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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo abordar as potencialidades turísticas da 
Tríplice Fronteira, discorrer sobre os desafios enfrentados por essa salutar atividade 
econômica e apontar perspectivas para alancar o turismo, já que essa região é a 
porta de entrada para três países do subcontinente sul americano que, além das 
belezas naturais impressionantes, atmosfera multicultural e acesso a diversos 
modais de transporte, também converteu-se numa conhecida área de livre comércio 
e lugar propício para a realização de inúmeros eventos internacionais, além do 
surgimento e expansão de atividades ilícitas. Mas, como todos sabem, existem 
alguns gargalos que ainda dificultam o crescimento do turismo local. 
 
 

Palavras-Chave: turismo e hotelaria 

 
 
ABSTRACT: This work aims to address the tourist potential of the Triple Frontier, to 
discuss the challenges faced by this salutary economic activity and to point out 
perspectives to leverage tourism, since this region is the gateway to three countries 
of the South American subcontinent that, in addition impressive natural beauties, 
multicultural atmosphere and access to various modes of transportation, has also 
become a well-known free trade area and a place conducive to numerous 
international events, as well as the emergence and expansion of illicit activities. But, 
as everyone knows, there are some bottlenecks that still hamper the growth of local 
tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo discutir o desenvolvimento do turismo na 

região conhecida internacionalmente como Tríplice Fronteira, o que significa dizer 

que a própria denominação já nos remete, inequivocamente, a divisão geográfica 

constituída pelo Brasil, Argentina e Paraguai, três países que fazem parte do 

Mercosul (Mercado Comum do Sul), bloco econômico criado em 1991 que envolvia, 

inicialmente, quatro países do subcontinente sul-americano. Inicialmente, para que 

possamos nos localizar melhor no tempo/espaço, faz-se necessário 

compreendermos o surgimento das três cidades que concentram esse tripé tão 

importante no âmbito do livre comércio internacional, não só da região em si, mas do 

continente americano como um todo, fazendo um resgate histórico dessa área e de 

cada uma dessas localidades. A história da região é permeada por passagens 

históricas inusitadas, tendo sido descoberta pelos colonizadores bem depois do 

descobrimento da América pelos espanhóis e do Brasil pelos portugueses. Com 

relação à história, Fraga (2012) nos relata o seguinte: 

O primeiro relato sobre as Cataratas do Iguaçu, foi a descrição do capitão 
espanhol Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, que esteve na região em 1542, em 
viagem da costa leste (ilha de Santa Catarina) a Assunción del Paraguay. 
Ao avistar as Cataratas, deu-lhes o nome de Saltos de Santa Maria; 200 
anos depois, a denominação foi modificada para Iguaçu, que na língua 
guarani significa ‘água grande’ (i: água, guaçu: grande), conforme Jimenez 
(1994). O PNI-BR surge quando as Cataratas do Iguaçu chamam a atenção 
dos primeiros visitantes, entre eles Alberto Santos Dumont, que a visitou em 
1916 e intercedeu junto ao presidente do Estado do Paraná, Affonso Alves 
de Camargo, para que o local fosse desapropriado – ele pertencia a um civil 
chamado Jesus Val -, e se tornasse um patrimônio público. No dia 28 de 
julho daquele mesmo ano, o decreto nº 63 declara a área de 1008 hectares 
como de utilidade pública; somente em 1939, por decreto do presidente 
Getúlio Vargas, a área passou a ter os atuais 156.235,77 hectares. 

Dentro do contexto da citação acima é importante observar que, ainda 

durante o império, o Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai, cujo conflito ocorreu 

entre os anos de 1864 e 1870. Não há consenso entre os historiadores sobre o real 

motivo que fez com que o Brasil declarasse guerra ao país vizinho. Uns dizem que o 

governo paraguaio pretendia desenvolver uma política expansionista, anexando 

parte de territórios do Paraná e Mato Grosso do Sul, cuja ambição tinha que ser 

frustrada, enquanto que outros dizem que o estopim foi a invasão brasileira ao 
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Uruguai, interpretada pelo Paraguai como sendo uma tentativa de expandir território 

e que, caso desse certo, o Paraguai seria o próximo alvo dos brasileiros. Mas, de 

certa forma, independente de qual versão seja a correta, há fortes indícios de que, 

