicação, educação e transporte (BRASIL, 2009). Aliada a 

estes fatores, a regulamentação da faixa de fronteira dos países lindeiros ao Brasil, limitam as 

ações de integração e desenvolvimento mútuo desejadas pelo país.

Além do PDFF,  destacam-se como relevantes  para o Pantanal  Mato-Grossense,  os 

seguintes Programas de Governo referentes a faixa de fronteira terrestre:

- Projeto SIS-Fronteira do Ministério da Saúde, que visa a melhoria da qualidade da saúde 

pública nesta região24;

24 Disponível  em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1228>. Acesso em 13 
de junho de 2013.

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1228
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- Projeto Fronteiras (SINIVEM) e Questões Migratórias25, Programa PRONASCI Fronteiras26, 

de  responsabilidade  do  Ministério  da  Justiça  e  do  Departamento  de  Polícia  Federal,  cujo 

objetivo é o mapeamento de criminosos; e

- Projeto Intercultural Bilíngue Escolas de Fronteira27, de responsabilidade do Ministério da 

Educação, que tem como propósito a construção de uma identidade regional intercultural e 

bilíngue.

Estas iniciativas do governo brasileiro têm o intuito de alterar o conceito de fronteira 

perante  a  sociedade,  transformando-a  em  um  espaço  de  integração,  no  qual  deve  ser 

estimulado  o  desenvolvimento  transfronteiriço  por  meio  da  ativação  das  potencialidades 

locais. 

Em minha opinião, a faixa de fronteira terrestre do Pantanal Mato-Grossense, objeto 

de estudo deste trabalho, ainda carece da execução de medidas efetivas para consolidar as 

ações  previstas  no  PDFF e  nos  demais  programas  supracitados.  Somente  desta  forma,  o 

quadro atual de isolamento e falta de integração seria superado, garantindo consequentemente, 

o exercício pleno da soberania e o alavancamento das potencialidades do país.

4.4 A distribuição das Organizações Militares no Pantanal Mato-Grossense

Neste tópico, será abordado o posicionamento das Organizações Militares  (OM) no 

Pantanal  Mato-Grossense,  a  fim  de  estabelecer  uma  correlação  com  a  END  e  PND, 

identificando as consequências desta atual distribuição espacial (Figura 12) para o isolamento 

parcial de sua faixa de fronteira. 

O Exército Brasileiro possui diversas Organizações Militares, localizadas nos estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estando subordinadas ao Comando Militar do Oeste 
25 Disponível em: <http://www2.sinivem.com.br/>. Acesso em 13 de junho de 2013.
26 Disponível  em:  <http://www.brasil.gov.br/menu-de-apoio/apoio/brasil-agora/pronasci>.  Acesso  em  13  de 
junho de 2013.
27 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Escolafronteiras/doc_final.pdf>. Acesso em 13 de 
junho de 2013.

http://www2.sinivem.com.br/
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(CMO). Nesta obra, será abordado o posicionamento das unidades de combate e de apoio ao 

combate28,  que  em  caso  de  ameaça  externa  serão  acionadas  para  cumprir  a  missão 

constitucional da Força. São elas:

- 3° Batalhão de Aviação do Exército (3°BAvEx), em Campo Grande-MS;

- 9° Batalhão de Engenharia de Combate (9° BEC), em Aquidauana-MS;

- 9° Batalhão de Suprimento (9° B Sup), em Campo Grande-MS;

- 17° Batalhão de Fronteira (17° B Fron), em Corumbá-MS;

- 28° Batalhão Logístico (28° B Log), em Dourados-MS;

- 2ª Companhia de Infantaria (2ª Cia Inf), em Três Lagoas-MS;

- 2ª Companhia de Fronteira (2ª Cia Fron), em Porto Murtinho-MS;

- 3ª Companhia de Infantaria (3ª Cia Inf), em Forte de Coimbra-MS;

- 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (4ª Cia E Cmb Mec), em Jardim-MS;

- 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC), em Nioaque-MS;

- 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada (10º R C Mec), em Bela Vista-MS;

- 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada (11º R C Mec), em Ponta Porã-MS;

- 17º Regimento de Cavalaria Mecanizada (17º R C Mec), em Amambaí-MS;

- 14ª Companhia de Comunicações Mecanizada (14ª Cia Com Mec), em Dourados-MS;

- 18º Batalhão Logístico (18º B Log), em Campo Grande-MS;

- 20º Regimento de Cavalaria Blindado (20º R C B), em Campo Grande-MS; 

- 47º Batalhão de Infantaria (47º B I), em Coxim-MS;

- 2° Batalhão de Fronteira ( 2° B Fron), em Cáceres-MT;

- 18º Grupo de Artilharia de Campanha (18º GAC), em Rondonópolis-MT;

- 9º Batalhão de Engenharia de Construção (9º B E Cnst), em Cuiabá-MT; e

- 44º Batalhão de Infantaria Motorizado (44º B I Mtz), em Cuiabá-MT.

