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RESUMO 
 

A pesquisa analisou de que maneira está configurada a mobilidade urbana na Tríplice 

Fronteira, formada pelas cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este 

(Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina). Para isso, buscou-se caracterizar a 

infraestrutura urbana voltada para a mobilidade dessas três cidades, sob o ponto de 

vista rodoviário, observando a existência de segregação socioespacial; analisando os 

principais pontos de divergências nos marcos legais que regem o trânsito dessas 

regiões, sob o ponto de vista da porosidade territorial; identificando os principais 

agentes sociais que circulam por esses locais, bem como avaliou a participação 

desses sujeitos na produção do espaço urbano. Com foco na fluidez em na porosidade 

territorial, utilizou-se de uma pesquisa teórico-explicativa e empírica com trabalho de 

campo, visto que foram produzidos dados por meio da análise de entrevistas com 

agentes que integram esse contexto e através de levantamentos em documentos 

públicos.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade urbana; fluidez e porosidade territorial; tríplice 

fronteira (Br, Py, Ar). 
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RESUMEN 

 
La investigación analizó de qué manera está configurada la movilidad urbana en la 

Triple Frontera, formada por las ciudades de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este 

(Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina). Para eso, se buscó caracterizar la 

infraestructura urbana orientada a la movilidad de esas tres ciudades, desde el punto 

de vista de la carretera, observando la existencia de segregación socioespacial; 

analizando los principales puntos de divergencias en los marcos legales que rigen el 

tránsito de esas regiones, desde el punto de vista de la porosidad territorial; 

identificando a los principales agentes sociales que circulan por esos lugares, así 

como evaluó la participación de esos sujetos en la producción del espacio urbano. 

Con foco en la fluidez en la porosidad territorial, se utilizó una investigación teórico-

explicativa y empírica con trabajo de campo, visto que fueron producidos datos por 

medio del análisis de entrevistas con agentes que integran ese contexto ya través de 

levantamientos en documentos públicos. 

 

 

PALABRAS-CLAVES: Mobilidad urbana; fluidez y porosidad territorial; tríplice 

frontera (Br, Py, Ar) 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a mobilidade urbana na Tríplice 

Fronteira de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú 

(Argentina), tomando em conta a fluidez e a porosidade territorial. A Figura 1 mostra 

a localização que serviu como foco para a pesquisa. 

 

Figura 1 – Mapa de localização 

 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

Nesta pesquisa, mobilidade urbana foi entendida como: 
 

[...] a facilidade de deslocamento das pessoas na cidade [neste caso 
entre as cidades fronteiriças], utilizando diferentes meios, vias e toda 
a infraestrutura urbana. Uma cidade com boa mobilidade urbana é a 
que proporciona às pessoas deslocamento confortável e seguro num 
tempo razoável (ALMEIDA; BORTULUZZI, 2013, p. 4). 
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Tal tema tem sido recorrente fonte de investigações científicas devido ao 

crescimento do espaço urbano, ao aumento da frota de veículos e à acumulação do 

capital que se realiza sobre o movimento. No Brasil, aprovou-se a Lei nº 12.587, de 3 

de janeiro, que instituiu diretrizes para a política nacional de mobilidade urbana, 

agregando elementos à discussão do tema. Dentre outros aspectos, essa lei 

mencionou no art. 5, inciso VII, o objetivo de promover a integração entre as cidades 

gêmeas, especialmente no que se refere ao planejamento da mobilidade urbana, na 

faixa de fronteira sobre a linha divisória internacional. 

Nas fronteiras do território brasileiro estão presentes 32 cidades gêmeas e, de 

acordo com Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa 

de Fronteira (BRASIL, 2005), a maior delas é Foz do Iguaçu/Ciudad del Este. Ademais 

de considerar as cidades gêmeas, o recorte espacial da pesquisa toma em conta a 

Tríplice Fronteira, formada pelas cidades de Foz do Iguaçu (BR), Ciudad del Este (PY) 

e Puerto Iguazú (AR). Essas primeiras são conurbadas, sendo separadas somente 

pela Ponte da Amizade sobre o leito do Rio Paraná. Puerto Iguazú, por sua vez, está 

separada da vizinha iguaçuence por aproximadamente 11 km. Ao adensamento 

provocado pelas cidades fronteiriças soma-se o fato de que Ciudad del Este está 

conurbarda com os distritos de Hernandarias, Presidente Franco e Minga Guazu. Os 

dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo 

Instituto Nacional de Estatística e Censos (INDEC) da Argentina e pelo Departamento 

de Estatísticas Pesquisas e Censos (DGEEC) do Paraguai apontam que vivem, nessa 

região, cerca de 685.868 habitantes.  

A implantação de objetos (fixos), bem como ações normatizadoras contribuem 

para a promoção das ações (fluxos) no recorte espacial pesquisado. Para Santos 

(2006), os territórios mais equipados de fixos, como, pontes, rodovias, portos, entre 

outros, atendem melhor às exigências do cenário econômico, que necessitam de 

fluidez. Arroyo (2001) compreende fluidez como as condições dos territórios nacionais 

que permitam a aceleração dos fluxos. Nesse sentido, entende-se que projetos 

geopolíticos, acompanhados da implantação de infraestruturas, como as rodovias 277 

e Ruta 7, a construção das pontes internacionais e da Usina Hidrelétrica Itaipu, além 

dos atrativos turísticos, como os parques ambientais, as Cataratas do Iguaçu, que 

serão amplamente discutidos no decorrer deste trabalho, produziram condições de 

adensamento das fronteiras.  
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Outro fator que contribui para tornar mais densos os fluxos fronteiriços é a 

implantação da zona franca em Ciudad del Este, pois a partir dessa a possibilidade 

de aquisição de produtos importados com isenção ou redução de tributos federais, 

estaduais e municipais, diminuiu consideravelmente os custos atraindo consumidoras 

de muitas localidades a circularem por ali. A diferença de câmbio existente entre os 

países fronteiriços, o que gera um atrativo ao turismo de compras. A fronteira, 

atualmente, tem uma dinâmica capital movida pelo turismo de lazer e pela 

comercialização de produtos dos circuitos legais e ilegais da economia.  

A existência de assimetrias entre as funções urbanas desempenhadas por cada 

cidade investigada, assim como as relações econômicas existentes entre os três 

países contribuem para o incremento dos fluxos de pessoas, veículos e mercadorias 

na Tríplice Fronteira. As economias das cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e 

Puerto Iguazú, em alguma medida, se complementam, ao considerarmos que a 

primeira oferece, em maior quantidade, hospedagens e turismo de lazer, a segunda 

tem a economia movida pela comercialização de produtos, grande parte importados, 

e a terceira conta com o turismo voltado à culinária e bebidas.  

As assimetrias também são fatores a serem levantados quando o assunto é 

mobilidade, dado que se trata de países com condições socioeconômicas e culturais 

distintas e há uma segregação espacial. Neste trabalho, segregação espacial será 

tratada como “o resultado da oposição entre níveis de vida e entre setores de atividade 

econômica, isto é, entre classes sociais” (SANTOS, 1989, p. 185).  

No contexto das condições de mobilidade que cada cidade oferece, insere-se 

a discussão sobre a fluidez territorial dada pelas bases técnicas (fixos), 

disponibilizadas e ampliadas a partir das condições de porosidade dadas pelos 

países. Nessa linha de análise, convém explicitar que a porosidade é entendida como 

“a qualidade dos territórios nacionais que facilita sua relação com o exterior, a partir 

de uma base institucional incumbida da regulação do movimento" (ARROYO, 2001, 

p. 143). 

Cabe lembrar que, embora a base física dessas cidades seja constituída por 

territórios reticulares, o Estado, por meio de suas leis e normativas, busca organizar 

seus respectivos territórios impondo barreiras à contiguidade antes citada. A ausência 

de acordos e normativas que deem conta da dinâmica fronteiriça é um limitador para 

a circulação, entendida sob a ótica da porosidade territorial. Todavia, a lógica espacial 
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do fronteiriço não segue a mesma lógica legal, imposta pela fronteira em sua acepção 

política. 

Partindo das questões apresentadas, esta pesquisa foi conduzida com base 

nos conceitos teóricos: mobilidade urbana, fluxos e fixos, sistemas de objetos e ações, 

fluidez e porosidade territorial, fronteira, segregação socioespacial, redes e produção 

do espaço urbano. Apresentamos, na sequência, os procedimentos teórico-

metodológicos que sustentam minimamente os fundamentos da pesquisa, assim 

como a aplicação das variáveis técnicas para a realização da pesquisa.  

 

 

PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

 Para o desenvolvimento dessa pesquisa fez se a escolha de determinados 

procedimentos metodológicos. Trata-se de uma pesquisa explicativa e empírica com 

trabalho de campo. Esta buscou identificar os fatores que contribuem para a existência 

da problemática de mobilidade urbana na Tríplice Fronteira. Dessa forma, caracteriza-

se por ser uma pesquisa empírica de campo porque ela produziu dados através da 

análise de entrevistas e de sondagens em documentos, sobre informações e números 

que problematizam a fronteira, partindo da realidade factual para a compreensão 

dessas problemáticas. 

 Para a análise desses dados produzidos, utilizou-se de teorias historicamente 

construídas, que, de alguma forma, puderam contribuir para a compreensão dessa 

realidade concreta. Inicialmente procurou-se assim elucidar, através de levantamento 

bibliográfico, os conceitos chaves para essa pesquisa, tais como, mobilidade urbana, 

fixos e fluxos, fluidez e porosidade territorial, fronteira, redes urbanas, segregação 

socioespacial e aglomeração urbana transfronteiriça. Tal levantamento proporcionou 

a condição de construir essa pesquisa sob uma base teórica, de alcance explicativo. 

Os teóricos e conceitos utilizados estão expostos abaixo: 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Este item é o espaço reservado por essa pesquisa para apresentar, discutir e 

correlacionar os conceitos e teorias as quais dão suporte a pesquisa. De ponto de 
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partida considera-se que por se tratar de uma pesquisa desenvolvida em uma área 

fronteiriça, é necessário explicitar o conceito de fronteira dentro do contexto 

geográfico.  

O conceito de fronteira trazia uma apreensão pragmática carregada de 

significados, para a constituição do território ou a manutenção do domínio sobre ele. 

Assim, representações da fronteira do ponto de vista de Frederich Ratzel e Paul Vidal 

de La Blache, por exemplo, serviam de cunho para o fortalecimento do expansionismo 

dos territórios europeus. Para Ferrari (2014, p. 2), “desde que a palavra fronteira foi 

aceita no vocabulário das línguas, ela passou a responder a uma necessidade de uso 

no tempo e no espaço”. 

Com a chegada de novos discursos embasados no viés capitalista, difundiu-se, 

a ideia de “fim das fronteiras” Defarges (1997). Porém, com base nos estudos de 

Haesbaert (2009), não afirmaremos tal fim, mas entenderemos que o conceito apenas 

tem ganho novos significados. 

No caso específico da Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, cabe a conceituação 

apresentada por Raffestin (1993), que entende a fronteira como uma “zona camuflada 

em linha”. Cataia (2010) discute essa definição nos seguintes termos: 

 

Entre um e outro território nacional há zonas que se confundem, 
consequentemente as relações transfronteiriças assumem, em razão 
do aumento da circulação e da expansão da urbanização, caráter cada 
vez mais central nas relações internacionais. Pode-se tomar como 
estudo de caso, a Tríplice Fronteira do Brasil 
(Brasil/Argentina/Paraguai) ou mesmo a fronteira norte do México com 
os Estados Unidos. A vida de relações transfronteiriças, baseada no 
intercâmbio de culturas e de economias, é marcante (CATAIA, 2010, 
p. 18). 
 

A definição anterior justifica-se porque, com o passar dos anos e o avanço do 

processo de globalização, surgiram novas necessidades nas relações socioespaciais. 

Desse modo, na ciência geográfica o conceito de fronteira passou a ser analisado não 

apenas na forma política e passou a vê-la, também, sob a perspectiva simbólica, 

cultural e interativa, no intuito de compreender o entrelaçamento entre esses espaços.  

Em virtude das condições adversas que problematizam as regiões fronteiriças 

brasileiras a tríplice fronteira, objeto desse estudo, já foi alvo de diversas pesquisas, 

destacamos aqui, a título de ilustração, alguns autores e suas linhas de investigação. 

Cury (2010) tratou as territorialidades transfronteiriças; Lima (2011) explorou o 



22 

 

desenvolvimento regional na fronteira Foz do Iguaçu/BR - Ciudad del Este/PY; 

Rabossi (2004) apresenta uma análise sobre os mesiteros1, vendedores ambulantes 

de Ciudad del Este; Conte (2012) retratou o papel de Foz do Iguaçu na redes de 

cidades; Roseira (2006) apurou o papel de Foz do Iguaçu como cidade sul 

americana;  Carneiro Filho (2013) esquadrinhou o processo de transfronteirização na 

tríplice fronteira; Souza (2017) estudou a integração regional da atividade turística; 

Souza e Brites (2017) analisaram a dinâmica das cidades fronteiriças impactadas por 

hidrelétricas; Souza (2016) analisou o papel de Foz do Iguaçu na centralidade urbana 

da tríplice fronteira e França (2016) estudou dimensões de integração fronteiriça.  

Na sequência, pondera-se que, sendo a Geografia uma ciência que tem como 

finalidade a análise do espaço geográfico, torna-se eminente a apresentação 

conceitual de dado objeto. Diversas teorias foram propostas na tentativa de dar à 

Geografia um objeto que pudesse colocá-la no status de ciência, que, por muitas 

vezes, viu-se abalado. Dentre as teorias que buscaram conceituar o espaço 

geográfico e os elementos que o compõem, utilizaremos as considerações feitas pelo 

autor Milton Santos, devido ao destaque do legado teórico deste para a Geografia 

brasileira e, até mesmo, mundial. 

 Inicialmente, Santos (1978) entende o espaço geográfico como um conjunto de 

fixos e fluxos, mas, com o desenvolvimento de sua teoria, o autor reconsidera que o 

espaço é formado por um sistema de objetos e ações. Nessa reformulação, Santos 

(2006) vê a necessidade de pensar não apenas um conceito de espaço, mas um 

sistema de ideias que possam explicar o espaço por meio das categorias analíticas 

internas, dos recortes espaciais e pelos processos básicos que são externos ao 

espaço. Os sistemas de objetos e ações são destacados por Milton Santos como 

categorias externas.   

 Desse modo, o autor define que à Geografia cabe estudar o conjunto 

indissociável dos sistemas de objetos e de ações, que, juntos, formam o espaço. Nas 

palavras do teórico: 

 

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a 
história se dá (SANTOS, 2006, p.51). 

                                                           
1 Mesiteros – nome dado aos vendedores que expõe suas mercadorias sobre pequenas mesas, 
bancas comercializando-as nas ruas e calçadas de Ciudad del Este. 
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Em relação à formação espacial, o autor relata que no começo era a natureza 

selvagem, formada por objetos naturais, que, ao longo da história, vão sendo 

substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados [...]. É a presença 

humana, juntamente com o aparato técnico fortemente ligado ao capital, à figura do 

Estado e aos padrões de consumo e circulação, que condiciona a dinâmica 

transfronteiriça existente hoje. Essas mudanças ocorrem a partir da alteração dos 

conjuntos de complexos naturais, tornando-os repletos de construções, tais como 

portos, estradas, depósitos, cidades, plantações etc. Na realidade observada para 

esta pesquisa, essa situação é manifestada pela ocupação espacial da fronteira com 

a formação da Vila Militar e, posteriormente, por outras infraestruturas, tais como a 

criação do Parque Nacional do Iguaçu, tanto do lado brasileiro quanto argentino, 

tornando-os atrativos ao turismo; abertura e pavimentação da BR 277; construção da 

Ponte da Amizade; construção de Ciudad del Este; instalação da Usina Hidrelétrica 

Itaipu; Ponte da Fraternidade; entre muitas outras expostas a posteriori.   

 Essa gama de infraestruturas, denominada por Milton Santos como um sistema 

de objetos fixos, promove a intensidade dos fluxos e constitui características comuns 

do atual cenário econômico, pois este contexto pede pela intensificação das bases 

materiais, justamente para que haja condições propícias para a fluidez das 

mercadorias, que proporcionam o acúmulo do capital. Nesse sentido, o autor afirma 

que o vetor fundamental é equipar os territórios para a circulação, pois a fluidez técnica 

do território tornou-se um imperativo do período atual (SANTOS; SILVEIRA, 2001) e, 

diferentemente dos outros períodos históricos, a fluidez é, atualmente, um suporte da 

própria competitividade (Santos, 2006). 

Em comunhão com essa ideia, vêm os escritos de David Harvey, em que o 

teórico assegura a importância da velocidade para o mundo capitalista, apontando 

que a redução do tempo de circulação é fator primordial para a acumulação do capital. 

O autor menciona, ainda, que “ao longo da história do capitalismo muito esforço tem 

sido posto [...] na redução de obstáculos à circulação” (HARVEY, 2011, p. 43).  

Uma possibilidade de análise dessa materialização do espaço transfronteiriço 

é a ideia de fluidez territorial, que pode ser compreendida como a “qualidade dos 

territórios nacionais que permite uma aceleração cada vez maior dos fluxos que o 

estruturam, a partir da existência de uma base material formada por um conjunto de 

objetos concebidos [...] para garantir a realização do movimento” (ARROYO, 2001).  



24 

 

Nessa esteira de interpretação, Santos (2006) refere-se ao momento vivido 

com a seguinte afirmação: 

 

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a 
história se dá (SANTOS, 2006, p. 51). 

 

Importa-nos entender em que medida esses objetos fixos, disponibilizados sem 

o acompanhamento proporcional das condições normativas, são suficientes na 

promoção da mobilidade urbana transfronteiriça e, consequentemente, da integração 

desse espaço, uma vez que a fluidez não se dá apenas por meios técnicos, mas ela 

também necessita de normas e políticas que a fomente. Sendo assim, Souza (2013) 

aponta que a fluidez territorial é a qualidade do movimento associada à infraestrutura, 

movimento que depende das condições materiais e imateriais que garantem a 

circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços, de ideias e de informações. 

Tais afirmações apontam que a base material possui relevância. No entanto, 

existem outras questões ligadas a regulação do movimento que influenciam a 

circulação transfronteiriça, como a normatização do movimento. Ainda dentro do 

sistema de ideias proposto por Santos (2006), o autor considera que a fluidez não é 

uma categoria apenas técnica, pois ela não alcançaria as consequências atuais se, 

ao lado das inovações técnicas, não estivessem operando novas normas de ação. 

Para o teórico, a economia contemporânea não funciona sem um conjunto de normas 

que estejam adequadas aos novos sistemas de objetos e ações, bem como que 

estejam destinadas a prover esses novos sistemas de um funcionamento mais 

preciso. 

Os atributos da condição imaterial do território podem ser entendidos por meio 

do conceito de porosidade, que se entende como "[...] aquela qualidade dos territórios 

nacionais que facilita sua relação com o exterior, a partir de uma base institucional 

incumbida da regulação do movimento" (ARROYO, 2001, p. 143).  

Na prática cotidiana das localidades transfronteiriças, a intensidade dos fluxos 

sugere a necessidade de uma normatização por meio de leis e regras 

institucionalizadas em nível de acordos (tri) bilaterais. Nesse sentido, é parte 

proponente desta pesquisa buscar pela existência de acordos locais que promovam a 
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porosidade, pois, como menciona Arroyo (2006), um território fluido e poroso é a 

condição necessária para participar do desenvolvimento. 

Em consonância com os dizeres acima apresentados, levantamos aqui a 

questão dos crivos atentos das aduanas, que, por meio de legislações, regulam o 

movimento. Além disso, precisamos analisar que, tratando-se do forte atrativo turístico 

existente na tríplice fronteira, a porosidade do território pode, por um lado, motivar o 

circuito turístico ali existente; mas, por outro lado, a porosidade pode desestimular 

esse circuito com a sua ausência. Assim, Euzébio (2014) cita que a densidade 

normativa dos territórios interfere nas relações econômicas, sociais, culturais e 

políticas, especialmente em cidades fronteiriças.  

Sobre as limitações institucionais que as divergências normativas trazem sobre 

a população que vivem nas fronteiras, Euzébio (2014) desenvolveu uma investigação 

sobre a porosidade existente nas cidades fronteiriças de Tabatinga (Brasil) e Letícia 

(Colômbia), constatando que:  

 

Estes lugares, por estarem situados no limite do cerco institucional do 

Estado, estão regidos por leis federais diretas de ambos os países. 

Trata-se de um "muro" jurídico que, segundo suas cláusulas, regulam 

os fluxos entre os dois lados atuando como poros controladores da 

fluidez. Essas regras estão alinhadas às políticas externas dos países 

e às conjunturas globais, regionais e nacionais de segurança, defesa, 

comércio exterior, integração, desenvolvimento social, e, ainda, muitas 

fazem parte de acordos internacionais, e/ou binacionais legados ou 

recente (EUZÉBIO, 2014, p. 111). 

  

Sobre a lógica legal versus a lógica espacial da fronteira Coelho e Reis (2011) 

investigou esta condição na fronteira Brasil, Uruguai e Argentina: “ao mesmo tempo 

em que estes espaços estão fisicamente conectados, permitindo a integração entre 

os seus usuários, estão legalmente separados, já que pertencem a distintos países” 

(COELHO; REIS, 2011, p. 1). 

Para uma área de tamanha interação a ausência da porosidade traz 

consequências a vida do agente social transfronteiriço. Entendemos aqui como 

transfronteiriço o agente que habita próximo ao limite de um estado-nação, cujas 

ações culturais, religiosas ou as de sobrevivência transpassam o limite estatal e se 

entrelaçam ao país vizinho, com base em Reitel e Zander (2004, p. 2). Já a 

transfronteirização é um conceito que traz maior abrangência, não tratando apenas 

das ações isoladas dos agentes, mas sim de um conjunto de ações dos povos que 
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habitam esses territórios. Transfronteirização, segundo Guibert e Ligrone (2006, p. 

536):  

 

[...] se refere a um conjunto de processos de aproveitamento e de 
valorização de uma fronteira, limite territorial que separa dois sistemas 
políticos, econômicos e/ou sócio-culturais [sic]. Esse conceito se 
caracteriza quando os habitantes de ambos os lados transcendem a 
fronteira e a incorporam em suas estratégias de vida através de 
múltiplas modalidades.  

 

O fato é que se a normatização territorial fronteiriça for resultado das 

imposições centralizadoras da esfera federal - que se organiza a partir dos interesses 

gerais, internacionais e, principalmente, atende às prioridades do grande capital - 

resultará em condições que desconsideram a dinâmica do cidadão fronteiriço. Arroyo 

(2001) explica que há um conjunto de instituições que desenham normas para operar, 

ora como estimulo às relações exteriores, ora como obstáculo, a depender da 

necessidade do momento. Essas ações normativas são exercidas por diversas 

esferas. No caso da Tríplice Fronteira, a regulamentação da mobilidade urbana se 

entrelaça entre ações de níveis local, estadual, federal e supranacional através do 

Mercosul. Nesse jogo de escalas, em alguns casos a participação local no 

ordenamento oficial da fronteira fica em segundo plano, embora essa condição esteja 

mais relacionada a norma, pois na pratica muitas vezes é o local que conduz as 

condições do fluxo. Esse fato carece de atenção, pois os espaços fronteiriços se 

divergem em muitos pontos de outras áreas do país, e os interesses que regem as 

áreas centrais nem sempre correspondem com os interesses das áreas “periféricas”. 

Devido a essa constatação, é preciso insistir no fato de que a produção do 

espaço urbano fronteiriço e a regulação do movimento poderiam ser resultado de 

construções entre agentes estatais, interesses privados e, enfaticamente, da 

participação dos agentes sociais locais. 

 Na ausência de participação eficiente da regulação do movimento por meios 

oficiais, esses agentes encontram outras formas de intervir na produção espacial a 

partir de manifestações, ações e acordos de solidariedade local. Um dos papéis que 

esta pesquisa visa cumprir é entender de que forma os agentes sociais envolvidos na 

mobilidade urbana transfronteiriça (taxistas, mototaxistas e caminhoneiros) encontram 

meios de realizar a produção de um espaço que permita a realização do seu trabalho. 

Pensando na necessidade de ampliação da participação social na normatização do 
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espaço, assim como reconhecendo a sua relevância nas ações materiais de produção 

espacial, torna-se essencial discutir o conceito de produção do espaço.  

Subjacente ao conceito anterior, a segregação socioespacial teve seus 

primórdios na escola de Chicago, por volta de 1930 e 1940, a partir de estudos que 

buscavam compreender as motivações para a escolha da localização residencial dos 

moradores. Esses estudos consideraram que a escolha das localizações estivesse 

ligada a um processo natural de escolhas influenciadas por raças, línguas e outros 

aspectos. Por volta de 1960, desponta outra linha de pesquisa em torno desse 

conceito, agora com um viés marxista em que se destacam autores como Henri 

Lefébvre, Manuel Castells e Jean Lojkine. Salvo suas particularidades, a compreensão 

dessa linha teórica em torno do conceito foi que a segregação socioespacial não se 

configura como resultado da escolha, mas sim das imposições socioeconômicas. 

O conceito de produção do espaço também teve em sua constituição 

contribuições de autores como Henri Lefebvre e David Harvey, que associaram a 

produção de bens imóveis à produção do espaço, sendo esta ligada à questão 

material. Interpretações posteriores reconhecem a produção do espaço não só no que 

tange à produção de bens materiais, mas também à produção simbólica e de relações 

de poder, como descreveu Souza (2013). 