se o Brasil tivesse perdido a guerra, o Paraguai se aproveitaria da fragilidade 

brasileira para colocar em marcha um plano de expansão territorial e, 

provavelmente, parte do estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul seria 

incorporado àquele pais. Como isso não ocorreu, e considerando a divisão 

geopolítica atual, que até mesmo a Argentina tentou modificar por meio de 

articulações de cunho diplomático, às quais criaram uma rivalidade na política 

internacional, o Brasil conseguiu evitar a perda de territórios. Mesmo assim, 

passados todos esses imbróglios envolvendo disputas territoriais, em pelo menos 

um aspecto muitos estudiosos concordam: a Argentina tem a maior parte do Parque 

Nacional do Iguaçu e o maior número de quedas d’água. Mas quase todo esse 

espetáculo argentino só pode ser visto, de forma ampla, do lado brasileiro. 

2 AS CIDADES QUE COMPÕEM A TRÍPLICE FRONTEIRA 

A região da Tríplice Fronteira concentra três importantes cidades: Porto 

Iguaçu (Argentina), Cidade do Leste (Paraguai) e Foz do Iguaçu (Brasil). Ao analisar 

as peculiaridades, concluímos que cada uma tem algo diferente a oferecer aos 

turistas que as visitam todos os anos. Em primeiro lugar, temos a cidade argentina 

de Puerto Iguazu. Localizada em Misiones, uma das 23 províncias daquele país e a 

18 quilômetros das Cataratas do Iguaçu, imponente ponto turístico da região e uma 

das maiores maravilhas do mundo, essa localidade é relativamente tranquila, com 

mais de 80 mil habitantes e, talvez, por ser a menor das três cidades fronteiriças, 

ainda mantém aquele ar próprio e característico de interior, misturada a uma vida 

noturna razoavelmente atraente, até mesmo por conta do que representa 

geograficamente, além de ser bem mais segura que as demais, já que apresenta um 

baixo índice de criminalidade. No município portenho há diversas lojinhas 

varguardistas e um comércio razoavelmente ativo e pujante, chamando atenção pela 

sua capacidade acolhedora e, também, pelo encontro das sete ruas, entre outros 

atrativos não menos atraentes. É a primeira cidade em solo argentino - após cruzar a 
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Ponte da Fraternidade – e é dotada de bons hotéis - cujo assunto abordaremos mais 

adiante. Aliás, esse ramo do comércio converteu-se numa importante fonte de 

receita e renda, além de ofertar lugares propícios ao lazer e diversão para todas as 

idades. De forma mais específica, há de se ressaltar que a cidade conta com 

uma infraestrutura de, aproximadamente, 7 mil m² de área coberta e mais de 60 

salões para a realização de congressos, convenções, feiras e programações 

culturais de diferentes configurações, capaz de agradar a todos os gostos. 

Também possui espaços abertos, como os anfiteatros ao ar livre, com 

capacidade para abrigar centenas de pessoas. A cidade está investindo em 

outros serviços como: equipamento de sonorização e multimídia, transporte, 

profissionais bilíngues, montagem e decoração e também atraindo empresas 

especializadas em viagens e turismo, além de novos investimentos em hotéis. 

Um aspecto altamente relevante é que Puerto Iguazú é bastante privilegiada, 

pois, além de estar localizada em uma região estratégica, tem no seu entorno 

pelo menos três aeroportos internacionais dos quais partem, diariamente, 

dezenas de voos. O acesso terrestre também oferece segurança e bons serviços 

através das rodovias com boa conservação, o que facilita a chegada à cidade 

argentina, seja por Foz do Iguaçu ou por Ciudad Del Este, favorecendo o turismo 

em suas múltiplas faces e movimentando a economia local. 

Do lado paraguaio, no entanto, a Ciudad Del Leste, pertencente ao 

Departamento de Alto Paraná (um dos 17 daquele país) conta com uma população 

de 294 mil habitantes, sendo a maior de toda a região, separada da brasileira Foz do 

Iguaçu por uma distância de 7 km, tendo a Ponte da Amizade como marco 

fronteiriço. A cidade foi fundada em 1957 mas, em 1989, seu nome mudou para o 

atual, que tudo tem a ver, já que o município está situado no extremo leste desse 

país. Uma localidade que concentra o fluxo comercial da região, favorecida pela 

legislação local, que é muito flexível quanto a isso, diferentemente do que acontece 

nas outras duas cidades, em que há mais rigor quanto às práticas comerciais, não 

permitindo o livre comércio com isenção fiscal ou impostos relativamente baixos.  