28 Disponível em: <http://www.exercito.gov.br/web/guest/ms> e <http://www.exercito.gov.br/web/guest/mt>. 
Acesso em 01 de julho de 2013.

http://www.exercito.gov.br/web/guest/mt
http://www.exercito.gov.br/web/guest/mt
http://www.exercito.gov.br/web/guest/ms
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A presença da Marinha do Brasil  no Pantanal  Mato-Grossense,  se caracteriza pela 

concentração das OM na cidade de Ladário-MS, compondo o complexo do Comando do 6º 

Distrito Naval, cuja jurisdição compreende os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Isto representa aproximadamente 1.250.000 Km² correspondendo a 15% do país, englobando 

a faixa de fronteira terrestre com a Bolívia e o Paraguai. Desta forma a condensação dos seus 

meios  e efetivos nesta região,  corrobora com a vulnerabilidade prevista  na END, sobre a 

inadequada distribuição das Forças Armadas no território nacional. Abaixo estão listadas as 

OM da MB no Pantanal Mato-Grossense:

- Comando do 6º Distrito Naval (sede do comando);

- Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário (GptFNLa);

- Comando da Flotilha de Mato Grosso (ComFlotMT), com nove navios subordinados;

- 4º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, com três helicópteros “Esquilo”;

- Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), localizada fora do complexo na cidade de Corumbá-

MS, com uma Delegacia (Cuiabá-MT) e duas Agências (Porto Murtinho-MS e Cáceres-MT) 

subordinadas;

- Base Fluvial de Ladário (BFLa), para prover o apoio logístico às OM da Marinha do Brasil;

- Serviço de Sinalização Náutica do Oeste (SSN-6), responsável pela manutenção e operação 

dos sinais de auxílio à navegação; e

-  Centro  de  Intendência  da  Marinha  em Ladário  (CeIMLa)  e  Hospital  Naval  de  Ladário 

(HNLa).

A  Força  Aérea  Brasileira  possui  os  seguintes  Esquadrões  de  aeronaves29 nas 

proximidades do Pantanal Mato-Grossense:

- Terceiro Esquadrão do Terceiro Grupo de Aviação (3º/3º GAV), em Campo Grande-MS;

- Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV), em Campo Grande-MS;

29 Disponível em: <http://www.aer.mil.br/portal/capa/index.php?uf=ms&page=estados>. Acesso em 01 de julho 
de 2013.
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-  Primeiro  Esquadrão  do  Décimo  Quinto  Grupo  de  Aviação  (1º/15º  GAV),  em  Campo 

Grande-MS; e

- Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (EAS, PARA-SAR), em Campo Grande-MS.

Após  a  listagem das  OM  e  suas  respectivas  localizações,  pode  ser  identificada  a 

ausência de efetivos e meios militares onipresentes na faixa de fronteira em estudo, salvo nas 

cidades de Porto Murtinho-MS, Coimbra-MS, Ladário-MS, Corumbá-MS e Cáceres-MT. A 

defesa  baseada  no  trinômio  mobilidade,  monitoramento/controle  e  presença,  carece  de 

precisão e eficácia para que a soberania do país seja gozada em sua plenitude,  diante dos 

delitos transfronteiriços citados no presente trabalho. 

O desenvolvimento e implantação de sistemas como o SISFRON são fundamentais, 

para que a atual distribuição espacial das Forças Armadas cumpra a sua missão constitucional. 

Nas condições atuais, o isolamento parcial  do Pantanal Mato-Grossense e de sua faixa de 

fronteira,  deverá  ser  superado  com  medidas  governamentais  que  promovam  o 

desenvolvimento e integração da região, a fim de reduzir os grandes vazios demográficos e 

coibir as atividades ilícitas porventura desenvolvidas.
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5 CONCLUSÃO

No transcurso deste trabalho, foram abordados inicialmente os eventos históricos que 

consolidaram  as  delimitações  atuais  da  faixa  de  fronteira  terrestre  do  Pantanal  Mato-

Grossense,  com ênfase  nas  expedições  exploratórias  que  foram fundamentais  para  a  sua 

inserção no mapa político do Brasil. Foi destacada a importância geopolítica da construção do 

Forte de Coimbra para a região, bem como as vulnerabilidades  oriundas do isolamento dos 

grandes centros, que possibilitaram a invasão pelas tropas paraguaias na Guerra da Tríplice 

Aliança.

O pensamento geopolítico brasileiro sobre a região em estudo, descrito no terceiro 

capítulo, é de fundamental importância para a observância das atuais dificuldades e possíveis 

soluções para o alavancamento das potencialidades do país. A evolução das considerações 

geopolíticas, iniciadas por Mário Travassos e ampliadas por Golbery do Couto e Silva, Meira 

Mattos e Carlos Patrício de Freitas, consolidam a necessidade de medidas a serem realizadas 

pelo  governo  brasileiro,  a  fim  de  superar  os  óbices  impostos  pela  geografia.  Somente 

implantando tais medidas, o Pantanal Mato-Grossense e sua faixa de fronteira deixariam a 

sua  condição  de  parcial  isolamento,  o  que  contribuiria  sobremaneira,  para  a  redução dos 

ilícitos transfronteiriços e o exercício pleno da soberania.