 A produção do espaço se dá por meio da intervenção de diversos atores, como, 

por exemplo, o Estado, que participa efetivamente através de políticas públicas, da 

criação de legislação, da fiscalização, do planejamento, da gestão do espaço, dentre 

outras ações. Existe, também, a produção por meio das forças políticas impulsionadas 

pelo capital privado. Considerando o papel da pesquisa de compreender em que 

medida os agentes sociais que se utilizam de infraestrutura, como a Ponte da 

Amizade, participam da produção do espaço urbano, interessa-nos a exposição de 

Corrêa (1995) que reconhece que a produção do espaço urbano também se dá por 

meios dos agentes sociais e suas manifestações.  

 

O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, 

condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um 

produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 

engendradas por agentes que produzem e consomem espaço. São 

agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou processos 

aleatórios atuando sobre um espaço abstrato (CORRÊA, 1995, p. 11). 
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A produção espacial - que emana a partir do modo de produção capitalista e 

dos meios de reproduzir o capital - traz consigo desigualdades sociais que são 

visivelmente percebidas nas cidades. A fragmentação do espaço urbano, a partir das 

diferenças socioeconômicas, é alvo de diversas pesquisas. Nesse sentido, 

destacamos a investigação de Vieira (2005), que faz uma referência às condições 

espaciais que cada classe econômica recebe dentro do espaço urbano. No caso da 

mobilidade urbana, podemos mencionar que existe um fruto da segregação que se 

manifesta nas condições de mobilidade que cada um possui, a partir das 

possibilidades que lhe são disponibilizadas. 

No recorte espacial desta pesquisa, evidencia-se uma desigualdade econômica 

somada às distinções na forma de conduzir a organização do espaço urbano. Essas 

desigualdades estão manifestadas nas condições de ir e vir que cada umas delas 

oferecem. Para compor tal análise, reportamo-nos à contribuição de Santos (1989), 

que faz menção à segregação espacial nos seguintes termos: “[...] existem duas ou 

diversas cidades dentro da cidade. Este fenômeno é o resultado da oposição entre 

níveis de vida e entre setores de atividade econômica, isto é, entre classes sociais” 

(SANTOS, 1989, p. 185).  

 Considerando que a Tríplice Fronteira está espacialmente constituída como 

uma aglomeração urbana, manifestam-se diversas cidades, como se constituíssem a 

malha urbana de uma única cidade, com proporção de disparidades elevadas, já que 

não estão apenas ligadas à questão econômica, mas também com as particularidades 

de cada país em lidar com o planejamento urbano. No que tange à mobilidade urbana, 

apresentam-se variadas realidades de acesso ao transporte. 

Como um sistema correlacionado, concebemos, na Geografia, que o espaço e 

suas múltiplas manifestações territoriais se dão de forma indissociável. Assim, temos 

um capital que pede bases materiais. Logo, essas bases intensamente povoadas por 

ações que solicitam a porosidade e, ao mesmo tempo, essas ações que se 

intercruzam pelos territórios levam à formação de redes, pois é devido à intensidade 

dos fluxos existentes na atualidade que o mundo tornou-se totalmente interligado. Sob 

essa lógica, também está organizado o espaço urbano transfronteiriço da Tríplice 

Fronteira, já que é impossível uma cidade existir completamente isolada das outras. 

A essas interligações, damos o nome de redes urbanas. Para Souza (2013), as redes 

aumentam a cada salto tecnológico que a sociedade dá. 
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O termo “redes” possui uso no vocabulário comum e, portanto, sua definição 

conceitual é deturpada em muitos casos. Pensando nisso, traçamos aqui alguns 

pontos essenciais para a compreensão desse conceito dentro do contexto geográfico. 

As redes urbanas funcionam como sistemas integrados que são constituídos 

pelas relações econômicas, sociais, políticas e culturais, estabelecidas entre as áreas 

urbanas e seguindo um nível hierárquico de influência entre essas relações. Em geral, 

as cidades possuem distinção quanto aos níveis de serviços e aos tipos de funções 

urbanas que elas oferecem.  

Para efeito desta pesquisa, é importante abordarmos o viés teórico 

desenvolvido pelas análises da economia urbana, perspectiva ofertada pelo geógrafo 

Milton Santos. Nesse sentido, o autor trata das redes urbanas dos países 

desenvolvidos, redes que são constituídas com base nos circuitos econômicos, sendo 

eles o circuito inferior e superior da economia. 

 O termo “redes”, refere-se, no contexto geográfico, tanto às redes abstratas 

(imateriais) de comunicação da telefonia móvel, por exemplo; como àquelas que são 

providas de realidades materiais, que vêm associadas à infraestrutura e promovem o 

transporte de materiais, de energia e de informação.  

 Corrêa sentiu a necessidade de definir quando que uma rede é geográfica e, 

para isso, ele mencionou que “esta é um conjunto de localizações geográficas 

interconectadas entre si por um certo número de ligações” (CORRÊA, 1997, p. 107).  

 Assim, buscamos, nesta pesquisa, evidenciar algumas ligações 

transfronteiriças voltadas à questão da mobilidade urbana e que se tratam de redes 

movidas pela ação dos agentes sociais locais. 

 Para esta pesquisa, podemos citar alguns objetos denominado fixos que 

compõem a mobilidade transfronteiriça e/ou que contribuíram para a intensificação da 

circulação na fronteira, tais como portos, pontes, hidrelétrica, ruas, avenidas, 

rodoviárias e aeroportos. Assim, esses objetos são receptores e provedores de ações 

pensadas pelo homem, que é representado pelas empresas, pelo interesse do capital 

ou pela figura do Estado. As ações ocorrentes a todo o tempo entre esses espaços 

formam redes transfronteiriças, pois, segundo Santos (2006), as redes são animadas 

pelos fluxos.  

A origem dos fluxos que movimentam as redes existentes na Tríplice Fronteira 

é oriunda, em muitos casos, de regiões distantes. Em outras palavras, o elevado grau 

de atratividade do turismo e do comércio dessa área instiga fluxos que movimentam 
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o comércio de feiras de diversas regiões do país, atraindo turistas de vários países do 

mundo. Esse processo, somado à movimentação local e regional, contribui para o 

adensamento das redes. Por um lado, essa situação potencializa a região; por outro 

lado, é necessário pensar o planejamento considerando esse adensamento, pois 

infraestruturas, como as pontes, acabam por absorver o movimento de todas essas 

redes, formando pontos de estrangulamento, ora dado pela infraestrutura física, ora 

dado pela desintegração dos mecanismos de liberação de circulação, presentes nas 

fronteiras internacionais. Nesse sentido, Santos (2006) reconhece que as redes 

possuem seu funcionamento limitado pelas fronteiras, pois elas são um “fato 

econômico, financeiro, fiscal, diplomático, militar, além de político”.   

Em relação à mobilidade urbana, o homem esteve historicamente ligado à 

necessidade de se mover. Os antepassados usavam o artifício do movimento para 

caçar, coletar e fugir de condições climáticas adversas. Desse modo, a invenção da 

roda foi o primórdio para o desenvolvimento da mobilidade, da agilidade para o homem 

vencer a distância e transportar produtos. A partir de então, gerou, no mundo, uma 

necessidade de mover-se, para Kunz, Pimentel e Tosta (2014) através dos meios de 

transportes modernos, especialmente o avião e o automóvel, que desencadearam 

uma grande mobilidade que rompeu fronteiras antes intransponíveis. 

 Nessa perspectiva, Lèvy (1999, p. 1) afirma que a mobilidade é uma “relação 

social ligada à mudança de lugar”. Enquanto Cocco (2011, p. 614), por sua vez, 

aborda a mobilidade como sendo “um atributo da coisa ou pessoa que é móvel, que 

possui a faculdade de se deslocar diferencialmente segundo as capacidades materiais 

que dispõem”, ou seja, segundo as condições e meios disponíveis, assim como 

afirmam Coriolano e Fernandes (2012, p. 1), ao defenderem o conceito de mobilidade 

como “facilidade para se mover, para ser movido”. 

 Além dos teóricos anteriormente citados, Santos e Silveira (2010) também 

discutiram a necessidade de ir e vir. Esses autores consideraram as diferentes 

velocidades no espaço, ou seja, os espaços da rapidez e da lentidão. Sob esse viés, 

eles pontuaram que existem espaços dotados de maior número de vias, veículos, 

transporte público, infraestrutura. Sendo assim, os que desfrutam de tais espaços 

seriam melhor servidos de mobilidade. Dessa forma, considera-se o acesso à 

mobilidade um reflexo de contrastes sociais, em que os cidadãos com maior poder 

aquisitivo têm maior acessibilidade. 
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Conduzindo este quadro teórico para o conceito de mobilidade urbana difundida 

pelos planejadores urbanos, como arquitetos e engenheiros, esses profissionais a 

caracterizam como o “conjunto de deslocamento de pessoas e bens, com base nos 

desejos e necessidade de acesso aos diversos modos de transporte (veículo 

particular, público, bicicleta, motocicleta etc.)” (DIAS e GOUVEIA, 2013, p. 1). A 

mobilidade urbana vem se constituindo como foco permanente de discussões no setor 

público e fora dele, dado o caos em que vem se transformando o trânsito de cargas e 

pessoas. 

A priorização da política rodoviarista, que viabiliza o transporte rodoviário em 

detrimento de outros modais, contribuiu para o comprometimento da qualidade dos 

deslocamentos, principalmente nas áreas urbanas (PEREIRA, 2010). Isso porque, nos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, houve grande influência do discurso 

capitalista e do modelo fordista de produção e consumo. Esse modo de pensamento, 

aliado à industrialização, tornou a sociedade mais urbana e movediça, no sentido do 

deslocamento diário para trabalho, estudo, lazer, entre outras funções, o que exige 

que esse contingente se mova cada vez mais rápido, de modo a aumentar o número 

de meios de transportes em circulação e interferir na qualidade de vida dos diversos 

atores sociais urbanos. Diante de tal panorama, evidencia-se a necessidade de 

planejamento e gestão da mobilidade urbana.  

É oportuno dizer que mobilidade urbana não está pautada em promover meios 

para uma circulação ideal de veículos, mas sim em propiciar o deslocamento ideal de 

pessoas. Nessa perspectiva, Leite (2013, p. 10) argumenta que “o foco da política de 

mobilidade deve ser as pessoas, no sentido de considerar seus desejos e 

necessidades, e não os veículos”. Sob tal lógica, há a necessidade de perceber que 

os seres são singulares e suas necessidades podem ser totalmente diferentes, pois 

sua percepção sobre um mesmo problema pode variar, o que justifica o dever da 

democratização do estudo de políticas públicas que possam garantir a mobilidade 

urbana. 

Em um período concebido como a era da economia baseada em fluxos, pensar 

a organização do espaço urbano de forma funcional ao transitar tornou-se 

fundamental Castells (1999). Nesse sentido, apresentamos uma gama de autores 

clássicos que já apontavam essa tendência. Santos (2006), reconhecendo a 

importância do movimento, afirmou que, no mundo contemporâneo, o movimento se 

sobrepôs ao repouso.  
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 Tais informações certamente enriquecem o quadro teórico de discussão sobre 

a necessidade do movimento. No entanto, não podemos deixar passar despercebido 

que existe uma diferença conceitual entre aquilo que se reconhece como movimento 

e/ou circulação e o conceito de mobilidade. Sabe-se que palavras utilizadas no dia a 

dia, ao despontarem-se como conceito, correm o risco de tornarem-se polissêmicas. 

Também se reconhece que, quando queremos chamar a atenção para um nova 

interpretação sobre um assunto, logo precisamos marcá-la como termo conceitual. 

Assim, as preocupações e novas interpretações sobre as tendências de se entender 

e estudar o movimento de pessoas levaram ao uso do termo “mobilidade”. Dentro 

dessa perspectiva, a “mobilidade” tornou-se o termo adequado para expressar o 

movimento subjetivo que é expresso com a reprodução urbana de relações sociais, 

com o direito ao movimento e o direito à cidade – conceito assim interpretado a partir 

de (HARVEY, 2014).  

Com os atuais padrões de produção, consumo e de crescimento urbano, o 

direito social de se mover ganhou maiores projeções. Lefebvre (2001) afirmara que o 

direito de transitar tem se revelado tão importante quanto o direito de habitar.  

Nessa nova percepção sobre a mobilidade, constatou-se que as condições de 

mobilidade do sujeito estão intimamente ligadas com suas condições sociais, ou seja, 

a mobilidade como apropriação e uso social do espaço urbano. Dessa forma, a 

segregação espacial anda lado a lado com a qualidade do movimento que se tem. 

Metodologicamente a pesquisa se pautou também de levantamentos das 

teses e dissertações que abordam o tema da mobilidade urbana, através do acesso 

às bibliotecas digitais de teses e dissertações dos 51 programas da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) de Mestrado e Doutorado em 

Geografia, existentes no Brasil, conforme a (Anexo 1). Tal busca permite avaliar de 

que forma esse tema tem sido abordado por outros pesquisadores dentro do campo 

da Geografia. De acordo com a análise do rol de investigações das dissertações e 

teses – expostas (Apêndice 1) que abordaram o tema da mobilidade, verifica-se que 

não houve trabalhos aplicados à realidade de cidades gêmeas. Ademais, por meio da 

busca por trabalhos no recorte espacial desta pesquisa, observa-se uma lacuna 

tangente ao tema da mobilidade urbana. 

Num próximo momento, foi realizada uma coleta de dados in loco nas 

rodoviárias dos três países, no Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu 

(Foztrans), na Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 
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na Polícia Estadual - no Departamento de Trânsito, nas prefeituras de Ciudad del Este 

e Puerto Iguazu, em diversos departamentos, auto escolas de Ciudad del Este e 

Polícia Municipal de Ciudad del Este.  

Os dados que demonstram o volume do fluxo da circulação transfronteiriça 

foram obtidos através da análise de duas pesquisas: pesquisa de tráfego da Ponte da 

Amizade e pesquisa sobre o perfil de pessoas que atravessam a Ponte da 

Fraternidade, ambas realizadas pela Universidade Dinâmica das Cataratas, em 

parceria com órgãos públicos, e que vêm ocorrendo desde o ano de 2011. Quanto 

aos dados de circulação de veículos na BR 277, a concessionária que administra a 

rodovia atualmente fornece dados em tempo real sobre as condições gerais da 

estrada, entre eles está o fluxo de veículos por hora, ferramenta que também foi 

utilizada nesta pesquisa. 

Quanto aos documentos públicos consultados estão o Plano Diretor Municipal 

– Volume I e Volume III; as atas das reuniões do Conselho de Desenvolvimento de 

Foz (CODEFOZ), que contemplam a promoção da cooperação transfronteiriça e/ou 

assuntos relativos à fronteira; além do relatório EIA-RIMA – Acesso à Segunda Ponte 

Internacional Brasil - Paraguai. 

Ademais, embasou esta pesquisa a análise do conjunto de legislações de 

trânsito, entre elas a Lei nº 24.449/1994, que regulamenta o trânsito argentino; a Lei nº 

9.503/1997, do Código de Trânsito Brasileiro; o decreto de 3 de agosto de 1993, que 

dispõe sobre a execução do Acordo sobre a Regulamentação Básica Unificada de 

Trânsito entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, de 29 de 

setembro de 1992; a Ordenança n° 479/2010, do Regulamento General de Tránsito, 

que se refere ao trânsito paraguaio; e a Resolução n.º 510, de 27 de novembro de 

2014, que estabelece o sistema de placas de identificação de veículos no padrão 

estabelecido para o Mercosul. 

Para buscar a compreensão do quadro da mobilidade urbana da Tríplice 

Fronteira, apreciou-se o balanço apresentado pelo Anuário de Trânsito do Detran, o 

Inventário de Turismo de Foz do Iguaçu – 2014, entre outros relatórios.  

Outra fonte de pesquisa para coleta de dados foram os sites de órgãos oficiais 

dos três países, como Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Direção Nacional de Aeronáutica 

Civil (DINAC), DGEEC, IBGE e INDEC, que foram importantes para a caracterização 

da infraestrutura urbana existente nos três países. 
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Em relação ao desenvolvimento da problemática, um dos recursos usados 

para fazer a leitura da realidade empírica foi o uso de textos jornalísticos arquivados 

na biblioteca pública de Foz do Iguaçu, trata-se de notícias de diversas empresas de 

jornais tratando assuntos tangentes às pontes da Amizade e Fraternidade e as 

problemáticas encontradas por diversos agentes sociais com atividade voltado ao 

transporte na fronteira. O Apêndice 2 tem uma lista de notícias encontradas 

relacionadas a problemática de mobilidade urbana.  

Os dados coletados foram analisados, escritos e organizados em forma de 

tabelas, quadros demonstrativos e gráficos, com suas devidas interpretações e 

análises, as quais serviram de base para a elaboração da dissertação. No sentido de 

promover qualidade e facilitação na demonstração dos dados como, localização da 

área da pesquisa e de infraestruturas de mobilidade foram produzidos materiais 

cartográficos por meio do software ArcGis 10.3. 

Foram realizadas entrevistas com agentes sociais, com o objetivo de 

compreender o papel do Estado no reconhecimento da problemática em torno da 

mobilidade urbana, bem como na promoção de políticas, ações e programas voltados 

à mobilidade. Entrevistamos, ainda, nas cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e 

Puerto Iguazú, os responsáveis pelas seguintes categorias de trânsito: táxis, 

mototaxistas e caminhões. O intuito foi compreender as principais fragilidades 

voltadas à mobilidade urbana, vividas por todos esses agentes sociais que permeiam 

as pontes, bem como as ações que eles promovem para solucionar problemas 

inerentes à mobilidade nas pontes. Os resultados dessas entrevistas são discutidos 

ao longo do texto. As entrevistas realizadas e as funções de cada entrevistado, bem 

como datas estão abaixo na Tabela 1. Ainda nas pesquisas de campo, foram 

realizados registros fotográficos.  

 

Tabela 1 - Lista de entrevistas aplicadas 

FUNÇÃO  CIDADE NOME DATA 
Responsável pelo 
Arquivo 

Puerto Iguazú Antônia Soto 15/08/2015 

Secretário de 
Transportes 

Foz do Iguaçu  Juliano Budel 15/04/2016 

Presidente do Sindicato 
dos Rodoviários 

Foz do Iguaçu  Dilto Vitorassi 15/04/2016 

Secretário de Turismo  Foz do Iguaçu  Paulo Cezar Tremarim 18/04/2016 

Inspetor da Guarda 
Municipal 

Foz do Iguaçu  Josnei Fagundes 25/04/2016 

Arquiteto Foz do Iguaçu  Ricardo Albuquerque 27/04/2016 
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Arquiteto Puerto Iguazú Arturo Augustin Garcia 28/07/2015 

Arquiteta Ciudad del Leste Maria Victoria Gonzales 29/07/2016 

Presidente do Sindicato 
de Mototaxistas 

Foz do Iguaçu Aramis Rodrigues dos 
Santos 

10/09/2016 

Presidente do Sindicato 
de Mototaxistas 

Ciudad del Este Ever 08/09/2016 

Chefe de Polícia de 
Transito Municipal  

Ciudad del Este Carlos Florenciañez 09/09/2016 

Motorista de transporte 
internacional de cargas 
(caminhões) - brasileiro 

Foz do Iguaçu José Rodrigues Silva 25/10/2017 

Motorista de transporte 
internacional de cargas 
(caminhões) – argentino 

Residente em Buenos 
Aires, foi entrevista em 

Foz do Iguaçu 

Alejandro Shimtz, há 25 
anos na profissão 

23/10/2017 

Motorista de transporte 
internacional de cargas 
(caminhões) - paraguaio 

Era morador de 
Coronel Oviedo, 

atualmente reside em 
Ciudad del Este. 

Ramon Gonzalez 
Aquino, há 22 anos na 

profissão. 

23/10/2017 

Tesoureiro do 
SINDITAXIS – Foz do 
Iguaçu  

Foz do Iguaçu Cristiano Felipe Weirich 23/10/2017 

Presidente da 
cooperativa de taxistas 
de Ciudad del Este 

Ciudad del Este Verles Gales 24/10/2017 

Presidente da 
cooperativa 
COOTRIMA  
 

Puerto Iguazú Jorge Catalino 24/10/2017 

Organização: Autora 

 

Com base nos objetivos já citados, no arcabouço teórico e nos procedimentos 

metodológicos aos quais usamos, essa dissertação está organizada da seguinte 

maneira: além da introdução, são quatro capítulos, sendo que o primeiro deles 

intitulado - Caracterização do Aglomerado Urbano Transfronteiriço – trata-se do 

desenvolvimento da problemática, em que será feita a exploração ampla dos 

elementos que contribuíram para a intensificação dos fluxos que perpassam as 

cidades transfronteiriças, bem como dos diversos meios que fazem apontamentos às 

fragilidades vivenciadas no cenário transfronteiriço no sentido da mobilidade.  

O segundo capítulo trata da caracterização das infraestruturas relacionadas à 

mobilidade urbana, disponíveis nas três cidades fronteiriças. Para nortear esta 

discussão, será utilizado o conceito de fluidez territorial a partir da construção teórica 

desenvolvida pelo autor Milton Santos, que traz à luz da Geografia a importância dos 

fixos/objetos para a constituição do espaço geográfico, bem como a análise da 

segregação socioespacial evidenciada nas condições de mobilidade existentes em 

cada uma das cidades investigadas. 
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 O terceiro capítulo trata de um levantamento, não exaustivo, de principais 

pontos em que as legislações presentes nos três países – leis relacionadas à 

regulamentação do movimento (mobilidade) - possuem divergências bruscas. Para 

compor essa análise, utilizou-se o conceito de porosidade territorial, com a base 

teórica de Milton Santos, denominada Fluxos/Ações, além dos estudos realizados por 

Monica Arroyo. 

 O quarto e último capítulo - agentes sociais da mobilidade urbana 

transfronteiriça sob o ponto de vista da fluidez e da porosidade territorial - traz a 

identificação dos principais agentes sociais que circulam na região da Tríplice 

Fronteira, pautando as fragilidades vivenciadas pelos agentes de transportes 

(mototaxistas, taxistas e caminhoneiros) que vivem a fronteira na experiência diária 

de trabalho, pois através dessa realidade identificamos a existência e/ou ausência da 

porosidade territorial.  
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CAPÍTULO 1 - CARACTERIZAÇÃO DO AGLOMERADO URBANO 

TRANSFRONTEIRIÇO 

 

 

1.1 – ASPECTOS GERAIS  
 

O capítulo inicial trará elementos que constroem os motivos pelos quais o tema 

mobilidade foi elegido para esta pesquisa. Nesse sentido, será feita, inicialmente, uma 

caracterização geral do aglomerado urbano transfronteiriço sob o ponto de vista da 

economia, dados populacionais, principais funções urbanas e interdependência 

dessas cidades. Já o segundo item desse capítulo cumpre a premissa de elencar 

alguns objetos que ao longo dos anos contribuíram para tornar esse espaço populoso, 

abordando tanto elementos infraestruturais quanto acordos e outros ajustes que 

corroboraram a intensificação da mobilidade na Tríplice Fronteira. E, por fim, serão 

apresentados alguns indicadores relacionados aos números de veículos e pessoas 

que atravessam a fronteira Foz do Iguaçu/Ciudad del Este e Foz do Iguaçu/Puerto 

Iguazu, entre outros fatores que contribuem para compreender a existência de uma 

problemática em torno da mobilidade urbana transfronteiriça.  

Cabe aqui ressaltar que Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e 

Puerto Iguazú (Argentina) serão tratados como aglomerado urbano, com base em 

Moura e Cardoso (2008), que assim faz referência a esse espaço conturbado e 

entrelaçado por uma trama de relações diárias de complementariedade. Utilizou-se 

também para tal denominação a definição dada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada IPEA (2016, p. 20), que entende “os espaços aglomerados como unidades 

que ultrapassam os limites da continuidade, conformando arranjos espaciais 

descontínuos, mas com forte conexão entre os municípios componentes, muitas 

vezes transpondo a fronteira nacional”, tal qual a Tríplice Fronteira. 

A compreensão da dinâmica territorial existente nessa região perpassa pela 

análise dela como totalidade. Nesse sentido, é necessário perceber que Puerto Iguazu 

(AR), Foz do Iguaçu (BR), Ciudad del Este (PY), Hernandarias (PY), Presidente 

Franco (PY) e Minga Guazu (PY) possuem malha urbana conurbada e, para além 

disso, a própria atividade econômica e cultural é interdependente. Para Dreyfus (2007, 

p. 105):  
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Essa região forma um sistema internacional urbano muito 
peculiar em relação às outras regiões de fronteiras do Brasil, 
porque não se trata simplesmente de áreas vizinhas a uma linha 
de fronteira. As áreas são contíguas também em relação aos 
aspectos econômicos, culturais, geográficos e de seguridade. 

 

Em outras análises, evidencia-se o destaque desse aglomerado 

transfronteiriço, haja vista que, no total, o Brasil possui nove tríplices fronteiras, mas, 

dentre elas, a mais notória é a existente entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. A 

particularidade dessa tríplice fronteira em relação às outras é o adensamento 

populacional, com a presença de cidades urbanizadas nesses limites territoriais e a 

intensidade dos fluxos humanos e econômicos (KLEINSCHMITT; AZEVEDO; 

CARDIN, 2013, p. 3). Conforme outrora já citada, a massa humana dessa região 

constitui o montante de 685.868 habitantes, de acordo com dados do INDEC, DGEEC 

e IBGE. 

Para além disso, a interação entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu foi tamanha 

que o Ministério da Integração Nacional (MI) oficializou o reconhecimento destas como 

cidades-gêmeas, publicando no Diário Oficial da União (DOU) em 2014. Os 

parâmetros utilizados para avaliar as cidades fronteiriças que receberiam tal 

nomenclatura foram o potencial de integração econômica e cultural existentes com os 

países vizinhos. 