Além da área comercial, a região de Cidade do Leste oferece atrações 

convidativas para quem pretende descansar e explorar todo o seu entorno, por meio 

da disponibilização de áreas verdes bem cuidadas como o Lago da 
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República, a Usina de Itaipu - que fica sob o Rio Paraná, vizinha ao Brasil - assim 

como o Museu Bertoni, localizado no interior da mata, o qual se desponta como 

sendo uma atmosfera ideal para atrelar história, cultura e ecoturismo em seu roteiro 

de viagem. 

Da parte brasileira, o destaque é Foz do Iguaçu, localizada no Paraná, um 

dos 26 estados brasileiros. Fundada em 1914, a localidade tem cerca de 254 mil 

habitantes e, em conjunto com a vizinha paraguaia, movimenta o comércio na 

região. No tocante a ligação terrestre entre essas cidades fronteiriças, é preciso 

lembrar que a mesma só é possível em virtude de dois grandes empreendimentos: a 

Ponte de Amizade e a Ponte da Fraternidade.  

Inaugurada em 1985, a Ponte Internacional Tancredo Neves ou a Ponte 

Internacional da Fraternidade, liga Foz do Iguaçu a Porto Iguazu. Ela tem 489 m de 

extensão, cuja construção começou no início dos anos 80, em plena ditadura militar 

em ambos os países. Já a Ponte da Amizade tem 552 metros de extensão e foi 

inaugurada em duas etapas, uma em 1961 e outra em 1965, ligando o Brasil ao 

Paraguai.  

Convém ressaltar que as duas pontes são extremamente importantes como 

rota terrestre entre esses países, embora, da mesma forma, o Rio Paraná também 

favorece o transporte hidroviário, além da região contar com três aeroportos 

internacionais em todos os países citados, como já comentado, os quais muito 

favorecem o turismo regional. A beleza natural dessa região, atrelada a 

investimentos em infraestrutura (que tem sido constante nos últimos anos), e a 

geografia, que viabiliza um dos maiores espetáculos naturais do planeta, fez da 

Tríplice Fronteira um local atraente ao turismo, comparando-se, inclusive, às belezas 

naturais das Cataratas do Niágara, que fica na fronteira entre o Canadá e os 

Estados Unidos que, da mesma forma, atrai milhares de turistas todos os anos. Em 

linhas gerais, para que uma localidade seja viável ao turismo é preciso a reunião de 

uma série de atributos. Segundo Mamberti e Braga (2004, p.3), apud Fraga 2012, 

apontam que: 

 

Para um lugar ser considerado como turístico é necessário que ele 
apresente três   características:   densidade   de   frequência   turística, ou 
seja, fluxo significativo de visitantes; presença de equipamentos e serviços 
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turísticos, representados pela infraestrutura turística (hotéis, restaurantes, 
agências de turismo etc.); e deve haver uma imagem turística. 

Partindo desse pressuposto, percebe-se que, realmente, a região possui 

todos esses atributos. É importante ressaltar que a abertura comercial na tríplice 

fronteira que, ao lado das belezas naturais favorece o turismo, intensificou-se a partir 

do final dos anos 80, servindo como receita e renda para o Paraguai, estendendo-se 

para além de suas fronteiras. Se, por um lado, o comércio local é privilegiado, por 

outro se vê muitas ilegalidades correrem à solta, ou seja, a atividade comercial ilícita 

favorece o contrabando, tráfico internacional, entre outras ilicitudes, às quais, de 

alguma forma, convertem-se em problemas sociais de difícil solução, pois o combate 

a essas ocorrências deve envolver uma ação conjunta entre todos os países e entre 

diversos atores.  

Numa concepção mais ampla, é importante entendermos que o turismo na 

região desenvolveu-se em três momentos: de 1940 a 1969 – quando começou a 

aumentar o deslocamento de turistas para conhecer as cataratas; de 1970 a 1979 – 

caracterizado pela construção da Usina Binacional de Itaipu que teria atraído para a 

cidade cerca de 40 mil pessoas entre operários, peritos e seus familiares, ajudando 

a movimentar a economia da região, e de 1980 a 1995 – com a abertura do 

comércio paraguaio, o que favoreceu o “turismo de compras”, termo contestado por 

parte de estudiosos sobre o tema pelo fato dessas compras, em muitos casos, não 

observar os preceitos legais. 