Foi também destacada a importância econômica e geopolítica da região, em virtude da 

presença  do  Aquífero  Guarani,  do  gasoduto  Bolívia-Brasil  e  do  seu  posicionamento 

privilegiado em relação às Bacias Platina e Amazônica. A possibilidade de interligação entre 

estas bacias hidrográficas proposta por Carlos Patrício de Freitas, seria fundamental para o 

desenvolvimento e vivificação do Pantanal Mato-Grossense, pois reduziria consideravelmente 

o vazio demográfico que traz consequências diretas para a Defesa Nacional.

A correlação entre a atual situação de isolamento, o que está previsto na END, na PND 

e nos programas do governo para o desenvolvimento da faixa de fronteira,  identificaram as 
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soluções  já  vislumbradas  pelo  governo  para  a  questão  em  estudo.  Convém  destacar a 

observância do  posicionamento  das  Forças  Armadas  na  região,  que  corrobora  para  o 

entendimento  de  que,  sem os  recursos  e  meios  necessários  para  o  seu  monitoramento  e 

controle, a mobilidade em que se baseia a END não pode ser o pilar atual da Defesa Nacional. 

Desta forma, sem a detecção em tempo real dos ilícitos transfronteiriços que afetam a nossa 

soberania,  não  é  possível  movimentar  os  meios  e  efetivos  militares  que  sejam  julgados 

necessários para confrontá-los e reprimi-los. 

Assim, pode-se concluir que a contradição entre a relevância geopolítica do Pantanal 

Mato-Grossense e o isolamento parcial de sua faixa de fronteira, são o resultado da carência 

de  implantação das  medidas  governamentais  citadas nesta obra,  a fim de promover o seu 

desenvolvimento  e  integração.  O  Brasil  somente  alcançará  o  rol  dos  países  de  primeira 

grandeza,  caso  alavanque  as  potencialidades  ainda  inexploradas  em seu vasto  território  e 

exerça a sua soberania por meio da dissuasão das Forças Armadas. Para tal, elas deverão estar 

estrategicamente  posicionadas  e  onipresentes  na  faixa  de  fronteira  terrestre,  a  fim  de 

dissuadirem qualquer intenção de violação do território nacional e garantir o caminho  para 

que o país alcance os seus objetivos no cenário internacional.
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ANEXO – Figuras

 

Figura 1 – Linha de Tordesilhas.
Fonte: <http://www.historia-brasil.com/colonia/tordesilhas.htm>. Acesso em 03 de julho de 
2013.

http://www.historia-brasil.com/colonia/tordesilhas.htm
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Figura 2 – Direções de incursão de portugueses e espanhóis no Pantanal Mato-Grossense.
Fonte: <http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/03/bacia-do-paraguai.jpg> 
(trabalhado pelo autor). Acesso em 03 de julho de 2013.

http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/03/bacia-do-paraguai.jpg
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Figura 3 – Rios Guaporé, Mamoré, Madre de Dios e Madeira.
Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madeirarivermap.png> (trabalhado pelo 
autor). Acesso em 3 de julho de 2013.
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Figura 4 – Invasão de Mato Grosso (1864-1865).
Fonte: FREITAS PEREIRA, 2007, p. 197.
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Figura 5 – América do Sul e núcleo geopolítico central.
Fonte: FREITAS PEREIRA, 2007,  p. 17.
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Figura 6 – Regiões Fisiográficas do Pantanal Mato-Grossense.
Fonte: FREITAS PEREIRA, 2007,  p. 31.
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Figura 7 – Integração das Bacias dos rios Orinoco, Amazonas e Prata.
Fonte: FREITAS PEREIRA, 2007, p. 334. 
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Figura 8 – Integração das Bacias dos rios Amazonas e Prata.
Fonte: FREITAS PEREIRA, 2009, p. 335.
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Figura 9 – Aquífero Guarani.
Fonte: <http://www.geomundo.com.br/images/images-meio-ambiente/aquifero-guarani1.jpg>. 
Acesso em 03 de julho de 2013.
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Figura 10 - Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL).
Fonte: <http://www.brasilescola.com/upload/e/gasoduto(1).jpg>. Acesso em 03 de julho de 
2013.
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Figura 11 - Arcos e sub-regiões da faixa de fronteira.
Fonte:<http://igeo-server.igeo.ufrj.br/retis/wp-content/uploads/2011/07/ff_arcos-e-
subregs.jpg>. Acesso em 03 de julho.



54

Figura 12 – Localização das Organizações Militares no Pantanal Mato-Grossense.
Fonte: <http://www.mochileiro.tur.br/MS%20pantanal%20018.gif> (trabalhado pelo autor). 
Acesso em 03 de julho de 2013.

http://www.mochileiro.tur.br/MS%20pantanal%20018.gif