A interação econômica existente nessa fronteira, sobretudo entre as cidades 

de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, foi objeto de análise também da Associação das 

Regiões da Fronteira Europeia (AEBR), que fez a seguinte afirmação: 

 

Ciudad del Este genera gran parte del PIB paraguayo. La economía 
local se basa en la salud económica de Brasil. Todos los días muchos 
brasileños cruzan la frontera para comprar productos más baratos, 
sobre todo electrónica, aunque hay un dicho local: todo lo que quieras 
puedes comprarlo acá: legal, ilegal, lo que sea (AEBR, 2015, p. 3). 

 

Ainda sobre o intercâmbio econômico da Tríplice Fronteira, Paiva (2014, p. 8) 

reconhece tal condição afirmando que:   

 

Considerados em conjunto, os três municípios fronteiriços – Foz do 
Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazu – perfazem uma unidade 
socioeconômica que é tão indissociável quanto complexa, porquanto 
marcada pelas contradições associadas às diferenças culturais, 
institucionais e econômico financeiras de seus países sede.  
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Após a exposição das condições em que estas cidades estão no contexto do 

aglomerado urbano, partimos para a caracterização dos municípios fronteiriços que 

compõem o recorte espacial da pesquisa. A iniciar por Foz do Iguaçu, cidade esta que 

se localiza no Oeste do estado do Paraná, na região da Tríplice Fronteira 

Brasil/Paraguai/Argentina, Fundada em 10 de junho de 1914, possui atualmente uma 

economia baseada no turismo e no comércio atacadista, conforme o Plano Diretor de 

Foz do Iguaçu (2006). Com uma população de 256.088 habitantes, sendo que 99% 

moram na área urbana, e apresenta uma elevada densidade demográfica de 414,58 

hab./km², segundo dados do IBGE (2010).  

 Já Ciudad del Este foi fundada em 3 de fevereiro de 1957 e, com uma área 

de 14.895 km², é o segundo distrito mais populoso do Paraguai, com 220.592 

habitantes, representando 12,5% da população total do país, segundo dados 

da   DGEEC (2011). Tal população é composta, também, por diversos grupos 

estrangeiros, entre os quais se destacam árabes, chineses, coreanos, japoneses e 

brasileiros. Esta cidade é movida economicamente pelo comércio de fronteira, fator 

que contribui para a elevada presença de imigrantes. No entanto, um fato importante 

para essa característica foi o governo do então presidente Alfredo Stroessner, que, 

além da construção da infraestrutura Ponte da Amizade, criou mecanismos para atrair 

a população estrangeira na década de 1970.  

 As cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este fazem parte de uma tríplice 

fronteira internacional, sendo que a terceira cidade que compõe essa região é Puerto 

Iguazú (Argentina), com uma população de 42. 849 habitantes (INDEC, 2010). Ainda 

que em escalas quantitativas menores, a cidade argentina também apresenta 

considerável deslocamento de pessoas. Nessa circulação transfronteiriça diária, há 

relação com o nível de influência econômica existente entre Foz do Iguaçu e sua 

vizinha Puerto Iguazu, bem como com o afastamento a qual a cidade está em relação 

as demais cidades argentinas e sobretudo dos centros de maior poder daquele país. 

O perfil da economia da pequena cidade argentina se concentra no turismo, em 

grande medida dos consumidores brasileiros, portanto qualquer alteração na 

economia externa implica diretamente na economia local. Nesse sentido Kleinschmitt, 

Azevedo e Cardin (2013, p. 15) contam que: 

 

Com a igualdade cambial entre o peso argentino e o dólar americano, 
Puerto Iguazu sente os impactos, pois os produtos e serviços 
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encareceram e provocaram a maior recessão econômica na história do 
município. Isso dificulta o consumo dos turistas brasileiros, que 
compram cosméticos, roupas e produtos alimentícios no mercado 
argentino.   

 

Embora haja oscilação no número de consumidores que circulam diariamente 

entre as três cidades, é justamente a complementariedade de funções existentes entre 

essas um dos motivos que incrementa o volume de circulação de pessoas e veículos, 

contribuindo ainda mais com a problemática da mobilidade urbana. Nesse sentido, 

enquanto Foz do Iguaçu oferece rede hoteleira, turismo ambiental, atendimentos de 

saúde, hortifrutigranjeiros de exportações para o Paraguai, Puerto Iguazú, além da 

circulação de pessoas que vão visitar as Cataratas do Iguaçu do lado argentino, 

também em proporções menores e mais recentes, tem ofertado turismo de lazer, 

alimentação, bares, cassinos e festas. Já Ciudad del Este oferece serviços 

relacionados ao estudo, ao trabalho e ao comércio. O desenvolvimento do comércio 

neste distrito está relacionado com o baixo preço das mercadorias devido à diferença 

cambial e às desigualdades tributárias entre Brasil e Paraguai. Assim, evidencia-se 

que Foz do Iguaçu cumpre em maior medida funções ligadas ao circuito superior da 

economia, enquanto Ciudad del Este trabalha em maiores medidas com o circuito 

inferior da economia2. Pela polaridade existente, Foz do Iguaçu desempenha, no 

conjunto das três cidades, uma centralidade urbana.  

O fato é que essa rede de circulação promove a interdependência entre os 

espaços e a complementaridade da economia. Por um lado, a compra realizada pelo 

turista brasileiro é essencial para a manutenção da economia paraguaia. Por outro 

lado, é através dessa compra que muitos brasileiros têm acesso a produtos 

tecnológicos com valores mais acessíveis, mantendo, assim, uma parcela significativa 

da população nacional que sobrevive do comércio informal, não só na região, mas 

também em outros estados brasileiros. 

No sentido ainda de compreender a mobilidade existente nessa fronteira e 

também os níveis de porosidade existente em cada uma delas, é necessário avaliar o 

papel no cenário econômico que essas cidades apresentam entre si. Também se faz 

necessário ponderar a percepção que cada país tem em relação à tríplice fronteira, 

considerando a variação desta, de acordo com a importância econômica de cada 

                                                           
2 Os Circuitos da Economia Urbana, sugeridos por Milton Santos, ainda que não sejam desenvolvidos 
suficientemente nesta pesquisa, não deixam de ter menor valor no que se refere ao aspecto explicativo.  
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cidade para o seu território nacional, ou sua significância a partir da função de 

segurança nacional, entre outras. 

A importância de cada uma dessas cidades se manifesta desde a análise da 

estrutura de hierarquia administrativa que cada uma delas possui. Diante disso, a 

Tabela 2 elucida a designação político administrativa de cada unidade espacial. 

 

Tabela 2- Nomenclatura dos níveis hierárquicos das cidades da Tríplice 
Fronteira 

Brasil  Argentina  Paraguai  

Unidade 
Federativa 

Paraná Província Misiones Departamento Alto Parana 

Capital Curitiba Capital Posadas Capital Ciudad del 
Este 

--- --- Departamento   Iguazu --- --- 

Município Foz do 
Iguaçu 

Município Puerto 
Iguazu 

Distrito Ciudad del 
Este 

---- Categoria inexistente no Brasil e Argentina Fonte: IBGE/INDEC/DGEEC 

 

A diferença entre a visibilidade dessas cidades para cada país está acima 

retratada, pois, para o Paraguai, ali encontra-se a capital de um departamento, 

enquanto que, para o Brasil, trata-se apenas de um município e, para a Argentina, 

embora tenha também a nomenclatura de município, ao analisar, verifica-se que 

existe, acima deste, o poder do Departamento Iguazú, nível de função hierárquica 

inexistente no Brasil e no Paraguai. 

Ainda sobre a divisão política administrativa existentes nesses países, mesmo 

que as perspectivas atuais vão ao encontro da integração latino-americana, as 

condições de divergências permanecem. Nessa guisa de análise percebemos que, 

enquanto no Brasil há o uso da nomenclatura Estado e/ou Unidade Federativa, na 

Argentina o nome dado é província, enquanto que no Paraguai chama-se 

Departamento, isso para unidades político-administrativas com as mesmas funções. 

Considera-se ainda que a unidade administrativa denominada distrito3 no Paraguai é 

ausente no Brasil e Argentina. Essas condições trazem dificuldades quando é 

necessário fazer comparações de dados estatísticos. De acordo com Luigi (2004, p. 

1), um ponto de partida para a compreensão da hierarquia seria buscar qual é a menor 

unidade administrativa de cada país e, a partir dessa, ir categorizando as outras.  

                                                           
3 Distrito no Brasil é uma subdivisão do município. 
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Essas diferenças também se manifestam em relação às funções dos órgãos 

públicos, bem como à sua competência. Um exemplo disso é a retirada da habilitação 

para dirigir, onde no Brasil esta atribuição é dada ao DETRAN, que se trata de órgãos 

estaduais, enquanto em Ciudad del Este é possível fazer esse procedimento em um 

setor municipal, que inclusive atende junto a prefeitura. Além disso, Luigi (2004, p. 3) 

afirma que no Paraguai, embora haja o município com o nome de distrito, existe uma 

forte atuação de unidades menores na administração, as quais assumem funções que 

nos países vizinhos são desempenhadas pelo município, ou até mesmo pelo Estado. 

Para além das distinções entre as funções político-administrativas das três 

cidades fronteiriças, também manifesta-se a discrepância econômica, o que termina 

por implicar na forma como o poder nacional lida com a cidade fronteiriça. No sentido 

do fator econômico, precisamos considerar que, de acordo com o DGEEC, o Paraguai 

ainda é um país predominantemente agrícola, possuindo em maior parte das áreas 

uma baixa taxa de urbanização, para esta pesquisa importa-nos afirmar que a maior 

taxa de urbanização do Paraguai está em Ciudad del Este, com 66% da população 

urbana. Juntamente à intensidade de urbanização, apresenta-se também a 

importância econômica. Conforme o Censo Nacional Econômico (CNE), realizado 

pelo DGEEC (2011), existem três principais regiões econômicas, sendo que Ciudad 

del Este pertence à região que está em terceiro lugar nesse sentido: 

 

Los resultados indican que las actividades económicas se 
desarrollan principalmente en la Región Oriental del país, 
destacándose la ciudad capital, Asunción y los departamentos 
de Central, ubicada en la región centro sur, y Alto Paraná de la 
región este, teniendo a Ciudad del Este como centro de 
desarrollo económico DGEEC (2011, p. 13). 
 

 No mesmo sentido, dados do DGEEC demonstram a importância de Ciudad del 

Este em Alto Parana na produção de renda nos setores de comércio, indústria e de 

bens e serviços, conforme demonstra a Figura elaborada com base nos dados do CNE 

- Figura 2 na próxima página. Observa-se nesta figura também o desenvolvimento que 

existe em torno da Ruta 7, que liga a fronteira a Asunción e também faz corredor com 

a BR 277 brasileira. 

Levantamentos ainda sobre a geração de renda, com base em dados do IBGE 

e INDEC, afirmaram que, em 2011, Foz do Iguaçu fez aproximadamente 6,24 milhões 

de reais de PIB e Puerto Iguazú 2,7 milhões de pesos. A apresentação desses 
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números demonstra discrepância em níveis econômicos. Se comparados à 

importância que cada uma dessas arrecadações possui no cenário da economia de 

cada Unidade Federativa, veremos ainda mais a disparidade. Foz do Iguaçu produziu 

cerca de 6,5% do PIB Paranaense, enquanto que Puerto Iguazú fez 1,43% do PIB de 

Misiones. No caso de Ciudad del Este, essa expressividade aparece ao analisar a 

Figura 2 acima, a qual demonstra que grande parte da concentração econômica de 

Alto Parana está em Ciudad del Este.  

 

Figura 2 - Concentração econômica de Ciudad del Leste, em Alto Paraná (PY)  

 
Fonte: Elaboração da Autora 
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Já Puerto Iguazu embora possua significância no sentido da atratividade 

turística para as Cataratas do Iguazu, os cassinos e alimentação, ainda assim sua 

economia é pequena no cenário argentino. Esta cidade fica também um tanto mais 

desassistida por políticas públicas de integração transfronteiriça. No entanto, é 

necessário lembrar que, no sentido de política de controle aduaneiro voltada a 

segurança nacional e guarnição da área das Cataratas do lado argentino, a condição 

fronteira ganha visibilidade pelos órgãos públicos do país, item este que contribui para 

diminuir a porosidade dessa fronteira, ou seja, os crivos para penetrar o território 

argentino são exigentes.  

Já em Ciudad del Este, que possui tamanha expressividade econômica com 

resultados que possuem alta dependência dos valores advindos do turismo de 

compras e que tem no Brasil uma grande parte de seus consumidores, há uma maior 

fluidez fronteiriça.  

Nessa mesma perspectiva Dreyfus (2007, p. 106) afirmou:  

 

[...]una ciudad pequeña (Puerto Iguazú), que se encuentra en 
una de las áreas más pobres y menos desarrolladas de la 
Argentina y que subsiste básicamente em función del turismo. 
En cuanto Ciudad del Este y Foz de Iguazú son piezas 
fundamentales para la economía nacional (em el caso de Ciudad 
del Este) y regional (em el caso de Foz de Iguazú), Puerto Iguazú 
es una ciudad pequeña más de una provincia que no es de 
extrema relevancia para la economía nacional. Para Paraguay, 
un país pobre y subdesarrollado localizado entre el gigante 
brasileño y Argentina, la Triple Frontera no es simplemente una 
región más del país, es la región de mayor relevancia económica 
(en todos los sectores de la economía) y la puerta de salida hacia 
el puerto brasileño de Paranaguá (en la costa atlántica del sur 
de Brasil).  

 

 São essas condições de entrelaçamento econômico entre a região fronteiriça, 

associadas às necessidades de circulação do capital, que têm dado ao conceito de 

fronteira ressignificações onde exibem-se momentos em que a fronteira cumpre o 

papel de limitar a circulação, enquanto que em outros a porosidade está mais 

acrescida.  
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1.2 - OBJETOS QUE INTENSIFICARAM AS AÇÕES NA TRÍPLICE FRONTEIRA 

 

Tendo o item inicial do capítulo apresentado a caracterização da área da 

pesquisa, busca-se, nesse segundo instante, apresentar alguns elementos que 

contribuíram para o adensamento populacional da Tríplice Fronteira, pois, embora 

essa fronteira esteja povoada desde os primórdios, é inevitável reconhecer que houve, 

ao longo do tempo, um crescimento populacional nessa área e, consequentemente, a 

trajetória histórica perpassa por ao menos três momentos em relação à forma de 

interação existente nessa fronteira. Esses são: o período da vivência indígena, que 

desconsidera a fronteira e a nacionalidade, e, num segundo instante, a presença das 

obrages4, onde a presença do estrangeiro se entrelaça com os viventes do território 

brasileiro ao ponto da língua mais utilizada em Foz do Iguaçu ser o espanhol 

(Wachowicz,1987). Tal condição gerou preocupação entre os governantes brasileiros 

que buscaram nacionalizar a região com ações de povoamento, impondo à fronteira 

o papel de linha limite, que outrora sentirá a necessidade de maior fluidez.  

A própria necessidade de povoar e desenvolver economicamente esta área 

traz um novo tempo baseado na geopolítica, onde o Brasil e o Paraguai privilegiaram 

políticas estratégicas de aproximação com os países vizinhos, buscando a formação 

de redes, principalmente através da implantação de rodovias.  

Sobre esse momento da história nacional e as estratégias brasileiras Travassos 

(apud VARELLA, 2013, p. 3), menciona que: 

 

 A proposta de Travassos era o desenvolvimento e implementação de 
uma ousada política de comunicações, o qual seria construído através 
de um sistema misto baseado na pluralidade de transportes 
(ferroviário, rodoviário, hidroviário, marítimo e aéreo) que tinha dois 
grandes objetivos: garantir deste modo a unidade territorial do país e 
a articulação de suas diversas regiões, e, por último, assegurar a 
projeção política e econômica do Brasil no continente sul americano 
(VARELA, 2013, p. 3). 
 

Seguindo essa perspectiva, Brasil e Paraguai tomam algumas ações. A 

exemplo, temos a busca pela implantação de infraestruturas. Essa ampliação de 

                                                           
4 As propriedades destinadas à exploração do mate e da madeira, nessa região, recebiam o nome de 
obrages. Os obrageros eram os empreendedores que não tinham interesse de povoar e colonizar suas 
áreas. O que interessava era a exploração de produtos nativos. (SCHONS, 2007). Ou ainda de acordo 
com a definição de (WACHOWICZ, 1987) obrages refere-se a: Grandes áreas de terras concedidas 
pelo governo brasileiro a algumas empresas do exterior (argentinas e inglesas) para a extração de 
erva-mate e madeira no Oeste do Paraná. 
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infraestrutura pode ser explicada pela teoria dos fixos e fluxos, categoria esta 

explicitada por Santos (2006). Nesse sentido, o autor retrata que, na formação 

espacial, a princípio a natureza era selvagem, formada por objetos naturais que, ao 

longo da história, vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, 

mecanizados, etc.  

É a presença humana, juntamente com o aparato técnico fortemente ligado ao 

capital, à figura do Estado aliada as suas normatizações e aos padrões de consumo 

e circulação, que condiciona a dinâmica transfronteiriça existente hoje. Essas 

mudanças ocorrem a partir da alteração dos conjuntos de complexos naturais, 

tornando-os repletos de construções, tais como portos, estradas, depósitos, cidades, 

plantações, etc. 

Na realidade observada para esta pesquisa, a ampliação de fixos é 

manifestada pela intensificação da ocupação espacial da fronteira e ampliação dos 

fixos, com a formação da Vila Militar e, posteriormente, por outras infraestruturas, tais 

como: criação do Parque Nacional do Iguaçu, tanto do lado brasileiro quanto 

argentino, tornando-os atrativos ao turismo; abertura e pavimentação da BR 277; 

construção da Ponte da Amizade; fundação de Ciudad del Este; instalação da Usina 

Hidrelétrica Itaipu; Ponte da Fraternidade; construção de uma via ligando a cidade de 

Assunção a Ponte da Amizade; e concessão de uma área livre de impostos nas 

exportações e importações paraguaias ao Porto de Paranaguá. Cabe aqui ressaltar 

que esse conjunto de infraestruturas serão discutidos mais intensamente no decorrer 

do texto, sobretudo aqueles que possuem maior relevância para o incremento da 

circulação transfronteiriça.   

Dentre essa gama de ações integradoras, a construção da Ponte da Amizade 

apresentou papel relevante, pois ao mesmo tempo em que esta representa certa 

facilitadade para a mobilidade terrestre entre Brasil e Paraguai, a mesma também 

compõe uma barreira pois a partir dela existe um controle maior sobre o fluxo, a 

fiscalização se torna mais ágil do que nas muitas embarcações que faziam o 

transporte no passado. Sobre o ponto de vista de mobilidade urbana transfronteiriça 

houve a facilitação da mobilidade entre Brasil e Paraguai, promovendo não apenas a 

travessia em si, mas gerando um rol de outras ações, como o fortalecimento da 

economia e a ampliação das relações de apoio entre os povos fronteiriços, porém 

ampliando o fluxo e, portanto, trazendo consigo a necessidade do ordenamento deste. 
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Embora a construção da Ponte da Amizade já vinha sendo discutida há anos, 

seus primeiros desdobramentos efetivos se deram em 29 de maio de 1956, quando 

foi assinado o acordo entre Brasil e Paraguai para tal construção. Já na sequência, foi 

formada a comissão responsável pela obra e se iniciaram os estudos em torno da 

decisão da localização da obra, as sondagens do rio e as demais decisões técnicas 

sobre a edificação. Segundo Guimarães e Souza (2010), a obra chegou a contar com 

cerca de mil funcionários, envolvendo inclusive empresas de outros estados na 

execução de algumas partes, devido à engenhosidade da obra. 

 Em 1965 se deu a inauguração da Ponte da Amizade, construída sobre o Rio 

Paraná, a fim de ligar as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Isso facilitou as 

interações comercias com a cidade paraguaia de Puerto Presidente Stroessner, atual 

Ciudad del Este. A Ponte da Amizade foi responsável por estabelecer um fluxo 

comercial (mesmo que ilegal, em parte) com Ciudad Del Este, no Paraguai no 

Paraguai (SOUZA, 2009). Abaixo as Figuras 3 e 4 demonstram a transformação do 

local, pois, ao analisar as imagens, verifica-se que havia pequena malha urbana no 

lado paraguaio no período recente à construção da ponte, em oposição à imagem 

mais atual, que retrata o crescimento de Ciudad del Este.  

 

Figura 3 – Ponte da Amizade, ano de 1961. 

 
Fonte: Elofoz, 2014. 
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Figura 4 – Ponte da Amizade em 2015

 
Fonte: Nova FM, 2015. 

 

Mais adiante, no ano 1995, foi inaugurada a construção da Ponte Tancredo 

Neves sobre o Rio Iguaçu, ambas as estruturas constituem importantes papéis 

integracionistas para o comércio de fronteira, que é intenso nessa área em 

decorrência do processo de exportação denominado de triangulação. Esse processo 

corresponde à reexportação de produtos que dão entrada no Paraguai, devido aos 

baixos impostos do país e, em seguida, entram no Brasil por meio de diversos atores, 

nas formas legais ou ilegais.  

Outro aspecto que torna notório o início de uma nova fase nas relações 

fronteiriças entre Brasil e Paraguai é a construção da Usina de Itaipu (Figura 5, início 

da próxima página) que foi, na realidade, mais um projeto baseado na lógica do 

capital. Isso porque trouxe inúmeros impactos à região, tais como o crescimento 

demográfico acelerado desacompanhado de ações que desse conta de tal condição. 

Roseira (2009, p. 4) ponderou sobre a Usina Hidrelétrica de Itaipu e 

mencionou algumas heranças deixadas por essa construção:  

 

Vários estudos sobre a economia de Foz do Iguaçu têm sido taxativos 
na definição da construção de Itaipu como um marco para os aspectos 
econômicos e sociais da cidade. A construção da hidrelétrica tem 
nesses aspectos tanto influência positivas quanto negativas. Como 
influência positiva, os Royalties pagos a Foz do Iguaçu, se colocam 
como outra fonte de recursos para o município. Mas, responsável pelo 
rápido crescimento demográfico de Foz do Iguaçu, e grande geradora 
de empregos para a massa de imigrantes, o término de sua construção 
se constituiu em um grande problema de ordem econômica e social 
(ROSEIRA, 2009, p. 4) 
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Figura 5 - Ponto Turístico e de produção energética binacional – Usina hidrelétrica 
Itaipu 

 
Fonte: Loumar Turismo, s. d. 

Portanto, diversos pesquisadores constataram os problemas ocasionados 

pela construção da Usina. Souza (2009) chamou atenção para a totalidade de espaço 

inundado, mencionando que, em casos como esse, o impacto é grande, pois as áreas 

urbanas da região são forçadas a acolher grande parte dessa população desabrigada 

pelo alagamento. Sobre a situação das cidades de fronteira lindeiras ao Lago Itaipu, 

Souza (2009, p. 11) observa que:  

 

[...] há uma complexidade nas cidades de porte médio e pequeno em 
região de fronteira, pois o fluxo de pessoas e de automóveis, os 
serviços médicos e de saúde, o sistema educacional, o mercado de 
trabalho, o comércio e o turismo se mesclam e criam demandas para 
o conjunto de todos os municípios, saturando a capacidade dos 
mesmos municípios.  

 

Portanto, significativas implicações dessa construção são percebidas na 

dinâmica do município de Foz do Iguaçu, pois, com o início das obras da usina, a 

cidade sofreu alterações intensas, e a população, que era de 33.966 habitantes em 

1970, chegou a 136.321 em 1980, ou seja, houve um crescimento populacional 

exacerbado em um espaço de tempo curto. A cidade passou a receber um contingente 

populacional das mais diversas origens em busca de trabalho no canteiro de obras da 

usina. No ápice da construção, a usina chegou a contratar 40.000 funcionários, 

conforme dados da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, e, ao final da obra, 

permaneceu na cidade uma parte desses trabalhadores que não regressaram mais 
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ao seu local de origem, além de parte dos desabrigados pela enchente do Lago de 

Itaipu. Dados (PMFI, 2016) apresentam que a construção da hidrelétrica fora o ciclo 

econômico5 que mais acresceu população ao Município de Foz do Iguaçu, indicando 

que houve um incremento populacional de 112.000 pessoas entre os anos de 1970 a 

1980. Curiosamente, as cidades vizinhas também obtiveram crescimento 

populacional significativo nesse período conforme Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Evolução populacional da Tríplice Fronteira 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dados: IBGE, DGEEC, INDEC. Organização: Autora 

 

 Com relação aos impactos causados pela implantação de novos fixos na 

fronteira, a antropóloga Brígida Renoldi (2013), em suas investigações sobre esta 

fronteira, pontuou que esses projetos geraram grandes impactos ambientais e muitas 

transformações nas relações sociais da região, visto que houve um aumento no 

contingente de pessoas em pequenas cidades, que cresceram rapidamente, mas não 

atingiram um adequado nível de desenvolvimento.  

Outros fatores marcantes nas relações Brasil e Paraguai, relacionados à 

implantação de infraestruturas, foram o estabelecimento de acordos comerciais entre 

esses países e a criação da Zona Franca de Ciudad del Este. Embora as datas e 

abrangência dessa Zona seja um assunto um tanto polêmico, na apreensão de 

Rabossi (2004, p. 18), a criação da Zona Franca se deu na seguinte forma: 

 

[...] a criação de uma Zona Franca na cidade desde 1960 com o acordo 
firmado entre a Comissão de Administração de Puerto Presidente 
Stroessner e Foreign Markets Trading corporation (lei 624/60) acordo 
esse que veio sofrendo alterações com as leis 73 de 1971, lei 342/71. 

                                                           
5Entende-se por ciclo econômico como um movimento periódico, para cima e para baixo na produção, 

emprego, consumo, investimento e outras variáveis econômicas relevantes, portanto reconhece-se 
que, embora o documento público use esse termo, existem implicações teóricas que talvez contrariem 
o uso de tal conceito para o período da construção da Usina Hidrelétrica Itaipu. 
 