Por outro lado, com apenas 20% dos 250 mil hectares que constituem os 

parques do Brasil e da Argentina, o lado brasileiro conta com 5 dos 19 saltos 

principais das Cataratas do Iguaçu. A forma das quedas d’água nos remete ao 

formato de uma “ferradura” e a extensão total dela, da ferradura, é de 2.700m 

(1.900m na Argentina e 800m no Brasil). Acima das cataratas, o rio Iguaçu mede 

cerca de 1.200 metros de largura, depois de percorrer 1.320 km no sentido leste-

oeste. A vazão média do rio é de 1.500m³/s, sendo que durante a época de seca 

este número cai para 300m³/s e, durante as cheias, chega a 6.500m³/s, segundo 

informações da Prefeitura de Foz do Iguaçu. 

Dentro dessa perspectiva, percebe-se que, das três cidades fronteiriças, duas 

delas registraram um crescimento populacional estrondoso a partir da abertura 
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dessa região ao comércio internacional. Muitas pessoas migraram de diferentes 

regiões ou até mesmo da área rural para tentar a vida, notadamente no comércio 

legal e ilegal de mercadorias. O crescimento populacional dessa região fez com que 

as autoridades perdessem o controle, o que significa dizer que os índices de 

violência aumentaram, especialmente do lado brasileiro e paraguaio, já que a 

Argentina é quem melhor soube e sabe lidar com essas questões, mantendo 

constante vigilância na área de fronteira e fazendo valer a legislação daquele país.  

Diante desse cenário, a Cidade do Leste, do lado paraguaio da fronteira, vê o 

agronegócio se desenvolvendo cada dia mais, inclusive com investimentos de 

empresários de outros países, embora a infraestrutura para abrigar eventos e 

turistas seja bem melhor nas duas outras cidades (do lado brasileiro e argentino), 

cujos investimentos não param de crescer. 

3 O TURISMO NA TRÍPLICE FRONTEIRA 

A região da tríplice fronteira abriga o Parque Nacional do Iguaçu que foi criado 

em 1939 e é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e 

Biodiversidade e, desde 1986, o mencionado Parque é tido como Patrimônio 

Mundial da Humanidade, título conferido pela Unesco. Ele se estende por território 

brasileiro e argentino e está localizado a 17 km do centro da cidade e a 5 km do 

aeroporto internacional de Foz do Iguaçu.  

As Cataratas do Iguaçu também foram reconhecidas como uma das 

maravilhas da Natureza, título conferido em 2011 pela Fundação New Seven 

Wonders. Com 272 quedas e 82 metros de altura têm como ponto de maior vazão a 

Garganta do Diabo, com quase 85 metros, que está do lado argentino, mas a visão 

privilegiada, em sua maior parte, fica do lado brasileiro. O fato das Catarata serem 

consideradas uma das maravilhas do mundo é importante, pois com isso, cresce o 

turismo na região e movimenta a economia, por meio da geração de receita e renda.  

Unido pelo rio Iguaçu ao Parque Nacional Iguazú (que tem denominação 

diferente no Brasil e na Argentina) integra o mais importante contínuo biológico do 

Centro-Sul do subcontinente sul-americano, com mais de 600 mil hectares de áreas 

protegidas e outros 400 mil em florestas ainda primitivas. O acesso ao interior do 
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parque é franqueado por trenzinhos, que nos levam até a “garganta do diabo”, que é 

o ponto alto da atração. 

4 REDE HOTELEIRA 

A cidade argentina de Puerto Iguazú possui hoje cerca de 80 

estabelecimentos de hospedagem, que somam mais de 7 mil leitos. O município 

conta com grandes hotéis de 4 e 5 estrelas, sem contar que é muito famosa pela 

grande gama de hostels, lodges e pousadas, que são opções mais econômicas para 

se hospedar.  Do lado brasileiro, que também dispõe de um grande número de 

hospedagens, percebe-se um maciço investimento, o qual abordaremos mais à 

frente. O setor é responsável por movimentar não somente os hotéis, mas também 

agências, negócios, gastronomia e comércio.  