Foz do Iguaçu Ciudad del Este Puerto Iguazú 
Ano População Ano População Ano População 

1950 16.412 - - - - 

1960 28.080 - - 1960 2.547 

1970 33966 1972 26.485 1970 3.001 

1980 136.321 1982 62.328 1980 10.250 

1991 190.194 - - - - 

2000 258.543 2005 260.594 2001 31.515 

2010 256.088 2011 220.592 2010 42. 849  
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Outros autores que discutem sobre esse assunto apontam para a data 
1980 como por exemplo Kleinke (1996) que cita a data agora 
mencionada. Tendo ainda fontes que questionam o perfil dessa Zona 
afirmando que as características das normas ali impostas não se 
encaixam aos parâmetros de Zona Franca e mencionam ainda que 
frequentemente autoridades preferem dizer que a cidade é beneficiada 
por um Regime Especial de Turismo. 

 

O fato é que, com a construção da ponte, as relações comerciais se 

intensificaram e isso desencadeou a criação da Zona Franca em Ciudad del Este, que, 

somada às diferenças de câmbio existentes entre esses dois países, começou a 

aquecer a economia local. As principais fontes de renda de Ciudad del Este estão 

atreladas ao comércio, fazendo desta municipalidade uma importante fonte de receita 

para o Paraguai. Cabe ainda frisar que os turistas brasileiros representam uma boa 

parte das vendas dessa cidade. Pensando ainda pelo viés da economia local, a 

constante circulação de pessoas atraídas pelo comércio integra e potencializa a 

obtenção de lucros na rede de serviços de Foz do Iguaçu, uma vez que o turista realiza 

suas compras no país vizinho, mas pode utilizar-se dos serviços de alimentação, 

hospedagem e lazer em Foz do Iguaçu.  

Por fim, é necessário mencionar que o turismo na Tríplice Fronteira também é 

elemento constitutivo de grande circulação de pessoas nessa área. Enquanto o 

turismo iguaçuense é mais voltado ao lazer proporcionado pelas visitas ao Parque das 

Aves (Figura 6) Cataratas do Iguaçu (Figura 7) Usina Itaipu, a Ciudad Del Este se 

destaca pela atração ao turismo de compras. Puerto Iguazu atualmente intensificou o 

turismo de alimentação. 

  
Figura 6 - Ponto Turístico - Parque das Aves Foz do Iguaçu 

 

Fonte: Pousada Evelina, s. d. 
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Figura 7 - Ponto Turístico – Cataratas do Iguaçu  

 
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/uNbgl_VHeiM/maxresdefault.jpg, s. d. 

 

 

1.3 - AFERIÇÃO DOS NÚMEROS QUE ADENSAM A FRONTEIRA 

 

Por fim, o terceiro e último item deste capítulo busca apresentar dados que 

contribuem para compreensão do volume de pessoas e veículos que adensam a 

mobilidade urbana diária da Tríplice Fronteira, exibindo ainda algumas problemáticas 

em torno da mobilidade ali vivenciada. Tendo em vista os incrementos populacionais 

rápidos, somadas as funções urbanas complementares que as cidades fronteiriças 

têm, acabam por favorecer o movimento, pois a condição de morar numa cidade e 

trabalhar, consumir em outras, ou seja, as facilidades ofertadas pela fronteira, assim 

como a normatização que facilita em alguns aspectos à intensificação do movimento, 

a exemplo a criação da zona franca. Desse modo, todas as condições anteriormente 

mencionadas contribuem para que o espaço de fronteira tenha sofrido, ao longo do 

tempo, um adensamento no fluxo de pessoas, somado ao estrangulamento da via de 

travessia que se manifestou após a construção da ponte. Com relação a circulação 

de pessoas a Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa 

de Fronteira (BRASIL, 2005), reconhece que a região trinacional entre Brasil, Paraguai 

e Argentina está entre as três áreas de fronteira mais movimentadas do Brasil.  

O aumento do fluxo de veículos e pessoas, somado ao estrangulamento da 

malha urbana ocorrente nas pontes internacionais da Amizade e da Fraternidade, 
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torna a circulação na fronteira precária, pois as pontes precisam absorver todo o fluxo 

de travessia, assim, a intensificação do movimento, se desacompanhada de bases 

físicas e normativas que deem conta desse adensamento, pode gerar condições 

prejudiciais à mobilidade urbana.  

No intuito de compreender as condições de mobilidade urbana existentes nas 

fronteiras buscamos por dados que possam nortear a ideia de imobilidade, pois é 

notório que há alto fluxo de veículos na Ponte da Amizade e que, apesar de esse fluxo 

ser bem menor na fronteira Foz do Iguaçu – Puerto Iguazu, é suficiente para gerar 

filas na aduana. No entanto, não se tem dados oficiais de contagens de veículos que 

passam por estas fronteiras diariamente. Sendo assim, para demonstrar uma 

referência dos números que circulam diariamente por essas pontes, utilizamos aqui 

dados referentes a uma coleta que vem sendo desenvolvida pela Faculdade União 

Dinâmica Cataratas (UDC) desde o ano de 2011. Mas, devido ao volume de dados 

gerados, optamos por trabalhar com os dois últimos anos disponíveis (2014 e 2015). 

Antes da exposição e discussão desses dados cabe mencionar que os dados 

são coletados durante uma semana aleatória do ano, portanto a pesquisa já ocorreu 

nos meses de julho e outubro variando também o período do mês, e que se tratando 

de uma área de intensa circulação comercial, o período do mês e a proximidade com 

datas comemorativas pode alterar o volume de circulação.  

O horário de coleta de dados é das 6h às 18h. Neste período, foram realizados 

dois tipos de investigação, onde uma trabalha com a aplicação de questionários a 

algumas pessoas abordadas aleatoriamente, buscando traçar o perfil das pessoas 

que atravessam a Ponte Internacional da Amizade e Ponte Internacional da 

Fraternidade, e a outra parte trata em específico da contagem de todo o fluxo de 

veículos, separando-os por categorias, placas, etc. 

Os dados revelam que a movimentação média entre essas três cidades em 

2014 ultrapassa 40 mil carros por dia. Já em 2015, esta média ficou em torno de 35 

mil veículos por dia. Abaixo apresentamos as informações através das Figuras 8, para 

melhor visualização.  

Além dos veículos, foi contabilizada também a circulação de pessoas em 

veículos somados aos pedestres e, nessa classificação, o maior volume diário foi o 

montante de 110.324 pessoas em 2014 (sábado). Em 2015 foi o montante de 100.280 

pessoas (sábado). Observa-se que, embora o número de veículos tenha sofrido queda 
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expressiva do primeiro ano para o segundo, o número de pessoas circulando não teve 

a mesma expressividade. 

Sendo que a diminuição de veículos circulando totalizou aproximadamente 26% 

a menos, porém, quando contabilizado o total de pessoas (pedestres ou veículos), o 

decréscimo representou apenas 9% a menos. As Figuras 9 e 10 retratam o volume de 

veículos circulando nas duas fronteiras. 

 

Figura 8 - Média total de veículos circulando 

 

Dados UDC, Organização: autora 
 

Figura 9-  Fluxo de veículos na aduana Argentina 

 

Arquivo pessoal 
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Figura 10-  Fluxo de veículos na Ponte Internacional da Amizade 

 

Arquivo pessoal 

  

Quanto à verificação das placas dos veículos nos dois anos aqui considerados 

(2014 e 2015), foi constatado que a maior parte dos veículos que circula na Ponte da 

Amizade tem placas do Paraguai, seguido do Brasil e Argentina. Já a maior parte dos 

veículos que circulam na Ponte da Fraternidade tem placas do Brasil, seguido da 

Argentina e Paraguai. Tais dados revelam que a mobilidade urbana dessas três 

cidades necessita de planejamento integrado, haja vista que, na prática diária, os 

agentes que vivem o espaço transfronteiriço possuem no ir e vir das pontes sua prática 

diária de sobrevivência.    

 Um outro aspecto avaliado que implica diretamente no tema mobilidade urbana 

foi o tempo de espera para realizar a travessia da Ponte Internacional da Amizade. 

Para essa análise utilizaram-se dados da última pesquisa realizada no corrente ano 

de 2017. Esta evidenciou que cerca de 47% dos questionados levaram mais de 30 

minutos para realizar a travessia da Ponte Internacional da Amizade. As informações 

quanto ao tempo de espera estão detalhadas na Tabela 4 abaixo. 

Tabela 4 – Tempo para a travessia da Ponte Internacional da Amizade 

 

 

 

 

 

 

Dados: UDC – Organização: Autora 

Tempo médio gasto Porcentagem de pessoas 
Até 30 minutos 41,2 % 

Entre 30 e 60 minutos 5,9% 

Entre 60 e 90 minutos 17 % % 

Entre 90 e 120 minutos 5,9% 

Acima de 2 horas 20,9 % 

Não responderam 9,2% 
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A iniciativa pública sugere a construção de mais duas pontes. Uma entre 

Argentina e Brasil e outra entre Paraguai e Brasil na região da Tríplice Fronteira como 

possível solução ao volume do fluxo. No entanto, embora o aprimoramento de 

infraestrutura seja relevante para a melhoria dos fluxos, em se tratando de áreas de 

fronteira, necessário se faz avaliar também as normatizações entre as fronteiras, bem 

como a forma de atuação das forças controladoras de cada país, tendo em vista que 

os trâmites aduaneiros e desorganização do trânsito também são elementos 

problematizadores da mobilidade, de acordo com os entrevistados. No caso da 

travessia da Ponte da Amizade, as entrevistas sugerem que existe a necessidade de 

planejamento integrado da aglomeração urbana transfronteiriça. Nesse sentido, a 

Figura 11 abaixo expõe as respostas obtidas a partir desse questionamento. 

 

Figura 11 – Motivo da demora na Travessia – Ponte da Amizade 

 
Dados: UDC. Organização da autora 

 

Notoriamente, o fluxo da ponte pode também ser melhorado a partir de ações 

que não envolvem diretamente a infraestrutura, haja vista que 49,1% dos 

entrevistados entendem que a demora na travessia não está associada apenas à 

intensidade do fluxo, mas sim a outras questões que podem ser melhoradas a partir 

de planejamento. De tal modo, ações que envolvam a ampliação de infraestrutura, tal 

qual a construção de uma segunda ponte, aliada ao planejamento, dialogo 
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transfronteiriço e aumento da porosidade podem ser considerados relevantes para a 

mobilidade transfronteiriça.  

A precariedade do movimento e/ou da regulação dele também se encontra 

evidenciada nas constantes reivindicações feitas através das manifestações 

populares comuns na fronteira. Para Dorfman (2014), o ativismo nas fronteiras é na 

verdade uma tentativa de levar o estado a legalizar [entender] as práticas fronteiriças 

em temas como documentação, mobilidade e acesso a serviços públicos e direitos 

trabalhistas, que fazem a agenda do ativismo de fronteira em busca de mecanismos 

de reconhecimento daquilo que já acontece. 

A exemplo disso, a Figura 12 retrata uma manifestação onde motoristas fazem 

protesto na Ponte da Fraternidade contrário à cobrança de uma taxa por parte do 

Estado feita através da Aduana Argentina para cruzar a fronteira um pouco mais 

rápido, já que esta taxa anteriormente jamais existiu. Notícias como esta se fazem 

comum nos jornais das três cidades fronteiriças, pois diariamente os fronteiriços 

convivem com a necessidade de resistir às ações do Estado.  

 

Figura 12 – Manifestação dos motoristas na Ponte da Fraternidade 

 
Fonte: CATVE, 2015. 

 

Cumpriu também elemento de análise para verificação do nível de 

interação/circulação existente entre essas três cidades a apreciação da 

disponibilidade de transporte público ofertado entre as mesmas, haja vista que a 

demanda de veículos circulando evidencia o ir e vir diário entre as cidades. Sendo 

assim, verificou-se a disponibilização de ônibus que perfazem o trajeto entre o 
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Terminal de Transporte Público Urbano Antônio Nadai/Rodoviária Internacional de 

Foz do Iguaçu com destinos a Puerto Iguazú e Ciudad del Este. Abaixo seguem esses 

dados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Aferição diária de viagens de transportes coletivo -  Tríplice 
Fronteira 

 

Dados ANTT. Organização da autora 

 

A análise de tais dados evidencia elevada circulação transfronteiriça, 

lembrando que estão dispostas apenas as viagens de ida, sendo que no sentido 

contrário também se manifesta valor semelhante de viagens.  Cabe ressaltar que, 

embora Puerto Iguazú tenha forte atrativo turístico noturno, não há transporte público 

noturno para nenhuma das vizinhas fronteiriças, em geral os ônibus circulam entre as 

6h e 19h. 

Mesmo diante de tamanha circulação diária e da necessidade de tornar o 

trânsito mais fluído, os controles aduaneiros permanecem lentos.  Estes possuem 

diferenças nas exigências quanto à conservação dos veículos e acessibilidade no que 

tange a categoria transporte público. Tais situações serão amplamente discutidas no 

capítulo II.  Por hora, é proveitoso mencionar que os controles aduaneiros são feitos 

de forma diferente entre as fronteiras, pois na travessia Brasil/Argentina determina-se 

que todos os passageiros desçam do ônibus antes da Aduana, passem-na 

caminhando, apresentem seus documentos de identidade (para integrantes do 

Mercado Comum do Sul - MERCOSUL) ou Passaportes para os demais, e voltem ao 

ônibus apenas após a passagem pelo trecho aduaneiro, situação esta que não ocorre 

na Aduana paraguaia, salvo em operações distintas dos órgãos fiscalizadores.  

EMPRESA ORIGEM DESTINO MÉDIA DE HORÁRIO 
Cidade Verde Foz do Iguaçu Ciudad del este A cada 20 minutos 

55 viagens 

Celeste Foz do Iguaçu Ciudad del este A cada 1 hora e trinta minutos 
6 viagens 

  Total 61 viagens diárias 

Viação Celeste Foz do Iguaçu Puerto Iguazú A cada 2 horas 
7 viagens 

Viação Itaipu Foz do Iguaçu Puerto Iguazú A cada 1 hora e meia 
12 viagens 

3 Fronteiras Foz do Iguaçu Puerto Iguazú A cada 1 horas 
12 viagens 

Crucero del Norte Foz do Iguaçu Puerto Iguazú A cada 1 hora 
12 viagens 

  Total 43 viagens diárias 
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Ainda com relação aos controles aduaneiros, as condições normativas oscilam 

a partir de manifestações populares. Esse aspecto pode ser exemplificado através das 

alterações das exigências na aduana Argentina. Em geral, existe uma flexibilidade 

quanto aos documentos exigidos para a entrada no país caso o ingresso seja apenas 

para ir até Puerto Iguazú, dessa forma, por exemplo, ao afirmar que irá até esse ponto, 

o turista é isentado de portar o Seguro Carta Verde (Resolução 120/94 do 

MERCOSUL). No entanto, isso é apenas um entendimento local, pois os traços oficiais 

o exigem. Em 2011 a imprensa local, tais como, Clique do Iguaçu, Blog de Foz, H2foz, 

veiculou a mudança no trâmite, exigindo assim, sem exceções, a apresentação do 

seguro. Porém, mediante ao tumulto gerado pelos comerciantes locais, devido às 

implicações lógicas que essa mudança traria à sua rentabilidade, a Aduana voltou a 

funcionar com esse acordo informal antes mencionado.  

Ao finalizar este capítulo, compreendemos que o incremento populacional que 

ocorre na fronteira, que em partes é resultado da implantação de fixos, que tanto atraiu 

pessoas como ampliou condições para a fluidez do capital, bem como as funções de 

complementariedade das cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazu, 

terminou por adensar a circulação transfronteiriça. 

 A partir do que já foi exposto, segue o próximo capítulo com foco na 

caracterização da mobilidade urbana da tríplice fronteira, evidenciando a fluidez 

territorial existente por meio da qualidade do movimento proporcionado pela 

infraestrutura.  
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CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 

MOBILIDADE URBANA 

 
  
Este capítulo tem por objetivo apresentar e discutir a infraestrutura voltada à 

mobilidade urbana existente nas três cidades fronteiriças: Foz do Iguaçu, Ciudad del 

Este e Puerto Iguazú. O início aborda uma breve caracterização histórica da região 

para que possamos compreender o contexto no qual se desenvolverá a construção 

de tais infraestruturas. A caracterização destes objetos é essencial para a 

compreensão de suas respectivas ações resultantes, ou seja, a mobilidade está 

repleta de ações que se dão a partir das condições que os fixos dispostos na fronteira 

dos três países. 

 
 
2.1 RODOVIA BR-277: INFRAESTRUTURA ORIGINAL 

 
É evidente que os atuais números de circulação viária da Tríplice Fronteira não 

tratam de uma causa sem precedentes. Em outras palavras, a atual condição dessa 

mobilidade é fruto de questões geopolíticas e econômicas construídas historicamente 

na relação entre Brasil, Paraguai e Argentina. A exemplo disso, temos uma gama de 

estratégias promovidas, ao longo dos anos, que foram importantes para a formação 

da aglomeração transfronteiriça e da atual intensidade de seus fluxos. 

 Nesse sentido, compõem os objetivos deste trabalho apresentar informações 

em torno da infraestrutura voltada à mobilidade urbana. Neste capítulo, mais 

precisamente, o foco está nos equipamentos existentes que implicam, de forma mais 

direta, nos fluxos entre Brasil, Argentina e Paraguai, como as rodovias principais que 

levam até os três países, as hidrovias, os portos, pontes, terminais, aerovias e 

ferrovias e suas movimentações.  

 Sob esse viés, iniciamos a descrição desses elementos a partir do território 

brasileiro, mais especificamente por uma breve exposição sobre a BR-277, devido à 

importância que essa estrutura possui no que se refere aos fluxos entre os três países. 

Além disso, trata-se de um dos primeiros projetos executados com o intento de 

promover a “Marcha para o Oeste”, projeto que, posteriormente, somou-se a outras 

infraestruturas e ações geopolíticas que contribuíram para o atual estágio de 

transfronteirização existente na região. 
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A reestruturação e a pavimentação da BR-277 são recentes, já o traçado dessa 

rodovia, por outro lado, data de 1920. A construção inicial foi chamada de “Estrada 

Estratégica” e ocorreu com base na necessidade do território nacional em estabelecer 

meios de segurança à fronteira Brasil/Paraguai, recém-delimitada naquele momento. 

Ademais, a construção da rodovia visava contribuir com o desenvolvimento e a 

ocupação da região Oeste do Paraná. A necessidade de segurança motivou a criação 

da Colônia Militar de Foz do Iguaçu, no entanto, a falta de ligação entre essa região 

com o restante do Estado e do país prejudicava o pleno desenvolvimento da região 

(WACHOWICZ, 1987). 

Dessa forma, a Comissão Estratégica do Paraná empenhou esforços para a 

construção da estrada, mas o projeto esbarrou em limitadores, como a falta de 

recursos financeiros. Assim, a estrada só foi ganhar forma, embora de forma precária, 

a partir de 1920, momento no qual a rodovia foi “aberta” com auxílio de um coletivo de 

moradores da região, que se dispôs a trabalhar para o alcance de tal progresso 

(PARANÁ, 2010). 

A construção da estrada não garantiu a mobilidade, pois notícias veiculadas 

nos anos 1950, e relembradas pelo Jornal Gazeta (2014), denunciaram a 

precariedade das rodovias, demonstrando que, em períodos chuvosos, o município 

de Foz do Iguaçu chegava a ficar sem abastecimento de mercadorias básicas para a 

sobrevivência devido à limitação de tráfego na estrada sem pavimentação, conforme 

demonstra a Figura 13. 

 

Figura 13 - Recortes de notícias sobre a construção da BR 277 

 

 
Fonte: Jornal a Gazeta: Organização: autora 
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 Assim, destaca-se, nesse cenário, a importância da ligação hidroviária com a 

Argentina, que descarregava alimentos nos portos iguaçuenses. A morosidade para 

tal solução foi tamanha, que projetos, como a construção da Ponte da Amizade, que 

liga Foz do Iguaçu à Ciudad del Este, foram concluídos antes que a “Estrada 

Estratégica” recebesse completa pavimentação. Foi apenas no ano de 1969 que os 

presidentes militares, General Costa e Silva, do Brasil, e Alfredo Stroessner, do 

Paraguai, participaram da inauguração da reconstrução e pavimentação da BR-277, 

que finalmente ligou o Estado do Paraná de Leste a Oeste. 

 Enquanto as obras da BR-277 estavam em andamento, no território paraguaio 

ocorreu a complementação da rodovia que ligava a capital do Paraguai, Assunção, à 

Ponte da Amizade, formando um corredor de escoamento de produção. Considerando 

que o Paraguai só possuía acesso a uma saída oceânica, conforme demonstra a 

Figura 14, a construção da BR 277 possibilitou outra saída. 

 

Figura 14 - O Paraguai e seus caminhos para o mar 

 
Base Cartográfica: IBGE. Organização: Autora 
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Dessa forma, o corredor passou a estabelecer uma ligação entre o país vizinho 

e o Porto de Paranaguá, o que dava ao país vizinho um acesso ao Oceano Atlântico 

para a chegada e para o envio de mercadorias de forma independente da Argentina.  

A BR 277 possui relevância tanto para o Brasil quanto para a Argentina e para 

o Paraguai, pois abre possibilidade de circulação de mercadorias via terrestre entre 

os três países. Para o Paraguai, em específico, a BR 277 se constitui como a única 

possibilidade de saída oceânica livre de tributos, já que o país possui área livre neste 

porto. Convém ressaltar que a BR também dá acesso a diversas regiões centrais do 

Brasil, além de ser uma das possibilidades de comunicação com a Bolívia e o Peru, 

uma vez que faz parte da Rodovia Panamericana que liga Lima (PE) ao Porto 

Paranaguá, no Atlântico, após atravessar a Bolívia e o Paraguai, conforme a Figura 

15.     

 

 

Figura 15 – Ligação rodoviária do Oceano Atlântico ao Pacífico 

 
Elaboração: Autora 

 
Usamos este breve relato para situar o leitor sobre as condições que levaram 

à formação do quadro atual desta rodovia, bem como, para ilustrar como a abertura 



64 

 

de estradas e a constituição de outras infraestruturas dão a Foz do Iguaçu e suas 

cidades vizinhas internacionais uma intensa condição circulatória. 

Em relação às condições atuais de trânsito da BR-277, destaca-se que a 

concessionária que administra a rodovia fornece dados em tempo real sobre as 

condições gerais da estrada, entre eles, está o fluxo de veículos por hora. Esse dado 

revela que a partir do município de Cascavel, que forma um eixo de desenvolvimento 

com Foz do Iguaçu, quanto maior aproximação com a fronteira, maiores são os fluxos. 

Isso demonstra a relação existente entre a fronteira e as redes de cidades da região. 

Abaixo, no Quadro 1, expomos, como exemplo, a coleta de dados sobre a circulação 

da BR-277 em três datas diferentes, nas quais a circulação de veículos por hora 

aumenta de acordo com a aproximação da fronteira. 

 

 

Quadro 1 – Veículos por hora na BR 277 

CASCAVEL CÉU AZUL   SÃO MIGUEL DO IGUAÇU   

118 veículos por hora // 

Oeste 

187 veículos por hora // 

Oeste 

183 veículos por hora // 

Oeste 

Acesso em 03 mar. 2016 
 

CASCAVEL CÉU AZUL   SÃO MIGUEL DO IGUAÇU   

127 veículos por hora // 

Oeste 

160 veículos por hora // 

Oeste 

221 veículos por hora // 

Oeste 

Acesso em 10 abr. 2016 
 

CASCAVEL CÉU AZUL SÃO MIGUEL DO IGUAÇU   

123 veículos por hora // 

Oeste 

155 veículos por hora // 

Oeste 

243 veículos por hora // 

Oeste 

Disponível em: <http://www.ecocataratas.com.br/Mapa-Interativo/Trafego-Tempo-
Viagem#idBoxInfo_Trafego>. Acesso em 04 out. 2016 

 

Devido a esse intenso volume de circulação, PRATES (2016) conta que a BR-

277 ocupa a quarta posição entre as rodovias brasileiras nas quais mais ocorrem 

óbitos. Além disso, a pesquisa evidencia que no ano de 2014 houve aproximadamente 

235 óbitos em acidentes nessa rodovia, considerando que os pontos mais críticos 

próximos à fronteira são os de Céu Azul e Matelândia. Em decorrência dessas 

condições, a BR-277 está em processo de duplicação em alguns trechos próximos à 
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fronteira. A exemplo disso, a Figura 16 abaixo demonstra um trecho da BR 277, em 

Medianeira, passando pela duplicação.  

 

 

Figura 16 - Duplicação da BR 277 em trecho de Medianeira 

 
Fonte: Fotografia disponível em: 

<http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/441/br277medianeiramatelandia7jw.jpg> 

 

 Na esfera ligada à nossa pesquisa de mobilidade urbana, toda essa circulação 

demonstrada acima interfere no estrangulamento das vias urbanas, pois a cidade de 

Foz do Iguaçu, a Ponte da Amizade e a Ponte Internacional da Fraternidade absorvem 

todo esse fluxo que vem dos mais diversos pontos do Brasil.  

 

 

2.2 INFRAESTRUTURA DA MALHA URBANA TRANSFRONTEIRIÇA  

 

 Após essa breve exposição sobre a rodovia, que é a principal arterial do fluxo 

transfronteiriço, buscaremos tratar, neste item, sobre as principais vias que coletam o 

fluxo advindo da BR-277 e que o direciona para a malha urbana de Foz do Iguaçu, 

tanto no que se refere a fluxos interurbanos, com finalidades nacionais, quanto aos 

que perpassam a fronteira. Estarão a cargo dessa exposição as vias arteriais do 

município de Foz do Iguaçu que conduzem os fluxos urbanos aos pontos mais 

procurados, como o centro da cidade; as Cataratas do Iguaçu; a Usina de Itaipu; as 

universidades; o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu; além do acesso a Ciudad 
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del Este, via Ponte Internacional da Amizade; ou a Puerto Iguazú, via Ponte 

Internacional da Fraternidade. Assim, buscaremos caracterizar essas vias, 

descrevendo sua trajetória histórica, bem como suas condições atuais e principais 

fragilidades. 

Tratando-se de um trabalho voltado para a mobilidade urbana com foco nas 

questões fronteiriças, daremos prioridade às vias e aos pontos de estrangulamento 

que absorvem o fluxo entre os países vizinhos. 

Considerando a classificação viária que qualifica as vias em arteriais, coletoras 

e locais; sendo as vias arteriais aquelas que suportam os maiores deslocamentos 

(USP, 2010), apresentamos, na página seguinte, um croqui, na Figura 17, elaborado 

com base nos dados dispostos na Lei complementar n. 230 de 23 de dezembro de 

2014 (Plano Diretor de Foz do Iguaçu) que espacializa os dados de acordo com a 

hierarquia dessas vias no município de Foz do Iguaçu. Após tal exposição, daremos 

continuidade à apresentação sobre essas vias principais.  

 Em relação à hierarquia dessas vias, visualiza-se a correlação entre as vias 

principais e os fluxos fronteiriços. Conforme Pinto (2011, p. 125), “a direção dos fluxos 

entre as cidades é ditada, entre outros aspectos, pela dinâmica econômica dos países 

fronteiriços”. Outro fator que pode ser considerado ao selecionar essas vias, que são 

principais, são as disposições dos polos atrativos do turismo: ITAIPU, Parque Nacional 

do Iguaçu, Ponte Internacional da Amizade e Ponte da Fraternidade.  

Sobre as condições de formação desses principais eixos da mobilidade 

transfronteiriça, percebemos sua relação com a construção dos fixos. A exemplo 

disso, a Avenida Tancredo Neves também possui papel relevante no direcionamento 

do fluxo. Construída na década de 1970 para atender as necessidades da construção 

da Usina Binacional Hidrelétrica Itaipu, tem seu início nesta usina, no extremo norte 

da cidade, passando pelos acessos às principais universidades. No seu cruzamento 

com a BR-277, ganha o nome de Avenida Juscelino Kubitschek, via estrutural que 

direciona o fluxo até a fronteira por meio das vias que levam à Argentina, ao Parque 

Nacional e ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, formando uma espécie de 

corredor central. 

 

 

 

 



67 

 

Figura 17 – Principais vias urbanas de Foz de Iguaçu 

 

Organização: Autora 

 

Outra via de grande importância para a circulação em Foz do Iguaçu é a BR-

469, visto que essa rota faz a ligação entre o Parque Nacional do Iguaçu (Cataratas 

do lado brasileiro), a Ponte Internacional da Fraternidade (Argentina) e o Aeroporto 

Internacional de Foz do Iguaçu. Apesar de se tratar de uma rodovia, sua apresentação 

se dá neste item do texto, pois a BR-469 possui uma extensão de apenas 19 km, 

dentro do perímetro urbano municipal.  

Já a Avenida Paraná leva os fluxos oriundos da BR-277 no sentido da BR-469 

para a travessia no sentido Argentina, bem como para a Avenida das Cataratas que 

segue até os parques ambientais da cidade e Aeroporto Internacional de Foz do 
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Iguaçu. Tal condição dessa via tem mostrado uma sobrecarga de circulação, pois 

além do alto volume de turistas que utilizam a rota, ela também cumpre a função de 

rota dos caminhões, principalmente daqueles que estão fazendo o trajeto entre o Porto 

Seco de Foz do Iguaçu à Ponte da Fraternidade. Sobre essa condição, o entrevistado 

Virorassi6 mencionou que: 

 

Nós temos hoje em Foz do Iguaçu uma circulação de mais ou menos 
cerca de 400 a 450 caminhões por dia, vindos do Paraguai e da 
Argentina [...] e nós temos toda essa frota de caminhos circulando pela 
Avenida Paraná detonando o nosso asfalto e criando embaraço ainda 
maior na questão do sistema viário (VITORASSI, 2016).  

 

Esta situação tem sido repensada por parte do planejamento urbano de Foz do 

Iguaçu, sendo que as possibilidades para aliviar essa tensão é a construção da 

Perimetral e o deslocamento do Porto Seco para uma área mais periférica da cidade, 

de acordo com Vitorassi (2016). 

As principais vias de Foz do Iguaçu por onde circulam os veículos no sentido a 

fronteira com Puerto Iguazu e com Ciudad del Este também são objeto de análise sob 

o ponto de vista turístico. Dessa forma, foi criada a Lei nº 2.262, de 25 de novembro 

de 1999, que instituiu as vias da cidade que compõem o “Corredor Turístico” de Foz 

do Iguaçu. Essas vias foram assim consideradas para obterem uma padronização 

especial por serem eixos de alta circulação de veículos, não apenas do transporte 

intraurbano, mas também interurbano, compostos, em grande número, por cidadãos 

à procura dos diversos atrativos turísticos da Tríplice Fronteira. As vias escolhidas 

para compor esse eixo cortam a malha urbana de Norte a Sul da cidade, levando o 

fluxo até as duas pontes das fronteiras internacionais. Abaixo, elencamos todas essas 

vias, para dar espacialização à informação e, consequentemente, melhor visualidade 

ao leitor.  

Constituem o "Corredor Turístico" as seguintes vias: Rodovia das Cataratas, 

Avenida Tancredo Neves, Avenida Juscelino Kubitscheck, Avenida Jorge 

Schimmelpfeng, Avenida General Meira, Avenida das Cataratas, Trevo do M’Boicy, 

Estrada Velha de Guarapuava (Avenida Felipe Wandscheer), Ponte da Amizade, 

                                                           
6 Entrevista concedida em 15. Abr. 2016 pelo Presidente do Sindicato dos Rodoviários de Foz do 
Iguaçu, Dilto Vitorassi. Considerando que todas as citações referentes a este entrevistado remetem à 
mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais informações, 
mencionando, apenas, o nome completo do entrevistado. 
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Avenida Beira Rio, Avenida João Ricieri Maran, Ponte Tancredo Neves, Avenida 

Costa e Silva, Avenida Paraná (entre o Trevo do M’Boicy e a Avenida República 

Argentina), Avenida Brasil (desde o seu início até a Avenida Jorge Schimmelpfeng) e 

Avenida Mercosul. 

Quanto às vias consideradas artérias, receptoras dos fluxos transfronteiriços 

em Ciudad del Este, a principal delas é a Ruta 7. Suas paralelas – Rua Monsenhor 

Rodrigues e Avenida San Blás, tratam-se também de vias que compõem um corredor 

extremamente voltadas ao comércio, superadensada por veículos particulares, táxis, 

moto táxis, vans, dentre outros. Portanto esse espaço, caracteriza-se pelo uso 

utilitarista do espaço, não apenas adensado por veículos, mas também, povoado de 

bancas, barracas, vendedores ambulantes, mesiteiros7. A Figura 18 retrata a dinâmica 

acima descrita.  

 

Figura 18 – Movimentação da Ruta 7 

 
Arquivo pessoal 

 

A Ruta 7, além das questões acima referidas, também tem a função de via 

arterial distribuidora do fluxo coletado para as vias que levam a outras cidades 

                                                           
7 Mesitero (em espanhol) é o vendedor de rua que trabalha em um lugar específico. O nome deriva da 
pequena mesa (mesita) desmontável sobre a qual ele coloca a mercadoria (RABOSSI, 2004). 
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paraguaias, como Minga Guazu, Assunção, Hernandarias, Presidente Franco. Todos 

os sentidos são distribuídos a partir dessa rotatória disposta na Figura 19. 

 

 

Figura 19 - Rótula Centralizadora de Fluxo - Ciudad del Este 

 
Arquivo pessoal 

 

Devida à posição centralizadora dessa rótula, seu fluxo é adensado e 

desordenado, ficando diariamente neste ponto a Polícia de trânsito (cerca de 3 

guardas para ordenar o fluxo). A ampla circulação neste ponto justifica-se devido à 

parte central do comércio de Ciudad del Este, ao Sul; e às entidades do Poder público, 

à direita, tais como prefeitura, câmara de vereadores, Terminal de transporte urbano, 

Batalhão de Polícia, todos concentrados no mesmo local. 

Há dois quilômetros localiza-se a rodoviária, a Biblioteca Municipal, o Palácio 

do Departamento de Alto Paraná e as saídas para a área do Marco das Três 

Fronteiras, a área portuária (Porto Franco) e a cidade de Presidente Franco. Ainda, 

seguindo a rótula à frente, têm-se os caminhos a Hernandarias, Minga Guazu 

(aeroporto), Terminal urbano 2, entre outras infraestruturas importantes como a única 

Auto escola de Ciudad del Este. Deste modo, pensando na mobilidade urbana de 

Ciudad del Este, o ponto é demasiadamente importante para os fluxos urbanos. 

 A dinâmica transfronteiriça também reflete nos fluxos da cidade argentina 

Puerto Iguazú, pois a Ruta 12, que recebe o fluxo do território brasileiro, passa pela 

área urbana e segue para Posadas, capital da Província de Misiones e outros 
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destinos. Trata-se de uma rota com circulação expressiva. Cabe citar, ainda, o papel 

da Av. Victoria Aguirre, movimentada devido a presença de bares, restaurantes e 

adegas frequentados pelos turistas. A mesma via desempenha função arterial que 

encaminha os fluxos para acesso à Avenida Brasil, que segue até a Feirinha de Puerto 

Iguazú, a Rodoviária, ao Marco das Três Fronteiras e Balsa Iguazú. 

 

 

2.3 TRANSPORTE COLETIVO NAS CIDADES DA TRÍPLICE FRONTEIRA 

  

 Neste item trataremos da infraestrutura voltada ao transporte coletivo que 

evidenciara em alguns itens a existência de assimetrias entre as condições de 

transporte oferecida por cada cidade fronteiriça. Já os números de aferições 

realizadas por estes sistemas de objetos manifestam o grau de interação existente na 

fronteira. 

Seguindo nessa linha de caracterização das principais infraestruturas de 

mobilidade urbana, iniciamos tratando da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, 

Figura 20. Cumpre assinalar que na composição dos meios de transportes em que os 

turistas chegam até Foz do Iguaçu e foram a Puerto Iguazú e Ciudad del Este (dados 

de 2015 - UDC) o transporte via ônibus de linha representou 32,9% dos meios de 

transporte utilizados, revelando o papel que este meio de transporte cumpre na 

circulação. 

 

Figura 20 - Terminal Rodoviário Internacional de Foz do Iguaçu  

 
Arquivo pessoal 
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Desde 1992, o Terminal Rodoviário Internacional de Foz do Iguaçu localiza-se 

na Avenida Presidente Costa e Silva, via coletora do fluxo da BR-277. Anteriormente, 

estava na primeira rua construída em Foz do Iguaçu, ainda no período da Vila Militar. 

Tal localização se tornara alvo de muitas críticas devido ao pouco espaço e 

conservação da mesma, além do fato de que seu posicionamento gerava ainda 

maiores gargalos na Av. Brasil, via que per si enfrenta adensamento, pois sua 

localização é no centro da cidade.  

Atualmente, o Terminal Rodoviário de Foz do Iguaçu é uma infraestrutura de 

dimensões relevantes, possuindo uma área de 35.300m², com área edificada de 

2.708m² e com treze plataformas de embarque. São ofertadas linhas intermunicipais, 

interestaduais e internacionais. São 18 companhias de ônibus de transporte rodoviário 

em operação. Abaixo, estão elencadas todas as empresas de ônibus de atuação 

Nacional, Quadro 2, e empresas de atuação Nacional e Internacional, conforme 

Quadro 3. 

 

Quadro 2 - Empresas de ônibus de atuação Nacional na Rodoviária Internacional de 

Foz do Iguaçu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: ANTT (2016). Organização: Autora 
 

 

Quanto à aferição anual de passageiros na rodoviária Internacional de Foz do 

Iguaçu, dados coletados no FOZTRANS (2016) indicam a circulação desta nos últimos 

cinco anos, conforme a Tabela 6 abaixo. 

 

 

 

 

Empresas de atuação apenas Nacional 

Cattani Reunidas 

Expresso Maringá. Sulamericana 

Gontijo Unesul 

Hélios Viação Garcia 

Kaiowa Viação Medianeira 

Nova Integração Viação Mercosul 

Princesa dos Campos           -- 

Total: 13 empresas 
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Tabela 6 – Embarques e desembarques – Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu  

 

Ano Embarques Desembarques Total 

2010 609.793 502.805 1.112.598 

2011 658.435 502.769 1.161.204 

2012 606.016 488.201 1.094.217 

2013 542.940 458.850 1.001.790 

2014 492.892 427.084 919.976 

2015 422.359 375.576 797.935 

Dados: FOZTRANS (2016). Organização: Autora 

 

Quadro 3 - Empresas de ônibus de atuação Nacional e Internacional na Rodoviária 

Internacional de Foz do Iguaçu 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
  
 
 
 

Dados: ANTT (2016). Tabela organizada pela autora 

 

Figura 21 – Rodoviária de Ciudad del Este 

 
Arquivo pessoal 

Empresas de atuação 

Nacional e Internacional 

Destinos Internacionais 

Catarinense Assunção (PY), 

Itapemirim 

 

Córdoba (AR), Corrientes (AR), 

Posadas (AR), Reconquista (AR), 

Santa Fé (AR) 

Nacional Expresso e Marapé Assunção (PY 

Nuestra Senõra de La Assunción Assunção (PY) 

Penha  Córdoba (AR), Corrientes (AR), 

Posadas (AR), Reconquista (AR), 

Santa Fé (AR) 

Pluma Assunção (PY), Buenos Aires (AR), 

Oviedo (PY), 

Rysa Assunção (Paraguai). 

Total: 07 empresas 
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Quadro 4 – Empresas de ônibus de atuação Nacional na Rodoviária Internacional de 
Ciudad del Este  
 

Empresas de atuação apenas Nacional 

La Yuteña Rapido Caaguazú  

Cometa del Amambay   

La Carapegueña  Beato Roque Gonzalez de 

Santa Cruz  

Salto Cristal  Crucero del Este  

Garcia Crucero del Sur  

Trans. Bolipar  El Tigre  

San Luis  Stel Turismo  

Total de empresas: 13 

Dados: FOZTRANS (2016). Organização: Autora 

  

Quadro 5 – Empresas de ônibus de atuação Nacional e Internacional na Rodoviária 

de Ciudad del Este  

Empresas de atuação 

Nacional e Internacional 

 

Sol del Paraguay  Bueno Aires, La Plata (AR) 

Rio de Janeiro (BR)  

Crucero del Norte  Bueno Aires (AR) 

São Paulo, Rio de Janeiro 

(BR) 

Pluma  São Paulo, Rio de Janeiro, 

Florianópolis (BR) 

Expreso Brújula  São Paulo (BR) 

Nuestra Señora de la 

Asuncion  

(ASU, São Paulo (BR) 

Empresa Río Paraná  Bueno Aires (AR) 

PYCASU  Bueno Aires (AR) 

Yacyretá  Bueno Aires, La Plata, 

Corrientes, Santa Cruz (AR)  

RYSA  

Total de empresas: 09 

Dados coletados in loco. Organização: Autora 

 

A cidade de Puerto Iguazú conta com apenas um Terminal de ônibus (Figura 

22) que engloba as linhas nacionais, internacionais e urbanas. Está localizado na Rua 

Córdoba, esquina com a Missiones. São 15 empresas que atuam nessa cidade, entre 

elas: Celeste, Crucero del Norte, Três fronteiras, Viação Itaipu. Os destinos possíveis 

a partir desse terminal são: Buenos Aires, Bariloche, La Plata, Cordoba, Mendoza, 

Resistencia, Paraná, Formosa, Rosário assim como São Paulo, Rio de Janeiro  
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Figura 22 – Terminal de Puerto Iguazú 

 

Arquivo pessoal 

 

Quadro 6 – Empresas de ônibus de atuação Nacional na Rodoviária de Puerto Iguazú 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dados coletados in loco. Organização: Autora 

 

Quadro 7 – Empresas de ônibus de atuação Nacional e Internacional na Rodoviária 

de Puerto Iguazú 

Empresas de atuação Nacional e Internacional 

Yacyretá 

Sol del Paraguay 

Empresa Río Paraná 

PYCASU 

Celeste 

Tres fronteras 

Rio Uruguay 

Crucero del Norte 

Itaipu 

Total de empresas: 09 

Dados coletados in loco. Organização: Autora 

 

 

 

 

Empresas de atuação apenas Nacional 
Tigre iguazú 

Expreso Singer 

Andesmar 

El Rapido Argentino - Grupo Plaza 

E.T.A. - Kurtz 

Via Bariloche 

Total de empresas: 06 

http://www.omnilineas.com.ar/empresas/singer/
http://www.omnilineas.com.ar/empresas/andesmar/
http://www.omnilineas.com.ar/empresas/rapido-argentino/
http://www.omnilineas.com.ar/empresas/eta-kurtz/
http://www.omnilineas.com.ar/empresas/via-bariloche/
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Tabela 7 – Comparativo da infraestrutura das Rodoviárias na Tríplice Fronteira  

 Foz do Iguaçu  Ciudad del Este Puerto Iguazú 
Plataformas 13 15 4 

Área edificada 2.708 m² 2.600 m² 1.600 m² 

N.º empresas 20 22 15 

Dados coletados in loco. Organização: Autora 

 

 

2.4 TRANSPORTE COLETIVO URBANO – INTERNO E TRANSFRONTEIRIÇO  

 

A cidade de Foz do Iguaçu conta com uma Rodoviária Internacional e um 

terminal de transporte urbano, Figura 23. A Ciudad del Este possui uma Rodoviária e 

dois terminais de transporte Urbano, sendo o n.1 localizado na proximidades do Lago 

da República, Rua Marechal Jose F. Estigarribia, esquina com a Rua Monsenhor 

Rodrigues, que fica ao lado da Ruta 7 (sequência da Ponte da Amizade); e o Terminal 

n. 2 localiza-se na Ruta 7, esquina com a Rua Republica del Peru. Já Puerto Iguazú 

possui um Terminal que atua no transporte coletivo urbano e de viagens a longa 

distância. Seguimos a exposição na mesma ordem anterior: Foz do Iguaçu, Ciudad 

del Este e, por derradeiro, Puerto Iguazú. 

 

Figura 23 - Terminal de Transporte Urbano de Foz do Iguaçu - Pedro Antônio de 

Nadai 

 
Arquivo pessoal  
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O Terminal Terrestre Urbano de Foz do Iguaçu, Pedro Antônio de Nadai, dispõe 

de veículos que circulam nas cidades vizinhas fronteiriças, e atende com uma linha 

Metropolitana também a São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha.  

 

Tabela 8 – Transporte Coletivo Interurbano de Foz do Iguaçu  

Empresa Concessionárias Do Serviço De Transporte 04 EMPRESAS 

Linhas De Transporte Urbano  44 LINHAS 

Quilometragem Diária   3.308 KM 

Passageiros Transportado Em Média    65.000 PASSAGEIROS 

Frota Cidade Verde 46 

Frota Vale Do Iguaçu 22  

Frota Gato Branco 57 

Frota Transbalan 41 

Frota Total                                                                                        166 VEÍCULOS 

Fonte: PFMI (2016) 

  

Figura 24 - Terminal de Transporte Urbano de Ciudad del Este - Centro 

 
Arquivo pessoal 
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Figura 25 – Terminal de Transporte Urbano de Ciudad del Este – Ruta 7 

 

 
Arquivo pessoal 

 

A Ciudad del Este possui 4 empresas que fazem seu transporte urbano, sendo 

estas: Acaray, Ciudad Jardín, Minga Guazu e Alto Paraná. De acordo com entrevista 

aplicada ao Sr. Carlos Florenciañez8,   

 

Destas quatro empresas apenas a Alto Paraná está com a 
documentação em dia e portanto legalizada para fazer o transporte, 
as demais possuem uma frota de demasiada antiga e não atende as 
exigências prevista em lei para o transporte coletivo da cidade 
(FLORENCIAÑEZ, 2016). 

 

 Diante de tal exposição, foi feito o questionamento sobre as motivações de se 

permitir que empresas ilegais continuem trabalhando, e o entrevistado afirmou que  

 

Há quatro meses atrás haviam sido retirados de circulação diversos 
ônibus, porém, a população não pode ficar sem transporte, por isso 
colocamos de novo para circular e estamos com edital de licitação em 
aberto para assim regularizar a situação. Esperamos que empresas 
se interessem por tal prestação de serviços, mas temos em mente que 
não é fácil encontrar empresas que atendam a todas as exigências, 
como a aquisição de no mínimo 4 veículos novos (FLORENCIAÑEZ, 
2016). 

  

                                                           
8 Entrevista Concedida em 09. Set. 2016 pelo Chefe do Departamento de Polícia da municipalid de Ciudad del 

Este – Carlos Florenciañez. Considerando que todas as citações referentes a este entrevistado remetem à mesma 

entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais informações, mencionando, 

apenas, o nome completo do entrevistado. 
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Com relação a conservação dos veículos de transporte urbano utilizados em 

Ciudad del Este, além das diversas notícias expostas na mídia local sobre as 

condições dos veículos e as ordens de retirada de circulação, também podemos notar 

na Figura 26 que se tratam de imagens coletadas nas ruas da cidade paraguaia. 

 

Figura 26 – Ônibus do Transporte coletivo interno de Ciudad del Este 

 
Arquivo pessoal 

 

Em contrapartida, fora averiguada a situação dos ônibus que atendem a cidade 

de Foz do Iguaçu; e além da conservação aparente dos veículos, conforme Figura 27, 

itens de segurança como cinto, por exemplo, estão dispostos nos meios avaliados. 

Cabe ainda citar que, segundo Ricardo Albuquerque, dos 166 coletivos, um total de 

144 veículos são adaptados à acessibilidade, representando, assim, um total de 87% 

dos veículos. 

 

Figura 27 – Ônibus e micro-ônibus de Transporte Coletivo Interurbano – Foz do 
Iguaçu  

 
Arquivo pessoal 
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Embora o transporte fluvial seja um item a ser destacado adiante, aproveitamos 

o ensejo para citar que este meio está disponível para transporte entre as cidades 

apenas para a travessia Ciudad del Este a Puerto Iguazú, disposto na Figura 28. 

Informações coletadas in loco dão conta que a disponibilidade de balsas para a 

travessia são de 30 em 30 minutos e obrigatoriamente as pessoas precisam estar 

munidas de identidade. Ao contrário do que ocorre na entrada terrestre entre Brasil e 

Argentina, pois nesta para os usuários que vão apenas a Puerto Iguazú, os mesmos 

podem apresentar a Carteira de Motorista. Porém, este acordo vale apenas entre 

Brasil e Argentina, não havendo a mesma solidariedade entre Argentina e Paraguai.  

 

Figura 28 – Balsa de travessia Puerto Iguazú/Ciudad del Este 

 
Arquivo pessoal 

 

 

2.5 DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTES DA TRÍPLICE FRONTEIRA 

 

Com relação aos demais meios de transportes que compõem a mobilidade 

urbana na Tríplice Fronteira, mencionamos a Tabela 9, na próxima pagina, que 

apresenta os números de táxis, moto taxis, remis9, carros de turismo:  

 

 

                                                           
9 Remis:  Os remis são automóveis com um motorista que funcionam de forma muito similar aos táxis. 
No passado eram considerados um transporte de maior qualidade que os táxis e os veículos ainda 
costumam estar em melhores condições. 



81 

 

Tabela 9 – Demais categorias de transporte público na Tríplice Fronteira 

Foz do Iguaçu Ciudad del Este Puerto Iguazu 

Táxis 439 ≅ 2.000 

Desses cerca de 1.100 

documentações em dia 

 

Moto Taxis ≅ 840 

Desses 540 são legalizados 

850 

Carro de turismo 1.224 - 

Vans - 626 

- Categorias inexistentes na cidade. Dados FOZTRANS. Municipalidad Ciudad del Este e Prefeitura 
de Puerto Iguaçu. 

 

Quanto aos meios de transporte público disponibilizados nas três cidades, 

evidencia-se que as diferenças econômicas manifestam-se visualmente nos meios de 

circulação expressando a segregação espacial através não apenas da questão 

socioeconômica, que é uma variável nessa condição, mas também da ausência de 

planejamento eficiente. 

 

 

2.6 CICLOVIAS NA TRÍPLICE FRONTEIRA 

  

 A cidade de Foz do Iguaçu possui 27 quilômetros de ciclovias existentes e mais 

um montante de 14 quilômetros em processo de licitação, segundo Juliano Budel 

(2016)10. A Figura 29, abaixo, demonstra a espacialização das ciclovias já existentes, 

em azul, e as que aparecem em vermelho são os projetos do que seria necessário à 

cidade, demanda que está presente no novo Plano Diretor (2017) de Foz do Iguaçu. 

Dentre as problemáticas em torno das ciclovias em Foz do Iguaçu, destaca-se 

“a falta de ligação entre as existentes, e também as que não possuem sinalização 

adequada, portanto necessitam de revitalização11”. 

                                                           
10 Entrevista concedida no dia 25 de abril de 2016 pelo Superintendente da FozTRANS, sr. Juliano 
Budel. Considerando que todas as citações referentes a este entrevistado remetem à mesma entrevista 
e data de sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais informações, mencionando, 
apenas, o nome completo do entrevistado. 
 
11 Entrevista concedida em 27. Abr. 2016 pelo Secretário de Obras e arquiteto de Foz do Iguaçu, 
Ricardo Albuquerque. Considerando que todas as citações referentes a este entrevistado remetem à 
mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais informações, 
mencionando, apenas, o nome completo do entrevistado. 
 