Outra grande atração é a Usina Hidrelétrica de Itaipu, que tem atraído cada 

vez mais visitas. Também há grande procura por outras atrações como o Parque das 

Aves, Parque das Três Fronteiras, além dos templos budista, muçulmano, o Museu 

de Cera e o Parque dos Dinossauros. 

Para atender a demanda crescente, o setor hoteleiro teve de se adequar. No 

ano de 2007, por exemplo, Foz do Iguaçu possuía cerca de 23 mil leitos nos hotéis. 

No final de 2017 a cidade chegou à marca de 28 mil leitos disponíveis para os 

turistas, distribuídos entre os mais diversos formatos. No quadro abaixo é possível 

compararmos a taxa de ocupação nos primeiros meses do ano em curso, que foi 

maior nos dois primeiros meses do ano. 

 

 

 

No próximo quadro, é possível constatarmos como foi o desempenho mensal 

no interstício de dez anos, ou seja, entre 2008 e 2018. Percebe-se, no entanto, a 
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necessidade de atrair médios e grandes eventos para a cidade e região, o que, com 

certeza, elevaria a taxa de ocupação desses empreendimentos. 

 

 
  Fonte: SINDHOTÉIS 

 

Analisando os gráficos, é possível constatarmos algumas discrepâncias. 

Mesmo diante de todo esse potencial, percebe-se que a taxa de ocupação dos 

hotéis não é muito alta, o que, em tese, reforçaria a necessidade de se estabelecer 

um plano de ações no sentido de maximizar o potencial turístico da região. Segundo 

Conte (2013): 

A cidade de Foz do Iguaçu, principalmente a partir da década de 1970 
passou a ser reconhecida em nível mundial pela capacidade turística 
proveniente basicamente de seus dois pilares turísticos: Cataratas do 
Iguaçu e a Usina Hidrelétrica de Itaipu (MASSUKADO; TEIXEIRA, 2006). 
Agrega-se a isto, toda infraestrutura disponível, além   da   oferta   técnica   
em   hospedagem   e   serviços   de transporte e alimentação, que auxiliam 
na argumentação de situá-la como destino turístico internacional. 

Por outro lado, Cidade do Leste tem cerca de 2.000 de hotéis, ou seja, é a 

que tem menos e que registra menor procura por parte do turista. Sabe-se que essa 

região de livre comércio favorece o comércio clandestino, crimes de sonegação 

fiscal, contrabando, evasão de divisas, tráfico internacional, entre outros, cujos 

atividades atraem pessoas de diferentes nacionalidades que vislumbram a 

oportunidade de trabalhar direta ou indiretamente nessas frentes. Tudo isso fez com 

que o número de habitantes aumentasse, provocando desigualdades sociais e a 

violência urbana, às quais afugentam turistas que, mesmo querendo vir para a 

região, acabam fazendo outras opções.  
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5 CONCLUSÃO 

Diante da complexidade do tema em pauta, verificou-se que a estrutura 

hoteleira na região da tríplice fronteira não só cresceu como também se modernizou 

ao longo do tempo, tendo como objetivo atender os diferentes perfis de turistas que 

visitam as Cataratas do Iguaçu todos os anos. Salienta-se que, no entanto, há três 

aeroportos com voos internacionais na região, sendo que o menor deles, localizado 

do lado argentino, será ampliado e revitalizado nos próximos anos. O transporte 

rodoviário também é destaque, com rodovias que interligam os três países, e 

diversas linhas de ônibus. Outro aspecto que também merece atenção é o transporte 

fluvial no Rio Paraná, por meio do qual é possível conhecer melhor as belezas 

naturais da região, que é inigualável. De uma forma geral, tão importante quanto os 

investimentos em infraestrutura é a união conjunta de esforços no sentido de se 

combater o crime organizado, a atuação de milícias, o aprimoramento de serviços de 

inteligência, melhoria dos serviços sociais, entre outros. É preciso se desenvolver 

ações a pequeno, médio e longo prazo, combatendo a violência, o crime, e 

implementando ações de marketing visando mostrar as belezas naturais da região e 

o porquê visita-las, já que tem regiões do planeta com bem menos belezas naturais 

mas que conseguem atrair o turismo. É preciso repensar isso! 
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