 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEq5nGzbbPAhUFTJAKHbwDCnMQrAIIIygAMAA&url=https%3A%2F%2Fbr.answers.yahoo.com%2Fquestion%2Findex%3Fqid%3D20131203093037AAJBBTq&usg=AFQjCNFs8civckAlOyZvsuzf4aiQ-yOy2A&sig2=_8iLk9AWGZ1LTj6U0oWCNQ&bvm=bv.134495766,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEq5nGzbbPAhUFTJAKHbwDCnMQrAIIIygAMAA&url=https%3A%2F%2Fbr.answers.yahoo.com%2Fquestion%2Findex%3Fqid%3D20131203093037AAJBBTq&usg=AFQjCNFs8civckAlOyZvsuzf4aiQ-yOy2A&sig2=_8iLk9AWGZ1LTj6U0oWCNQ&bvm=bv.134495766,d.Y2I
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Figura 29 - Ciclovias existentes e projetadas – Foz do Iguaçu   

 
Fonte: Projeto de revisão do Plano Diretor de Foz do Iguaçu. Disponibilização: Ricardo Albuquerque 

 

Comparando as ciclovias existentes em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, é 

possível afirmar que as cidades apresentam assimetrias em relação à sinalização, 

conforme retrata as Figuras 30 e 31. Nesse sentido, a Ciudad del Este além de possuir 

menor quantidade de vias já construídas, ou seja, apenas 4 quilômetros de ciclovias 

dispostas em uma só localização em torno aos Parques Jose Assuncion e Guayaivi, 

que são contínuos, tal localização, bem como a falta de sinalização adequada, 

evidenciam que a ciclovia no planejamento urbano da cidade paraguaia ainda é vista 

como disposição dada ao lazer e passeios e não como uma via que deve estar 

disponível nos mesmos percursos que os demais transportes estão. Abaixo, segue 

imagens das ciclovias existentes nas duas cidades 
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Figura 30 e 31 – Ciclovias Foz do Iguaçu e Ciudad del Este  

 
            Arquivo pessoal                                   Arquivo pessoal 

 

Puerto Iguazú ainda não dispõe de ciclovias, mas possui projetos em 

andamento, de acordo com Garcia (2016)12.  

  

 

2.7 TRANSPORTE AÉREO   

 

Compõe o quadro de infraestrutura de mobilidade de Foz do Iguaçu o Aeroporto 

Internacional de Foz do Iguaçu, em funcionamento desde 1970, porém, por meio de 

antigas instalações, a mais recente data de 1989. O aeroporto está localizado na BR-

469, km 16,5, Rodovia das Cataratas, a 13 quilômetros do centro da cidade; 12 

quilômetros das Cataratas do Iguaçu; 10 quilômetros da Ponte Tancredo Neves, 

Argentina; 20 quilômetros da Ponte da Amizade, Paraguai; e 30 quilômetros da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu. De acordo com dados apresentados no Inventário Anual do 

Turismo, o aeroporto de Foz do Iguaçu possui capacidade para atender até 1.500.000 

passageiros/ano. No entanto, no Plano Estadual de Logística do Paraná, evidencia-

se que, “devido à grande demanda, falta estrutura para receber melhor os 

passageiros. São necessários investimentos por parte da Empresa Brasileira de 

                                                           
12 Entrevista. Concedida em 28. Jul. 2016 pelo Arquiteto Arturo Augustin Garcia, funcionário público da 

Prefeitura de Puerto Iguazú. Considerando que todas as citações referentes a este entrevistado 
remetem à mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais 
informações, mencionando, apenas, o nome completo do entrevistado. 
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Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) para a reforma e ampliação do terminal de 

passageiros”. Além do aeroporto, há também duas empresas de táxi aéreo em 

operação, sendo elas a HELISUL e a HÉRCULES. Abaixo, segue a Figura 32, que 

apresenta a infraestrutura aeroportuária de Foz do Iguaçu.  

 

Figura 32– Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu 

 
Arquivo pessoal 

 
A aglomeração transfronteiriça conta com mais dois aeroportos internacionais 

em um raio de, aproximadamente, 60 quilômetros, sendo eles o Aeropuerto 

Internacional Guarani, Paraguai; e o Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, 

Puerto Iguazú, Argentina, que possuem capacidades de embarque e desembarque 

inferior ao aeroporto de Foz do Iguaçu.  

O aeroporto Guarani foi inaugurado em 1996, abertura tardia, se comparada 

aos seus vizinhos, e construído com auxílio de recursos advindos do Japão. Esse 

auxílio justifica-se pelo interesse japonês no comércio de Ciudad del Este, a 26 

quilômetros do aeroporto, que estabelece redes de exportação com os japoneses. De 

acordo com Silva (2007, p. 03), a construção do aeroporto era necessária devido ao: 

 

desarrollo económico y la expansión de ciudad Presidente 
Stroessner, además de la fama de ciudad eminentemente 
comercial, tenía la necessidad de contar con un aeropuerto de 
grande porte”. Posteriormente, o mesmo autor cita que, 
atualmente, “el aeropuerto cumple un importante papel, existen 
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líneas que cubren vuelos nacionales, e internacionales, parte del 
Continente y de Europa, incluyendo personas y cargas. 

 

 Com relação à infraestrutura, o aeroporto Guarani conta com uma pista de 

3.600m e suas instalações possuem 9.500m². Segue, abaixo, a Figura 33, do 

Aeroporto Guarani. 

 

Figura 33 – Aeroporto Guarani- Minga Guazú 

 
Arquivo pessoal 

 

Para finalizar o quadro de aferição aérea presente na tríplice fronteira, 

mencionamos a existência do Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, que possui 

uma pista de 3,3 quilômetros, conta com tecnologia avançada no que tange a 

embarques e desembarques através de dutos, bem como apresenta a possibilidade 

de voos noturnos. As instalações prediais do aeroporto possuem uma área de 8 mil 

m² equipados com salas vips, snack bar, aduana, departamento de migração, 

informes turísticos e guarda-volumes automático. Segue Figura 34, do Aeroporto de 

Puerto Iguazú. 
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Figura 34 - Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú 

 
Arquivo pessoal 

 

 As características relacionadas a equipamentos, tecnologia e atendimento 

interno dos três aeroportos não se diferenciam muito uns dos outros, estando os três 

bem servidos. No entanto, o número de passageiros anuais que embarcam e 

desembarcam (Tabela 10) e a quantidade de empresas que atuam (Tabela 11) nesses 

espaços são bastantes discrepantes. Abaixo, as tabelas 10 e 11 mostram esta 

condição: 

 

Tabela 10 – Aferição aérea dos aeroportos da Tríplice Fronteira 

 

Dados: INFRAERO. AeropuertosArgentinas2000. DINAC. Organização: Autora 
 

 

 

Aeroporto Internacional 

de Foz do Iguacu 

Aeroporto Internacional 

Cataratas del Iguazú 

Aeroporto 

Internacional 

Guaraní 

2010 1.155.000 2010 620.756 2010 45.566 

2011 1.690.310 2011 633.686 2011 59.155 

2012 1.741.526 2012 699.198 2012 63.612 

2013 1.677.460 2013 688.034 2013 55.315 

2014 1.892.774 2014 823.030 2014 35.769 

2015 2.057.278 2015 863,165 2015 27.217 

Total 10.214.348  3.465.567  286.634 
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Tabela 11 - Empresas aéreas atuantes nos aeroportos Tríplice Fronteira 

Foz do Iguaçu Ciudad del Este (Minga Guazu) Puerto Iguazú 

 
Companhias Áreas 

 

Azul linhas aéreas Hahn air, Aerolineas 

BQB lineas aéreas Latam paraguay, Argentinas, andes 

Gol linhas aéreas Amaszons 
 

Airlines, southern 

Lan  Airlines, 

Tam  Latam argentina, 

Trip  Latam chile 

 
Total de voos diário 

 

24 08 11 

Dados: INFRAERO. AeropuertosArgentinas2000. DINAC. Organização: Autora 

  

 

2.8 QUADRO FLUVIAL DA TRÍPLICE FRONTEIRA  

 

 Nos aspectos hidroviários, a localização geográfica da Tríplice Fronteira está 

na confluência dos rio Iguaçu e Paraná, sendo este último navegável desde os seus 

afluentes, Paranaíba e São Simão, até o Rio Tietê, em São Paulo, no município de 

Garça, a 130 quilômetros de distância do Porto de Santos, totalizando 2.400 

quilômetros de extensão, conforme Figura 35, na próxima página. Ainda em relação à 

importância dessa hidrovia, no ano de 2015 passaram por esta o montante de 

4.644.129 toneladas de produtos.  

Conforme explana a figura abaixo, a construção da barragem da Usina 

Hidrelétrica Itaipu tornou-se empecilho para essa hidrovia, já que esta poderia ter um 

total navegável de aproximadamente 5.700 quilômetros de extensão até o sul da 

Argentina. Com a construção de uma eclusa no reservatório Itaipu, esta hidrovia 

interligaria: 

 

Buenos Aires, Assunção, Corumbá, Cárceres e Foz do Iguaçu, 
ao sul de Goiás, ao triângulo Mineiro, ao sudeste de Mato 
Grosso do Sul e a todo interior de São Paulo, até as 
proximidades de Piracicaba e Sorocaba, onde se encontram 
terminais intermodais que fazem com que as cargas 
transportadas cheguem ao Porto de Santos por meio da ferrovia 
e rodovia (DNIT, AHPARA, 2016, p. 51). 
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Figura 35 – Área da hidrovia Paraná- Tietê 

 
Disponível em: http://www.aprovincia.com.br/bom-dia/barragem-e-hospital-falacias-e-demagogia/ 

 

Devida à presença da barragem de Itaipu, a logística dessa hidrovia tem se 

pautado no desembarque no Terminal La Paz, em Hernandarias, PI, com o 

reembarque no Terminal Franco que se situa em Presidente Franco a cerca de 30 

quilômetros de distância. 

Oportuno ainda é citar que o trecho do Rio Paraná de Foz do Iguaçu a Guairá 

pertence à jurisdição da capitania Marinha de Foz de Iguaçu, sendo utilizada para 

transportes de cargas de areia e intenso fluxo de embarcações de turismo, pesca entre 

outros. 

Em suma, as vias fluviais com saída de Foz do Iguaçu oferecem possibilidade 

de navegação até os seguintes locais, com as distâncias fluviais dispostas na Tabela 

12. 

Tabela 12 – Distância fluvial a partir da Tríplice Fronteira 

Assunção (Paraguai) 1.150 Km 

Buenos Aires (Argentina) 1.930 Km 

Guaíra 226 Km 

Posadas (Argentina) 350 Km 

Presidente Epitácio 926 Km 

Dados: Inventario Turístico de Foz do Iguaçu 2014. Organização: Autora  
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2.9 IMPORTÂNCIA DA PONTE INTERNACIONAL DA AMIZADE PARA A 

MOBILIDADE URBANA TRANSFRONTEIRIÇA  

  

De acordo com COLODEL (2008), a ocupação de Foz do Iguaçu esteve em 

partes ligada à presença do Rio Paraná e à condição de estar situada geograficamente 

na fronteira. Posteriormente, essas duas funções atrativas foram ganhando impulso 

devido aos investimentos em infraestruturas, tais como a construção das pontes 

internacionais e da Hidrelétrica de Itaipu. 

Em períodos anteriores à presença de rodovias, a navegação do Rio Paraná 

era uma artéria de ligação dessa região. Nesse cenário, a navegação desse rio era 

um meio de locomoção de pessoas e mercadorias. Quando houve a ocupação de Foz 

do Iguaçu, na implantação da Vila Militar, a cidade brasileira mais próxima do local era 

Guarapuava, mas a estrada que levava a ela era uma “recém-picada”. Dessa forma, 

o abastecimento da Vila era favorecido pelas embarcações argentinas que já 

percorriam a região para transportar a madeira retirada do território brasileiro 

(COLODEL, 2008).  

De acordo com informações contidas no Jornal A Gazeta (2014), as barrancas 

do Rio Paraná eram compostas por dezenas de portos, tanto no lado brasileiro quanto 

no lado paraguaio. Os portos do lado brasileiro, no início do século XX, eram todos 

nos trechos entre Foz do Iguaçu em direção a Porto Mendes. 

A partir de 1930, quando o governo Getúlio Vargas passou a nacionalizar a 

região, as empresas de navegação perderam um pouco da força, à medida que a atual 

BR 277, que ainda se constituía em uma via sem asfaltamento, ganhou melhorias que 

facilitaram o trânsito. Assim, as melhorias da estrada permitiram a integração de Foz 

do Iguaçu com o espaço nacional. Aos poucos até mesmo a navegação foi perdendo 

a forca expressiva que possuí em período anterior.  

Em períodos anteriores à presença da Ponte Internacional da Amizade, os 

meios de transporte consistiam em embarcações a vapores, balsas ou jangadas. De 

modo geral, os maiores usuários dessa travessia eram os obrageiros argentinos, que 

transpunham a madeira retirada do território brasileiro para seu território (COLODEL, 

2008). 

As políticas de desenvolvimento lançadas a partir de 1950 tinham ideais 

voltados ao progresso do oeste brasileiro. Nesse rol de ações, entrou em pauta a 

pretensão de construir a famosa ponte ligando Brasil e Paraguai.  
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Curiosamente, na análise de documentos oficiais, tanto de origem brasileira 

como paraguaia, percebe-se o uso de termos como aliança, para tratar das 

motivações que levaram à construção da ponte. A exemplo disso, segue um pequeno 

fragmento do texto oficial que pede a publicação do acordo de construção da ponte, 

no qual se observa bastante harmonia nas palavras:  

 

El Gobierno paraguayo, deseoso de facilitar el mayor 
desenvolvimiento de la política de cresciente vinculación entre pueblos 
del Paraguay y del Brasil […] y grandemente interesado en suprimir un 
obstáculo natural que embaraza las corrientes de intercambio entre las 
naciones hermanas, solicita la construcción del referido puente 
(MEDINA, 2005, p. 80). 

 

No entanto, ao buscar por bibliografias paraguaias que tratam do assunto, 

verificam-se constantes críticas sobre as intenções brasileiras em relação à 

construção da ponte.  

Nesse sentido, Silva (2007) traça inúmeras críticas, a começar pela definição 

das fronteiras impostas, segundo o autor, pelo Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai, 

quando houve a guerra envolvendo essa tríplice aliança contra o Paraguai. Além 

disso, o pesquisador menciona que os brasileiros continuavam com as mesmas 

intenções dos portugueses de realizar uma invasão silenciosa no território paraguaio. 

Dessa forma, o autor cita que “es lo que hizo con Paraguay, porque mismo si nuestro 

país no estuviese de acuerdo con la construcción del puente de la 'amistad', el Brasil, 

de igual forma construiría dicho puente” (SILVA, 2007, p. 112). Ainda sobre o acordo 

de construção da ponte, o autor cita o fato de o documento ter sido assinado entre 

Brasil e Paraguai no dia 29 de maio de 1956 e ter sido promulgado pelo Paraguai 

apenas em 7 de setembro de 1956, sendo aprovado sem qualquer alteração que o 

Brasil havia proposto para a construção. 

Finalizando sua exposição a respeito da Ponte da Amizade, Silva (2007) 

discute que o Rio Paraná pertence ao Brasil e ao Paraguai. Portanto, as decisões que 

implicam no uso desse rio devem ser tomadas em consonância entre os dois países. 

O autor afirma, ainda, que tanto a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu quanto a 

da Ponte da Amizade “fueron hechas por el Brasil. Nosotros, los paraguayos, no 

tenemos ninguna participación activa ni passiva, sobre niguno de ellos” (Silva, 2007, 

p. 112). 
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As críticas acima mencionadas possivelmente possuem relação com o cenário 

das relações geopolíticas entre Brasil e Paraguai que, historicamente, foram 

fragilizadas após a Guerra da Tríplice Aliança, sendo o Paraguai considerado o 

promovedor do conflito. Desse modo, o país vizinho foi penalizado a pagar custas ao 

Brasil e demais países envolvidos, gerando, assim, um clima de tensão ainda maior.   

Diante de tal fato, o Brasil passou a buscar estratégias de aproximação, como 

a promoção de infraestruturas que proporcionassem a formação de um corredor 

oceânico ao Paraguai, país vizinho que não possuía saída para o mar. Com isso, o 

Brasil poderia aniquilar as relações entre Paraguai e Argentina, haja vista que, até 

então, o escoamento da produção paraguaia era feita através do rio Paraguai, que era 

basicamente controlado pelos argentinos. 

 Na prática, um dos primeiros passos para a reconciliação entre Brasil e 

Paraguai ocorreu no governo de Getúlio Vargas, quando o então presidente perdoou 

a dívida paraguaia oriunda da guerra, evidentemente porque tinha interesses maiores, 

já que o Brasil vivia seu início da industrialização e via o Paraguai como um potencial 

consumidor dos produtos industrializados brasileiros. Além disso, a política brasileira 

visava alcançar a hegemonia sul-americana. 

 Dessa forma, a construção da ponte não se deu como um projeto de 

infraestrutura isolado, pois assim que foi realizado o acordo entre Brasil e Paraguai de 

construção da Ponte da Amizade, a Cámara de Representantes de la Nación 

Paraguaya sanciona a Lei 390/1956, com o seguinte título:  

 

Por la cual se aprueba y ratifica el acuerdo entre la República del 
Paraguay y los Estados Unidos de Brasil para la construcción de un 
puente internacional sobre el Rio Paraná que unirá la carretera 
“Coronel Oviedo-Puerto Presidente Franco” con la carretera “Foz del 
Iguazú- Paranaguá (MEDINA, 2005, p. 78). 

 

 Além dessas infraestruturas, destaca-se a importância da construção da Ponte 

Internacional da Amizade.  

Portanto, foi dentro desse contexto de ações integradoras que se optou pela 

construção da Ponte da Amizade, que apresentou papel relevante, visto que foi por 

meio dela que se efetivou a facilitação da mobilidade entre Brasil e Paraguai, 

promovendo não apenas a travessia em si, mas também gerando um rol de outras 

ações, como o fortalecimento da economia, a ampliação das relações de apoio entre 

os povos fronteiriços, entre outras ações que serão discutidas ao longo deste texto. 
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Para a cidade de Foz do Iguaçu, a construção da ponte marcou um novo 

momento ligado à exportação, enquanto que para o Paraguai a construção da 

estrutura representou o surgimento de uma nova cidade, denominada Puerto 

Stroessner, atual Ciudad del Este. Atualmente, a Ciudad del Este ocupa o posto de 

segunda maior cidade do Paraguai e, economicamente, representa a principal fonte 

de renda do país. 

Embora a construção da Ponte da Amizade já vinha sendo discutida há anos, 

seus primeiros desdobramentos efetivos se deram em 29 de maio de 1956, quando 

foi assinado o acordo entre Brasil e Paraguai para tal construção. Na sequência, foi 

formada uma comissão responsável pela obra e iniciaram-se os estudos sobre a 

localização da ponte, as sondagens sobre o rio e demais decisões técnicas sobre a 

edificação. A obra chegou a contar com cerca de mil funcionários, envolvendo, 

inclusive, empresas de outros estados na execução de algumas partes, devido à 

engenhosidade da construção (GUIMARÃES, 2010).  

Como é de praxe na execução de projetos estratégicos, a Ponte da Amizade 

teve várias inaugurações, pois, a cada fase concluída, era realizado um ato solene 

para marcar a grandiosidade da obra e chamar atenção para a potencialidade 

brasileira em desenvolver tamanha estrutura, colocando-a em evidência diante dos 

países vizinhos. 

Ao buscar por artigos que abordem questões referentes à fronteira Brasil e 

Paraguai sobre as perspectivas econômicas, identitárias, políticas, entre outras, é 

muito comum aparecer no texto referências à Ponte da Amizade como marco inicial a 

diversas condições atuais. Partindo dessa análise, reconhece-se a importância dessa 

obra na geopolítica internacional envolvendo Brasil e Paraguai, mas pondera-se 

também que a infraestrutura per si sem as normatizações são insuficientes para a 

promoção das relações transfronteiriças. 

Ao avaliar o contexto da fronteira Brasil e Paraguai, verifica-se que até 1950 

tanto o extremo oeste paranaense, quanto o leste paraguaio, sofriam pelo isolamento 

no qual a região encontrava-se devido à escassez de povoamento e à precariedade 

das vias e demais infraestruturas que promovem a fluidez.  

O investimento em infraestrutura viária foi crucial para dar início ao processo 

de desenvolvimento da região. Para Roseira (2006, p. 62): 
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Do ponto de vista dos transportes, a construção da BR-277 e da 
Ponte da Amizade estava entre os primeiros esboços de 
integração territorial, que vieram a contribuir para os futuros 
acordos e tratados econômicos na América do Sul. Dentro deste 
clima geopolítico, forjaram-se os primeiros corredores que 
começariam a romper a segregação, característica marcante ao 
longo da história, das redes de transportes sul-americanas. 

  

De acordo com a afirmação de Roseira (2006) pode-se afirmar que a Ponte da 

Amizade representou a integração territorial e proporcionou um conjunto de 

transformações espaciais. Com base nisso, apresentaremos algumas dessas 

alterações, mencionando tanto as que desencadearam cenários positivos quanto 

negativos. 

Com relação à Ciudad del Este, sua história se entrelaça com a história da 

Ponte da Amizade, pois a cidade foi fundada em 3 de fevereiro de 1957, em seguida 

ao acordo da construção da ponte. Nesse sentido, a criação da cidade fazia parte de 

um projeto geopolítico paraguaio desenvolvido no governo de Alfredo Stroessner. 

Portanto, a ponte é parte de uma transformação demográfica, espacial e relacional 

entre Brasil e Paraguai.  

  A partir da análise dos números sobre fluxos e sobre o desenvolvimento de 

atividades financeiras que decorreram da construção da Ponte da Amizade, observa-

se o objetivo de integração inicialmente almejada. Por outro lado, relatos 

apresentados em livros e jornais demonstram que a ponte também foi, e ainda é, palco 

de muitos impasses, tendo em vista que ainda são comuns manifestações que fecham 

o trânsito sobre a Ponte Internacional da Amizade devido à notoriedade e à 

importância que esse espaço tem na circulação diária entre os três países. 

 Assim, este capítulo caracterizou a infraestrutura voltada a mobilidade urbana, 

sobretudo no setor de transportes, presente nas três cidades fronteiriças, ou seja, 

tratou da fluidez territorial. A partir dessas evidências, o próximo capítulo analisará as 

normativas em torno da mobilidade urbana em torno da porosidade territorial.  
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CAPÍTULO 3 - ASPECTOS DIVERGENTES DA NORMATIZAÇÃO EM TORNO DA 

MOBILIDADE URBANA MANIFESTADOS NO COTIDIANO DA FRONTEIRA 

 

 

Para tecer este capítulo, parte-se do entendimento de que a formação de uma 

aglomeração urbana em torno da tríplice fronteira tem uma relação intrínseca com a 

implantação de fixos - estradas, usina, pontes, portos, aeroportos, hotéis, o que gerou 

a intensificação dos fluxos possibilitando a fluidez territorial. Esta, porém, necessita 

ser acompanhada de normatizações que facilitem a mobilidade na fronteira, chamada 

de porosidade territorial, como já definido anteriormente.  

A intensa circulação de pessoas, veículos, mercadorias (fluxos) na Tríplice 

Fronteira – Foz do Iguaçu (BR), Ciudad del Este (PI) e Puerto Iguazú (AR) – fomentada 

pelas vantagens oferecidas pela região e possibilitada pela base material de 

infraestruturas (fixos), construídas por meio do capital público-privado, implicam a 

formação de uma problemática em torno da mobilidade urbana. Considerando a 

condição de fluxo presente nessa área, buscamos, neste capítulo, coletar dados 

acerca das divergências nos marcos regulatórios dos três territórios compreendidos 

na fronteira, evidenciando problemas gerados pela fluidez territorial presente nesse 

espaço, desacompanhada da condição de porosidade territorial a qual ofereça 

condições normativas de uma melhor circulação na fronteira.    

   

 

3.1 REPRESENTAÇÃO FÍSICA DAS SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO  

 

No que toca à representação física das sinalizações de trânsito dos três países, 

apresentamos algumas considerações sobre como estas devem ser padronizadas e, 

posteriormente, como isto se dá na Tríplice Fronteira.  

Tem-se procurado, historicamente, formas de unificar os pictogramas, a fim de 

que todos possam compreendê-los, independente do país em que esteja. Vale 

destacar que a universalização dos sinais de trânsito é importante, uma vez que os 

sinais não dizem respeito apenas aos motoristas, mas aos pedestres e também aos 

ciclistas.   

A partir do século XX, período em que os automóveis foram ocupando mais 

espaço no cenário mundial, a preocupação com a sinalização de trânsito também 
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aumentou. Desse modo, houve, primeiramente, um empenho em criar pictogramas e, 

posteriormente, houve tentativas de firmar acordos para utilização única desses 

sinais.  

Após diversas discussões, houve, em 1949, uma Convenção sobre o Trânsito 

Rodoviário, em que foram discutidas metas mais elevadas. Esse acordo foi assinado 

em Genebra (Suíça), sob responsabilidade das Nações Unidas. Pouco tempo depois, 

em meados da década de 1950, a Organização das Nações Unidas (ONU), durante a 

sexta sessão da Comissão de Transportes da ONU, elaborou um Sistema Uniforme 

de Sinais de Trânsito, com o propósito de unificar a sinalização utilizada por europeus 

e americanos. Atualmente, existem países que utilizam sinalizações divergentes das 

demais utilizadas no mundo. No entanto, espera-se que os países que firmaram o 

acordo de 1968, em Viena, (Convenção sobre a Circulação Rodoviária e a Convenção 

sobre Sinais de Estrada) façam uso do modelo indicado, que é o mesmo do criado em 

1952 e anteriormente mencionado. 

É surpreendente, porém, que, embora o acordo de Viena já se aproxime de 

completar 50 anos, os países-membros desse tratado ainda não tenham conseguido 

adequar-se às diversas questões propostas, não apenas com relação à sinalização 

de trânsito, mas também a outros aspectos, que inclusive serão discutidos no decorrer 

deste trabalho. Essa morosidade no cumprimento do acordo deve-se a vários fatores, 

dentre eles ressaltamos que a assinatura do documento, realizada em 1968, trata-se 

de um ato simbólico, pois, para que o acordo passe a ter validade no território de cada 

país, é necessário que o congresso vote a regulamentação do assunto acordado. 

 No tocante a essa necessidade de padronização dos sinais de trânsito, 

Fontana (2005) afirma que a sinalização precisa obedecer a certos padrões universais 

e nacionais para que possa ser compreendida por todos os cidadãos, independente 

da sua localidade.  

Nesse viés, cabe ressaltar que o prazo final para a regulamentação dos países 

signatários da convenção de Viena era março de 2011, no entanto as constatações 

seguintes revelam que ainda há pontos a serem reconsiderados.  

As Figuras 36, 37 e 38 apresentadas a seguir ilustram a comparação realizada 

com base nos dados coletados nos sites dos órgãos oficiais de trânsito do Brasil 

(DETRAN), Paraguai - Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) e Argentina, e 

suas respectivas divergências.  
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Figura 36 – Sinalizações existentes apenas na Argentina e Paraguai 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 37 – Sinalizações existentes apenas no Brasil

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 38 – Sinalizações com divergências apenas quanto à cor 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tais constatações evidenciaram que, embora as divergências não sejam tão 

alarmantes, elas existem e, considerando o tempo decorrido desde que esses acordos 

foram propostos e o alto grau de circulação existentes na Tríplice Fronteira, entende-

se que a ausência de integração evidenciada em objetos de tão simples padronização 

demonstra a fragilidade na porosidade. 

A análise de campo permitiu verificar que a problemática quanto à sinalização 

do trânsito está relacionada, ademais da falta de padronização, à ausência de sinais 

de trânsito em diversos pontos de Ciudad del Este. Há de se tomar em conta também 

que parte dos usuários das vias não observa com cautela a sinalização das vias. Com 

base na análise das condições de planejamento e na organização do trânsito em 

Ciudad del Este, acredita-se que tais fatos estejam relacionados a questões culturais, 
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à fiscalização não eficiente por parte das autoridades de trânsito de tal cidade, da 

mesma maneira que também o uso utilitarista da região central dessa cidade também 

leva ao caos, dado que umas das saídas adotadas pelos usuários da via é estacionar 

em locais proibidos, devido ao planejamento que não oferece outras possibilidades. 

Vale ressaltar que essa situação não é exclusiva em Ciudad del Este, Foz do Iguaçu 

e Puerto Iguazú também apresentam um panorama parecido, porém em menor 

número.  

Na cidade de Puerto Iguazú a entrevistada Sra. Antônia Soto, do departamento 

de arquivo da Prefeitura de Puerto Iguazú13, informou: 

 

Situações de desrespeito às regras de trânsito e sinalizações também 
ocorrem e que a polícia trata as normas com maior zelo apenas 
quando alguma tragédia acontece, nestes dias se cobra tudo certinho, 
depois já volta a passar despercebido novamente, é assim com a 
exigência de uso de capacetes, por exemplo (SOTO, 2015). 

 

 Apresentamos, na sequência, imagens captadas no centro comercial de Ciudad 

del Este (Figura 39), onde, além da desobediência da sinalização de trânsito, 

evidencia-se também a ausência de padronização na sua disposição.  

 

Figura 39 - Desrespeito à sinalização viária em Ciudad del Este   

 
Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

                                                           
13 Entrevista concedida em 15 de agosto 2015 pela responsável pelo arquivo da Prefeitura de Puerto 
Iguazú, Antônia Soto. Considerando que todas as citações referentes a este entrevistado remetem à 
mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais informações, 
mencionando, apenas, o nome completo do entrevistado. 
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 Situações como estas podem ser evitadas e solucionadas com a revitalização 

das vias e o desenvolvimento de mais áreas de estacionamento, ademais do incentivo 

ao uso dos transportes alternativos, como bicicletas e outros meios.  

 

 

3.2 FORMAS DE OBTENÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR - QUESTÕES 
INTERNACIONAIS 
 

Para facilitar a questão do trânsito internacional, foi criada a Carteira 

Internacional de Habilitação ou Permissão Internacional para Dirigir (PID), lançada no 

Brasil em 2006, pelo Denatran. Essa liberação permite que o cidadão dirija por cerca 

de 130 países, que estejam de acordo com a Convenção de Viena. Para obter a 

permissão internacional, é necessário possuir a Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) vigente, dirigir-se até o DETRAN e fazer a solicitação da PID, que irá 

corresponder à categoria da habilitação nacional.  

Nos 130 países, o motorista pode viajar apenas com sua Carteira Internacional 

de Habilitação. No entanto, no caso dos países da Tríplice Fronteira, aceita-se 

também a CNH, sendo desnecessário possuir PID para dirigir nessa localidade. 

Apesar disso, notas escritas pelo Denatran recomendam a utilização da PID em 

qualquer situação em que o motorista vá sair de seu país, pois, de acordo com o 

órgão, o fato de a PID ser transcrita em oito idiomas facilita os trâmites com os agentes 

de trânsito de países vizinhos, visto que relatos de extorsão são extremamente 

comuns entre países fronteiriços.  

Cumpre-se atentar para uma situação referente à forma de obtenção da carteira 

nos três países da Tríplice Fronteira. No caso do território nacional, para a obtenção 

da CNH o cidadão está sujeito à exames psiquiátricos, médicos e de teste veicular, e 

precisa aprová-los. Faz-se necessário também que aquele que está fazendo as 

classes de condução vá à rua realizar o exame de direção. Já no caso do Paraguai e 

da Argentina, devido a sua forma de estruturação política, as regras variam de uma 

província para a outra. Assim, optamos por expor as regras que se referem a Ciudad 

del Este e Puerto Iguazú, uma vez que são as cidades que possuem maior interação. 

Abaixo, seguem imagens que apresentam o aspecto físico da habilitação para 

conduzir do Brasil (Figura 40), de Puerto Iguazú (AR) (Figura 41) e de Ciudad del Este 

(PY) (Figura 42). 
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Figura 40 – Habilitação para direção do Brasil 

 
Fonte: <http://umaajudaporumsonho.blogspot.com.br/2011_04_01_archive.html> 

 

Figura 41 – Habilitação para direção Ciudad del Este (PY) 

 
Fonte: <http://www.zanjapyta.com/id-701-cat-1-url-la-opaci-autoriza-oficialmente-a-la-comuna-de-
esta-ciudad-a-expedir-registro-de-conductores-definitivos.html> 

 

Figura 42 – Habilitação para direção de Puerto Iguazú (AR)  

 
Fonte: <http://licencianacional-transitochaves.blogspot.com.br/2012/08/licencia-nacional-y-certificado-
de.html> 
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As diferenças vão para além do layout. Em Ciudad del Este, o processo de 

obtenção da habilitação para dirigir é regulado pelo distrito, no Brasil por órgão federal 

e em Puerto Iguazú por sua província. Destacam-se, também, divergências em outros 

pontos que serão discutidos abaixo. 

 O reconhecimento da carteira de habilitação de qualquer um dos países 

vizinhos impõe barreiras, dadas as condições postas no momento da obtenção. 

Destaca-se, por exemplo, que o requisito idade se difere nos três países, sendo que, 

no Brasil e no Paraguai, a idade mínima para tirar habilitação é de 18 anos; já na 

Argentina, a habilitação pode ser retirada para as categorias A e B aos 17 anos, sendo 

possível, ainda, retirar a habilitação para a categoria ACC (ciclomotores) com 

dezesseis anos, contudo, sem a permissão para carregar passageiros. Dessa forma, 

destaca-se a dificuldade quanto à forma com a qual os agentes de trânsito de Foz do 

Iguaçu e das demais cidades (citamos Foz do Iguaçu por ser transfronteiriça e estar 

diariamente ligada por fluxos) fazem a fiscalização em seu território, pois, se a 

habilitação do país vizinho é válida, entende-se que os motoristas que ainda não 

completaram 18 anos estão em cumprimento com a lei. Entretanto, não seria viável 

permitir que eles possuíssem o direito de conduzir no território nacional, uma vez que 

os próprios brasileiros estão parcialmente barrados quanto a esse direito, exceto em 

casos de emancipação do menor de idade.  

 A segunda questão observada em relação ao processo de aquisição da carteira 

de habilitação refere-se às categorias em cada um dos países. Segue, na página 

seguinte, o Quadro 8 no qual estão inseridas as informações sobre as categorias de 

habilitação existentes em cada um dos países de maneira sintética, as informações 

detalhadas foram disponibilizadas no Apêndice 4.  

 A comparação entre as diferentes categorias faz-nos notar que algumas 

delas existem apenas em um dos países, como é o caso da Profesional Clase A 

existente no Paraguai, que habilita o transporte internacional de passageiros. Tal 

categoria de habilitação é inexistente nos outros dois países fronteiriços, sendo que 

na Argentina e no Brasil a habilitação possui suas categorias independente de 

servirem ao transporte nacional ou internacional. Ainda a respeito das diferenças, 

observa-se a existência da categoria F (deficientes), no sistema de habilitação da 

Argentina, e que não há no Brasil e Paraguai. 
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Quadro 8 – Comparativo das categorias de habilitação para dirigir na Tríplice 
Fronteira 

 

 BRASIL ARGERTINA PARAGUAI 

Idade mínima  18 anos  17 anos 18 anos 

 

 

 

Categorias  

A,  A, Profissional. A Superior.  

B,  B, Profissional. A  

C,  C,  Profissional. B. Superior 

D, D, Profissional. C.  

E,  E, Profissional. D 

ACC  F,  PARTICULAR   

Motor Casa G MOTO 

 

 

Testes exigidos 

Avaliação 
médica 

Avaliação 
médica 

Avaliação médica 

Avaliação 
psicológica 

Avaliação 
psicológica 

Avaliação psicológica 

Teste prático Teste prático (em 
alguns casos) 

        -------------------- 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Várias outras incompatibilidades são encontradas. No que toca à nomenclatura 

utilizada, por exemplo, a categoria D no Brasil e na Argentina refere-se ao transporte 

de pessoas, já no Paraguai, refere-se ao transporte de cargas perigosas. Há algumas 

outras questões que respeitam a situações internas, porém não deixam de chamar a 

atenção quanto à diversidade existente no cenário político, cultural e legislativo desses 

três países.  

As diferenças na estrutura organizacional e política fazem com que no 

Paraguai, devido à estrutura vigente, o motorista seja habilitado para dirigir na esfera 

municipal, sendo que, ao mudar-se, o condutor precisa pedir o cancelamento de sua 

licença para dirigir e retirar uma nova em seu novo município. Já no caso da Argentina, 

a diferença refere-se ao fato de que o motorista deve informar suas mudanças de 

endereços, não havendo necessidade de cancelamento, apenas de alteração dos 

dados. Desse modo, qualquer mudança, ainda que dentro da mesma província, 

precisa ser informada no Departamento de Trânsito.  

Acerca da questão de organização administrativa dos países, existe uma 

situação referente a Puerto Iguazú que influencia diretamente na condição do 

motorista habilitado e que está ligada a esferas da administração. A licença para 

conduzir é retirada em Posadas, capital da Província de Missiones da qual Puerto 

Iguazú faz parte. No entanto, as categorias A e B estão disponíveis para serem 

retiradas em Puerto Iguazú, somente as categorias maiores devem ser retiradas na 
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capital da Província, isto devido à distância entre a cidade e a capital. Todavia, Puerto 

Iguazú não dispõe de infraestrutura para os testes práticos, assim, o cidadão que retira 

sua licença para conduzir na cidade fica dispensado de realizar o teste prático de 

direção veicular, exame obrigatório para os candidatos retirarem habilitação no Brasil.  

Situação semelhante ocorre em Ciudad del Este. Nesse caso, não se trata de 

falta de infraestrutura para a prova prática, mas da legislação de trânsito do Paraguai, 

que não solicita exame prático para obtenção de habilitação. Essa situação gerou 

diversos problemas para a organização do DETRAN, pois a não exigência da prova 

prática foi vista pelos brasileiros como uma vantagem no processo para obter a 

habilitação. Devido a isto, houve, por volta dos anos 2006 e 2007, muitas denúncias 

e reportagens expondo o fato de que havia diversos brasileiros indo ao Paraguai e 

falsificando o comprovante de residência para retirar sua habilitação no país vizinho. 

Posteriormente, esses brasileiros apresentavam-se no DETRAN para solicitar a 

validação da CNH. Isto era possível, visto que, por meio da Convenção de Viena, há 

de a possibilidade de os brasileiros habilitados em países estrangeiros (membros do 

acordo) revalidarem sua habilitação, mediante a realização de exame psicotécnico, 

médico e de conhecimentos teóricos, tornando, dessa forma, o condutor habilitado 

sem realizar exame prático.  

Tal situação tomou grandes proporções, até que, em 2006, por meio da 

Resolução CONTRAN nº 360/2010, o Brasil mudou as regras e passou a não 

reconhecer a habilitação do país vizinho. A partir desse período, o processo de 

validação da habilitação retirada no Paraguai passou a ser tratado da mesma forma 

que o processo para os brasileiros habilitados em um país não membro da Convenção 

de Viena.  

Pensando no quesito segurança no trânsito, prima-se por não criar estereótipos 

sobre a capacidade do condutor habilitado em cada um dos países, embora tenhamos 

de considerar que a ausência do teste prático pode deixar dúvidas quanto à habilidade 

do motorista em conduzir um veículo, pois o conhecimento teórico não garante a 

prática.    

 

3.3 PRINCIPAIS DIVERGÊNCIAS NAS LEIS DE TRÂNSITO  

 

Não são esgotadas, neste trabalho, as possibilidades de pesquisa acerca da 

legislação de trânsito dos três países, visto que isso poderia ser executado com mais 
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propriedade por profissionais da área do Direito. Os fatores que se discutem neste 

trecho da pesquisa são algumas das principais divergências que mais perturbam o ir 

e vir de turistas e de demais pessoas que circulam na fronteira. Os dados aqui 

expostos são resultado de investigações em fontes jornalísticas e sites oficiais de 

órgãos públicos das três cidades fronteiriças. As complicações geradas pelas 

divergências nas leis de trânsito aparecem como pauta de reuniões entre os três 

países.  

Ao realizar uma busca simples, encontramos dezenas de notícias tratando da 

problemática em torno do trânsito na fronteira, das dissonâncias entre as leis, das 

multas, entre outros aspectos, demonstrando o quão perturbador é esse tema. Por 

isso, diversos diálogos, por meio de reuniões envolvendo as esferas municipal, federal 

e intergovernamental, têm sido realizados para discutir tal questão. 

 Selecionamos, para este trabalho, a pauta de duas reuniões, uma na escala 

local e outra no âmbito do MERCOSUL, sendo estas o 1º Fórum de Trânsito da Tríplice 

Fronteira (2005) e Seminário de Integração Sul-Americana na Saúde, nas Questões 

Aduaneiras e na Legislação de Trânsito (2009). Para além dessas reuniões também 

foi objeto de apreciação o Relatório de Análises das Ações da Secretaria Municipal de 

Assuntos Internacionais de Foz do Iguaçu (SÁ et al, 2014). Tais analises contribuem 

para a compreensão das principais dificuldades em torno das divergências normativas 

voltadas a mobilidade fronteiriça.  

Outro ponto de análise é que há divergências até mesmo quanto ao 

posicionamento de cada esfera diante das situações. Em eventos na esfera 

supranacional (MERCOSUL) tal como o Seminário de Integração Sul-Americana na 

Saúde, nas Questões Aduaneiras e na Legislação de Trânsito (2009), a equiparação 

das leis mostra-se eminentemente necessária para o avanço do turismo e a melhoria 

das relações como um todo. Em contrapartida, com base na entrevista realizada com 

o Secretário de Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, notou-se que a questão das 

diferenças entre as leis não é vista como uma problemática. Ao ser questionado sobre 

a necessidade de buscar normatizações comuns, o Sr. Juliano Budel informou: 

 

Não. Você tem que se adaptar à legislação local. Nós, se formos ao 
Paraguai, temos que ter dois triângulos, isso é a legislação deles e o 
motorista tem que se adaptar. Aqui, os radares... O veículo estrangeiro 
tem que saber que aquele radar ali está controlando velocidade, o 
estacionamento regulamentado, os equipamentos, a documentação 
que acompanha o carro, a carta verde, tudo isso faz parte da 
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regulamentação local que é necessária. Para a Argentina, por 
exemplo, se você não tiver a carta verde eles te seguram. Então isso 
é normal, só que são feitos ajustes em torno de ações de controles 
operacionais, por exemplo, táxis, mototáxis, transporte escolar, para 
tudo isso são feitos ajustes para que o serviço seja feito de maneira 
paritária (BUDEL, 2016). 

 

  O 1º Fórum de Trânsito da Tríplice Fronteira, evento de grande porte realizado 

em Foz do Iguaçu, discutiu as leis de trânsito e as normas gerais de circulação e 

conduta no Brasil, Paraguai e Argentina. A pauta do evento foi composta pelos itens 

abaixo expostos no Quadro 9: 

 

 Quadro 9 - Itens da pauta do 1º Fórum de Trânsito da Tríplice Fronteira 

Encontro discute as leis de trânsito na Tríplice Fronteira (2005) 

 

Formação de agentes da autoridade de trânsito, traçando um panorama da situação do trânsito na 

fronteira; 

Municipalização do trânsito - celeridade e tecnologia no processo de fiscalização;  

Explanação sobre acidentes de trânsito e responsabilidade civil dos danos envolvendo veículos 

estrangeiros – ressarcimento de danos que tiverem causado a bens do patrimônio público (privado); 

Circulação de veículos de origem estrangeira e limites de fronteira – acordos de tratados internacionais; 

O trânsito de pessoas e veículos na região fronteiriça – da criação de documento único para livre 

circulação nos países da Tríplice Fronteira;  

A legislação de trânsito no Paraguai – dos limites de abrangência para circulação dos veículos de 

circulação estrangeira – Mercosul e o princípio da reciprocidade; 

Transporte remunerado de passageiros e cargas;  

Autuação de trânsito municipal e o princípio da reciprocidade e Legislação de Trânsito.  

Fonte: Relatório da Secretaria de Cooperação para Assuntos de Segurança Pública. 
Organização: Autora 

 

Embora todos esses temas sejam considerados de relevância, o Inspetor da 

Guarda Municipal, Sr. Josnei Fagundes14, ao ser questionado sobre a importância 

desse tipo de evento, afirmou que a intenção era: 

 

[...] ter a participação das autoridades do trânsito das três cidades 
fronteiriças, isso que possamos discutir sobre os problemas comuns, 

                                                           
14 Entrevista concedida em 25 de abril 2016 pelo Inspetor da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, Sr. 
Josnei Fagundes. Todas as citações referentes ao entrevistado remetem à mesma entrevista e data de 
sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais informações, mencionando, apenas, o 
nome completo do entrevistado. 
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leis comuns ou não, pois a partir do debate podemos buscar um 
consenso geral sobre a legislação aplicada aos veículos em circulação 
internacional (FAGUNDES, 2016, grifo nosso.). 
 

 As dificuldades encontradas por turistas e demais condutores na compreensão 

das diferenças existentes na legislação de trânsito da Argentina, por exemplo, gerou 

tamanha insatisfação que o Consulado da Argentina elaborou uma espécie de 

lembrete com os itens de segurança que devem acompanhar o veículo, de acordo 

com a Lei 24.449/94 que orienta o trânsito no país. Segue, abaixo, a Figura 43 do 

informativo que, por vezes, é distribuído ao motorista ao adentrar no país. 

 
Figura 43 – Panfleto distribuído aos motoristas estrangeiros 

 
Fonte: Consulado da Argentina em Foz do Iguaçu. Disponível em: 

http://cfdig.cancilleria.gov.ar/es/aranceles-de-tramitaciones-m%C3%A1s-frecuentes. Acesso em 25 de 
abr. 2016. 

 Os problemas dos motoristas brasileiros e paraguaios envolvendo os itens 

exigidos são diversos, mas duas situações destacam-se e são os alvos das maiores 

reclamações. A primeira refere-se ao fato de que, no Brasil e no Paraguai, só há a 

exigência de um triângulo. A segunda, muito comentada na tríplice fronteira, trata-se 

do entrave a respeito das propinas e extorsões feitas por policiais da Argentina ou por 

grupos de civis que se passam por agentes e fazem exigências aos motoristas de 

itens que não constam como obrigatórios em lei. Por isso, o aviso de que “não existe 

em nenhuma legislação argentina o requisito de um lençol branco ou 'mortalha 
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plástica', haja vista que, segundo diversos relatos, este é um item que a policia 

caminera costuma exigir sem respaldo em lei” conforme a Figura 43 acima.  

 Não se sabe ao certo se tais extorsões são recorrentes ou se são configuradas 

como fatos isolados, visto que essas especulações tornaram-se um mito sobre a 

conduta da polícia argentina. Contudo, a questão discutida é que, em grandes ou 

pequenas proporções, elas ocorrem, uma vez que esses casos já foram tratados em 

diversas reuniões da tríplice fronteira e tornaram-se uma preocupação das 

autoridades consulares, que elaboraram avisos a respeito dos itens obrigatórios, tal 

qual o panfleto da Figura 43. Vale considerar que os problemas expostos precisam 

ser solucionados, se o intuito é que haja a integração entre os países. 

 O Relatório de Análises das Ações da Secretaria Municipal de Assuntos 

Internacionais de Foz do Iguaçu produzido por Sá (2014) investigou quais os assuntos 

em pauta entre os anos de 2005 e 2012. Para isso, tomou-se como base a análise de 

documentos da secretaria, atualmente extinta, e buscou-se avaliar os resultados 

obtidos por meio das ações feitas. O relatório citou que dentre os assuntos mais 

discutidos, no âmbito do trânsito fronteiriço, está o combate ao abuso praticado pelas 

autoridades fiscalizadoras. Nesse sentido, a sociedade civil solicita a busca de 

soluções em relação aos abusos de poder realizados por policiais argentinos e 

paraguaios direcionados aos brasileiros na fronteira.   

Na parte do documento que se refere aos resultados que o gabinete alcançou, 

no que toca a cada caso, menciona-se que: 

 

O tema de abuso das autoridades fiscalizadoras e o controle rodoviário 
ainda são problemas para a tríplice fronteira. Ainda são registrados 
casos de corrupção ativa de policiais contra brasileiros que cruzam a 
fronteira para lazer ou fazer compras (SÃ, 2014). 
 

 Os fatos discorridos não se tratam de um problema enfrentado apenas na 

Tríplice Fronteira, objeto de pesquisa deste trabalho. Nascimento (2014) descreve, no 

texto “Fronteiriço, Brasileiro, Paraguaio ou Brasiguaio?”, a respeito de casos similares 

na fronteira Brasil/Paraguai, onde estão localizadas as cidades de Ponta Porã e Pedro 

Juan Caballero. O autor aponta que os conflitos ocorrentes no trânsito dessas cidades 

geram insatisfação da população paraguaia, da fiscalização brasileira, assim como 

dos brasileiros em relação às autoridades paraguaias.  As dificuldades vivenciadas 

nessa fronteira tornam-se maiores se considerada a contiguidade do espaço, visto 
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que a fronteira é seca e de um lado da rua é Pedro Juan Caballero e do outro é Ponta 

Porã.  

 Nascimento (2014) apresenta a fala de um brasileiro descrevendo a situação 

enfrentada:  

 

Cara, lá é dose (Pedro Juan). Se eles veem que sua placa é daqui 
(Ponta Porã), eles te perseguem! Já mandam parar, querem 
documentos, vistoriam o carro querendo achar alguma coisa errada. E 
quando acham qualquer coisa, aí lascô, se você não tiver dinheiro, tá 
ferrado. Mas isso é só com a gente aqui, com o pessoal de fora eles 
não ligam muito (NASCIMENTO, 2014, p. 115). 

 

Nessa mesma linha de discussão, o Seminário de Integração Sul-Americana 

na Saúde, nas Questões Aduaneiras e na Legislação de Trânsito, evento realizado 

pela União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul (UPM), discutiu que: 

 

A unificação das leis de trânsito para os países que compõem o 
Mercosul foi apontada como a ação mais necessária para facilitar o 
acesso dos turistas aos demais países do bloco. O debate também 
identificou a necessidade de uma polícia unificada, que atenda e 
trabalhe da mesma forma em todos os países que formam o bloco, 
bem como os demais países da América do Sul, e ainda a verificação 
aduaneira em único país que sirva para os demais, como acontece 
na União Europeia (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2009) 
 

No mesmo evento, Jaime Mosso (2009) mencionou que os paraguaios 

reconhecem o fato de serem cobradas propinas pelos policiais de seu país. Mosso 

(2009) afirmou que “o caminho até aqui é muito bonito, mas quanto dinheiro temos 

que pagar para todos os policiais que colocam barreiras para nos cobrar?” (MOSSO, 

2009). Não obstante, foi levantada a questão da necessidade da criação de um 

centro de informação integrado, para que a verificação de documentos seja feita 

apenas em um país (aduana) e válida para todos os membros do Mercosul. O 

paraguaio afirma, ademais, que de Santiago a Asunción gasta-se mais de 50 horas 

somente nas aduanas apresentando documentação. 

 O teor alcoólico máximo permitido aos condutores também causa dúvidas e 

multas aos motoristas fronteiriços. Nesse caso, os mais afetados são os motoristas 

argentinos, pois o Brasil e Paraguai possuem tolerância zero à ingestão de bebidas 

alcoólicas no trânsito. Assim, no Brasil a Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, 

afirma que “qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar 
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alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165”. No Paraguai 

também, o Decreto n° 3427/2015, que regulamenta a Lei nº 5016/2014, afirma que 

“está prohibido en la vía pública: conducir habiendo consumido bebidas alcohólicas, 

cualquiera sea la concentración por litro de sangre”. Em contrapartida, a Lei Nº 24.449 

Código de Transito Argentino assinala que “está prohibido en la vía pública conducir 

cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de 

sangre”.   

 

 

3.4 PROBLEMÁTICA EM TORNO DAS MULTAS A VEÍCULOS ESTRANGEIROS EM 

FOZ DO IGUAÇU 

 

 As infrações realizadas por veículos estrangeiros já renderam muitas 

discussões nas comunidades fronteiriças. O cenário problemático gira em torno da 

sensação de impunidade, cultivada ao longo dos anos pelos motoristas estrangeiros, 

quanto às multas e infrações brasileiras. Ocorre que, historicamente, o motorista 

estrangeiro, que levava multas por radares ou por outros meios que não resultassem 

da solicitação de parada de um agente fiscalizador, retirava-se do país e, ao fazer 

uma busca, não havia os dados cadastrais do condutor, como a placa multada, para 

o envio da multa. Dessa maneira, enquanto os iguaçuenses, por exemplo, pagavam 

pelo estacionamento regulamentado urbano em seu município ou ficavam à mercê de 

multas e penalidades, o motorista do país vizinho fazia uso desse serviço e, se não 

fosse parado por um agente de trânsito, ia embora sem qualquer penalidade. 

 A situação descrita tomou tamanha proporção que, de acordo com o Sr. 

Fagundes15 (2016), “já paramos um veículo com placas do Paraguai que só de multa 

de estacionamento irregular (no caso o Estarfi – Zona Azul), o proprietário do veículo 

teve que desembolsar R$ 2 mil”. Tal fato leva-nos a pensar que o veículo abordado 

seja um retrato da condição de muitos outros que passam diariamente ilesos pelo 

mesmo local. Em umas das entrevistas realizadas para este trabalho, o secretário 

Juliano Budel16 (2016) mencionou: “vou te dar um exemplo. Essa semana caiu um 

ônibus que faz transporte coletivo de Ciudad del Este a Puerto Iguazú, a fiscalização 

pegou ele com 57 multas, e isso está cheio. É a sensação da impunidade” (BUDEL, 

                                                           
15 Entrevista  
16 Entrevista 
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2016). O entrevistado destacou, também, a quantidade de multas que o município de 

Foz do Iguaçu tem aplicado a veículos estrangeiros, bem como o montante que isso 

significaria em arrecadações, caso houvesse o recebimento de todas. “Temos, hoje, 

mais de 197.000 autos de infração válidos para veículos estrangeiros, isso dá um 

montante de mais de 16 milhões de reais em multas pendentes de cobranças” 

(BUDEL, 2016). 

No que respeita às multas expedidas em Foz do Iguaçu a veículos estrangeiros, 

a coleta de informações in loco no Foztrans evidenciou números exacerbados de 

infrações, revelando que, no mês de Julho e Agosto de 2016, do total de 14.513 

infrações cometidas, 6.824 constam de veículos estrangeiros, correspondendo a um 

percentual de aproximadamente 47,1%. De acordo com Fagundes (2016) existem 

diversas implicações disso:  

 

Não podemos expedir multa para um país estrangeiro, não temos 
dados sobre o proprietário do veículo e mesmo que estivéssemos qual 
seria o custo de envio de uma multa para um país vizinho? Se é uma 
multa de 53,00 reais, por exemplo, fica mais caro o custo de enviar do 
que o valor que pode ser pago, assim para Foz do Iguaçu sobra o 
problema (FAGUNDES, 2016). 

 

Para Fagundes (2016)17 um dos limitadores para a situação do recolhimento 

dos veículos estrangeiros é que, em muitos casos, estes são irregulares e o dono não 

volta buscar. Todavia a infraestrutura não é suficiente para guardar tantos veículos 

apreendidos (FAGUNDES, 2016). 

 Empreendendo uma luta para solucionar a conjuntura das multas a veículos 

estrangeiros, a prefeitura de Foz do Iguaçu implantou, no ano 2015, um sistema de 

alta tecnologia denominado Optical Character Recognition (Reconhecimento Ótico de 

Caracteres), que faz a leitura ótica de placas, fornecendo as informações do veículo, 

como multas e infrações. Com esse sistema, o agente de trânsito já pode visualizar o 

veículo, a uma distância aproximada de 250 metros, e verificar a situação na qual este 

se encontra em relação a infrações, optando, assim, por parar apenas veículos em 

situação irregular. Esse novo método tem sido eficiente, de acordo com os relatos dos 

agentes de trânsito da Foztrans, que informaram que, em um único dia, chegam a 

prender 60 veículos paraguaios em situação de débito. Essa fiscalização, entretanto, 

                                                           
17 Entrevista  
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só pode ser realizada nos horários em que os bancos estão abertos, para o devido 

pagamento das multas, uma vez que, ao ser fiscalizado, o veículo do estrangeiro fica 

apreendido até que o motorista regularize a situação.  

 A preocupação acerca do número de multas expedidas a estrangeiros na 

cidade de Foz do Iguaçu envolve a segurança no trânsito e a sensação de impunidade, 

além de temas relacionados aos custos para os cofres públicos e à infraestrutura dos 

órgãos fiscalizadores. O DETRAN de Foz do Iguaçu, junto à Polícia Rodoviária 

Federal, tem levantado a discussão sobre o prazo de espera que os órgãos brasileiros 

disponibilizam para que os proprietários de veículos apreendidos regularizem a 

situação e retirem seus veículos dos pátios. Em 2013, o DETRAN do Paraná propôs 

que o prazo para a regularização dos veículos estrangeiros apreendidos seja de 90 

dias, como acontece com os carros brasileiros, do contrário, após esse prazo, podem 

ser destinados a leilões. Essa proposta foi discutida entre as autoridades consulares 

dos três países fronteiriços, dado que, com as muitas apreensões, os pátios dos 

órgãos de trânsito brasileiros operam no limite de suas capacidades. 

 A proposta que vem buscando formas práticas de implantação é a da placa 

única para os países do MERCOSUL. Nesse caso, todos os veículos novos 

emplacados já contariam com o modelo de tarjeta. É possível, então, criar um sistema 

comum que conteria informações como os dados do proprietário, a placa, o tipo de veículo, 

marca e modelo, ano de fabricação, número de chassi e relatórios de roubo e furtos. A 

nova placa segue o modelo apresentado abaixo na Figura 44, com as devidas alterações 

para cada país. As combinações alfanuméricas também seriam distintas, não existindo 

nenhuma combinação que se repetiria entre os países.  

 
Figura 44– Modelo de placa do Mercosul 

 
Fonte: <Disponível em: http://www.atspneus.com.br/wp/denatran-aprova-novas-placas-de-automoveis-no-

padrao-do-mercosul/> 
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A implantação da placa única, além de solucionar a impunidade das multas 

aplicadas aos veículos estrangeiros, contribui, em certa medida, para promover a agilidade 

nas aduanas. Acerca de tal assunto, o presidente dos Sindicatos dos Rodoviários de Foz 

do Iguaçu, Sr. Dilto Vitorassi, cita os problemas gerados pelo tempo de espera para 

liberação nas aduanas. 

 Na perspectiva de entrelaçamento da fluidez e porosidade territorial, do ponto de 

vista dos transportes, o próximo capítulo trará evidências disso, acompanhado do papel 

dos principais agentes sociais que protagonizam o transporte na tríplice fronteira.  
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CAPÍTULO 4 – AGENTES SOCIAIS DA MOBILIDADE URBANA 

TRANSFRONTEIRIÇA SOB O PONTO DE VISTA DA FLUIDEZ E DA 

POROSIDADE TERRITORIAL 

 

 

Com este capítulo busca-se investigar os níveis de fluidez e porosidade 

territorial existente na aglomeração transfronteiriça composta pelas cidades Foz do 

Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú percebidas através das vivências de algumas 

categorias laborais que tem como palco a travessia nas fronteiras aqui investigadas. 

Para cumprir tal proposição cumpre trazer para discussão alguns elementos que 

possam revelar em que medida e em quais situações a problemática apresentada em 

torno da mobilidade urbana na Tríplice Fronteira é observada por esses agentes 

sociais transfronteiriços, sobretudo aqueles que realizam a fazem por meio de 

trabalho. Nesse sentido, três categorias de trabalhadores foram eleitas para dialogar, 

sendo: mototaxistas, taxistas e caminhoneiros.  

Para escolha dos grupos de interlocutores foram realizadas diversas 

apreciações. A iniciar pelo número de travessias realizadas por cada categoria. A 

analise desse dado se deu com base na pesquisa realizada pela UDC que fornece o 

número de veículos de cada categoria que faz a travessia das pontes da Amizade e 

Fraternidade. Nesse sentido abaixo as Figuras 45 e 46 demonstram o fluxo de 

veículos por categoria em ambas as pontes internacionais da Tríplice Fronteira. 

Verifica-se que se no sentido Brasil - Argentina a ordem das categorias mais 

ocorrentes na travessia é: carro, taxi, van, ônibus, moto e caminhão. Já no sentido 

Brasil - Paraguai por meio da Ponte Internacional da Amizade a ordem é: carro, moto, 

van, taxi, caminhão e ônibus, conforme as figuras abaixo. 
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Figura 45- Travessia pela Ponte Internacional Tancredo Neves – Brasil - Argentina 

 
Dados UDC. Organização: Autora 

 

Figura 46- Travessia pela Ponte Internacional da Amizade – Brasil - Paraguai 

 
Dados UDC. Organização: Autora 

 

A frequência com que cada categoria atravessa as pontes fora um dos fatores 

preponderantes para a escolha dos agentes a serem discutidos no findar dessa 

pesquisa, para além deste fator também se considerou a consolidação da categoria 
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(no sentido de alcance de leis e políticas que os auxiliem) e aparição em mídia e 

manifestações por conta de problemáticas relacionadas a mobilidade urbana 

transfronteiriça. De tal modo ficou a cargo dessa discussão a interlocução com os 

representantes sindicais ou de cooperativas18 dos mototaxistas, taxistas e 

caminhoneiros de cada uma das cidades transfronteiriças. 

Ainda nesse sentido vale mencionar que os veículos considerados de passeio 

não foram problematizados em entrevistas devido à dificuldade de categorizá-los já 

que nesse grupo não há representantes oficiais, nem periodicidade e ou unicidade 

dos motivos pelo quais se faz a travessia, sendo estes os mais variados, desde 

turismo de compra a outros fins. 

Também não são alvo dessa investigação as empresas de ônibus, pois se 

considerou que estas pertencem a grupos econômicos maiores e que possuem maior 

reconhecimento em nível de políticas públicas de mobilidade urbana, facilitando assim 

o trabalho cotidiano nas fronteiras.   

 

 

4.1 A MOBILIDADE TRANSFRONTEIRIÇA VIVENCIADA POR MOTOTAXISTAS  

 

A iniciativa de realizar transporte de passageiros em motocicletas é recente, no 

Brasil teve início por volta dos anos 1990. O desenvolvimento dessa nova prestação 

de serviços surge com base em fatores como precariedade dos transportes públicos 

coletivos relacionada a custo, à lentidão, à disponibilidade, bem como ao desemprego 

de uma massa de pessoas que essa categoria terminou por absorver.  

Se o aparecimento da prestação de trabalho como mototaxista é recente, a 

data da regulamentação da profissão em esfera federal no Brasil é mais atual ainda, 

pois foi apenas em 2009, com a aprovação da Lei 12.009, de 29 de julho, que essa 

classe foi reconhecida como trabalhadora. No entanto, embora haja a lei nacional, 

cabe aos municípios regulamentarem a profissão e aceitarem ou não a categoria, ou 

                                                           
18 Em Ciudad del Este e Puerto Iguazú não há formação de sindicatos representantes de todas as 
categorias entrevistadas, portanto na ausência deste foi entrevistado o representante da cooperativa 
com maior número de associados.  
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seja, a ausência de reconhecimento por parte da esfera pública quanto a essa 

profissão é vivenciada diariamente. De acordo com o interlocutor Aramis19: 

As diferenças no tratamento podem ser sentidas desde a aquisição de 
um veículo de trabalho, já que para taxista os descontos na compra de 
veículos novos podem chegar a algo em torno de 30%, enquanto que 
para os mototaxistas o preço é comum, igual de qualquer outro 
comprador (ARAMIS, 2016). 

 

Em outras análises evidenciou-se a não inclusão dos mototaxistas na Lei de 

mobilidade urbana, 12.587/12. Tal fato demonstra exclusão, pois essa lei menciona 

outras categorias de trabalhadores do transporte público e foi promulgada após o 

reconhecimento da categoria. Com base no fato, recentemente está tramitando o 

projeto de lei PL 3356/15, que altera a Lei da Mobilidade Urbana, Lei 12.587/12, para 

equiparar o serviço de mototáxi ao de táxi. No entanto, a proposto já tem esbarrado 

em pareceres da câmara.  

Para além dessa exclusão, há ainda o enfrentamento relativo à marginalização 

dessa atividade. Para que este mercado se consolidasse, foi necessário desvincular 

da motocicleta as ideias negativas de rebeldia e irresponsabilidade a ela. O 

interlocutor Aramis afirma que a retirada dessa ideia é um processo e que está em 

curso, pois a marginalização ainda é constante. 

Independente dessas lutas, observa-se que o mototáxi é umas das invenções 

que se afirmou em diversas cidades brasileiras. Para se observar a abrangência do 

serviço em 2008, período anterior a aprovação da Lei Federal nº 12.009, “o 

trabalhador mototaxista estava presente em 50% das maiores cidades, e em 90% das 

pequenas cidades do país” (VASCONCELLOS, 2008, p. 131). Em outra análise, 

houve apontamentos para o crescimento da utilização desse serviço na Amazônia, 

mencionando que “a rapidez e as facilidades do transporte tornaram o mototáxi um 

meio de transporte de rápida difusão, especialmente nas cidades amazônicas com 

escassez de recursos para investimento públicos em mobilidade urbana” (PINTO, 

2007, p. 4). Nesse mesmo sentido, verifica-se a presença deste meio de transporte 

nas cidades de fronteira, como o exemplo da investigação de Leite (2011) na cidade 

                                                           
19 Entrevista Concedida em 10. Set. 2016 pelo Presidente do Sindicato de mototaxistas de Foz do 
Iguaçu - Aramis Rodrigues dos Santos. Considerando que todas as citações referentes a este 
entrevistado remetem à mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir 
exaustivamente tais informações, mencionando, apenas, o nome do entrevistado 

 
  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12587-3-janeiro-2012-612248-normaatualizada-pl.html
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de Corumbá, fronteira Brasil-Bolívia, que levantou o número de mototaxistas 

regulamentados afirmando que esses aproximam-se dos 200.  

Para além dos números desses trabalhadores, outros autores perceberam 

também a importância dessa prestação de serviço e a forma como a mesma ao 

encontro das necessidades urbanas, sobretudo na Tríplice Fronteira. Assim, 

destacamos os estudos realizados por Cardin (2010), Rabossi (2004) e Polon (2015), 

que apresentam considerações sobre a expressividade desse meio de transporte, 

suas lutas e manifestações sociais em busca de solucionar problemáticas ali 

estabelecidas.  

No caso do uso de mototáxis na Ponte da Amizade, este revelou-se a partir dos 

anos que o comércio foi ganhando expressão, adensando, assim, a circulação nesta 

área de tal modo que a utilização de veículos de duas rodas passou a representar 

uma necessidade, pois além de ocupar pouco espaço das vias, compunha também o 

meio mais rápido para veicular pela ponte. Conforme a Figura 47, hoje a presença 

dessa prestação de serviço elevada na área da Ponte Internacional da Amizade. 

Sobre a trajetória da categoria, Aramis20 relatou um pouco da história de lutas e 

conquistas de sua categoria:  

 

Isso começou em 1992 e 1993, alguém percebeu isso como uma 
necessidade e possibilidade e na época era coisa de 1,00 real ou 2.00 
reais. E as coisas foram melhorando e viram que as coisas estavam 
dando certo, pois era também uma necessidade das pessoas, um 
transporte rápido, bom para as duas partes? Para quem precisa de 
agilidade por causa da forma como está nosso trânsito, então foi bom 
para o motoqueiro pois gerou uma renda, um trabalho, formou uma 
classe trabalhadora e também para quem precisa de um transporte 
rápido e também o custo da corrida (ARAMIS, 2016).  

 

 No entanto, de acordo com as entrevistas concedidas por representantes da 

categoria para o desenvolvimento desta pesquisa e a partir da consulta a materiais 

jornalísticos da época, o processo de consolidação da categoria na Tríplice Fronteira 

foi marcado por campos de luta pela nova territorialidade que ali vinha se 

estabelecendo, pois a intensificação do fluxo de travessia representava um 

incremento de renda para aqueles que promoviam a mobilidade, sobretudo para os 

taxistas e motoristas de vans. Por tal fato, logo que a categoria de mototaxistas entrou 

                                                           
20 Entrevista 
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no mercado pondo-se como alternativa de travessia, houve forte repreensão desses 

dois grupos de transportes.  

 

Figura 47 – Mototaxistas na fronteira Foz do Iguaçu – Ciudad del Este 

 
Arquivo pessoal 

 

Nos periódicos locais é possível encontrar diversas notícias que demonstram o 

atrito inicial entre taxistas e mototaxistas. A Figura 48 abaixo foi feita em um dos 

movimentos de resistência montado pelos moto taxistas. Também por outo lado 

taxistas também moveram ações no intento de alcançar visibilidade dos órgãos 

públicos quanto a necessidade que sentiam de barrar a nova categoria emergente. 

 

Figura 48 – Notícia sobre embate mototaxistas e taxistas.  

 
Fonte: Jornal A gazeta do Iguaçu. Disponível na Biblioteca Municipal de Foz do Iguaçu.  
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Entre os motivos pelos quais os taxistas e proprietários de vans opunham-se à 

essa nova oferta de transportes, estava a não regulamentação da função, logo a 

ausência de impostos e taxas aos mototaxistas, bem como o baixo consumo de 

combustível das motocicletas, pois estes fatores tornavam o custo dessa corrida 

desleal na perspectiva dos taxistas. Sobre esse custo da corrida, Aramis (2016) conta-

nos que “no início era mais barato ainda porque não tinha encargos, impostos. Depois 

foi reconhecida, criado uma lei, uma cooperativa, começou uma organização”. 

Devido à expressividade que ganhou a atividade, surgiram demandas, deste 

modo, a comunidade de mototaxistas criou uma associação para organização da 

classe. Porém, esta não tinha representatividade perante aos órgãos públicos, então 

transformaram em um sindicato denominado SINTRAMOTOS, que representa Foz do 

Iguaçu e mais 24 municípios vizinhos. Segundo o Sr. Aramis21, contribui, inclusive, 

para melhorar o diálogo com os mototaxistas do país vizinho.  

Dentro desses processos de entrelaçamentos fronteiriços e da consolidação da 

classe trabalhadora de mototaxistas na Tríplice Fronteira, alguns elementos sugerem 

que as ações realizadas por mototaxistas para promover a territorializacão do seu 

trabalho serviu também de base para produzirem e reproduziram o espaço urbano 

transfronteiriço.  

Sobre a produção do espaço, Corrêa (1995) afirma que também se dá por 

meios dos agentes sociais e suas manifestações, portanto, o papel dos mototaxistas 

na tríplice fronteira, seja pelas suas atividades fins ou pelas ações políticas de 

resistência ao reconhecimento da sua profissão, logrou êxito na sua consolidação. Ou 

seja, quanto maior o trama de suas relações sociais, no sentido da reprodução da 

sociedade, pelo seu movimento histórico, maior o vínculo com a produção e 

reprodução do espaço. 

O espaço urbano capitalista, fragmentado, articulado, reflexo, condicionante 

social, cheio de símbolos e campo de lutas, é um produto social, resultado de ações 

acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e 

consomem espaço. São agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou 

processos aleatórios atuando sobre um espaço abstrato (CORRÊA, 1995, p. 11). 

Com base na produção espacial obtida por meios dos campos de luta, 

evidencia-se que a categoria de motoxistas da cidade de Foz do Iguaçu, em busca de 
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reconhecimento de seu trabalho e desmarginalização do mesmo, promoveu ações 

que se revelaram fundamentais, tais como, manifestações sociais em locais de 

visibilidade, como na Ponte da Amizade, formação do sindicato, padronização dos 

veículos e dos mototaxistas a fim de ser reconhecidos durante seu trajeto de prestação 

de serviço, entre outras ações. Essa atuação de Foz do Iguaçu serviu de espelho às 

recentes tentativas dos moto taxistas paraguaios na organização do seu trabalho e 

ampliou o diálogo entre o sindicato de Ciudad del Este e SINTRAFOZ. Nesse sentido, 

Aramis conta que: 

 

A nossa relação está bem interessante, eles olham nossa atuação 
aqui e estão aplicando lá. Na verdade hoje a nossa organização aqui 
é algo que eles se espelham na gente, porque eles não eram 
organizados, através da nossa organização, da nossa padronização, 
do uso de coletes e eles estão copiando coisas que são boas. No 
Paraguai hoje eles criaram uma federação que vai representar todos 
os moto táxis, mas possui muitos grupinhos, associações, deve ter 
umas 60 associações, até inclusive o presidente da federação o Ever, 
ele vem aqui a gente discute, nós temos um bom diálogo, se acontece 
algo no Paraguai com o nosso trabalhador, ele me liga e diz--olha está 
acontecendo isso e tal, pede para a gente conversar. Quando mudou 
essa questão de só levar e só trazer a gente sem querer impondo essa 
norma nos organizou o trânsito das motocicletas, porque havia muita 
aglomeração, tumulto ali (ARAMIS, 2016). 

 

A padronização de veículos e de roupas também é buscada pelo sindicato 

paraguaio, pois, de acordo com Ever22, o uso de uma cor específica para o veículo de 

mototaxista e o uso de colete, conforme tem sido feito em Foz Iguaçu, contribui para 

auxiliar na fiscalização e serve também para que haja reconhecimento da classe, já 

que o trabalho de mototaxista já foi muito marginalizado por ações de pessoas que se 

utilizam da moto e cometem algum crime que é associado ao grupo de mototaxistas. 

Enquanto que a padronização daqueles que prestam esse serviço evita essa 

rotulação. Além disso, ambos os presidentes de sindicatos fizeram afirmações no 

sentido de que a organização gera custos e isso diferencia o custo da viagem feita 

pelos mototaxista paraguaio, logo, teremos a partir dessa padronização uma 

equiparação de valores. 

                                                           
22 Entrevista Concedida em 08. Set. 2016 pelo Presidente do Sindicato de mototaxistas de Ciudad del 
Este - Ever. Considerando que todas as citações referentes a este entrevistado remetem à mesma 
entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais informações, 
mencionando, apenas, o nome do entrevistado 
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Esse nível de entrelaçamento e o diálogo entre categorias que buscam 

padronizar para além da fronteira, sugerem fluidez e porosidade, no entanto, por outro 

enfoque, há também alguns apontamentos que ratificam a existência de níveis 

diferentes de porosidade nas fronteiras internacionais de Foz do Iguaçu a partir dos 

interesses de cada Estado em acentuar ou não a porosidade. 

Nesse sentido, algumas revelações demonstram as disparidades de tratamento 

e normatização formal ou informal da fronteira argentina e paraguaia. A exemplo 

disso, o presidente do sindicato dos motoboys de Foz do Iguaçu revelou que na cidade 

Puerto Iguazú há pouco oferta do serviço de mototaxistas por razões próprias dos 

costumes do país, ou seja, em Puerto Iguazú esse tipo de prestação de serviço não 

tomou expressão possuindo apenas 20 trabalhadores. Por tal motivo, a aduana 

presente nesta fronteira não os reconheceu como trabalhadores do transporte público 

e essa desigualdade gera contradições na regulamentação do transporte na Tríplice 

fronteira.  

Dentre as regulamentações especiais, houve a criação da fila preferencial na 

aduana de Puerto Iguazu, agilizando a entrada e saída de taxistas, entre outros carros 

associados ao transporte público, como ônibus, vans, carros de turismo. A facilitação 

para estes grupos, evidentemente, pauta-se na promoção de ações que facilitem o 

turismo. Porém, se por um lado a criação dessa fila preferencial representa um 

avanço, por outro, as condições em que a mesma se aplica necessita de revisões, 

pois essa mesma fila não se configurou para os trabalhadores mototaxistas, já que na 

Argentina essa categoria é quase inexistente, de maneira que estes esperam na fila 

comum, que pode durar até mesmo mais de uma hora para passagem a depender do 

horário, feriados, entre outros eventos que adensam a fronteira. Dado a tal tratamento, 

Aramis cita que é absolutamente inviável tanto para o passageiro quanto para o 

mototaxista a prestação de serviço para a travessia Foz do Iguaçu/Puerto Iguazu. 

Com relação a esses entraves, ao ser questionado sobre quais dificuldades os 

moto taxistas encontram para trabalhar em ambas cidades internacionais, o 

interlocutor Aramis responde nos seguintes termos:  

 
a gente vai pouco para a Argentina, mas na verdade ali é complicado. 
Assim, nós ficamos na fila de transporte comum e ali também a gente 
não faz muita questão de ir e muita exigência de documentação e 
muito tempo na fila, teríamos que ficar quarenta minutos na fila no sol, 
se nós formos cobrar do passageiro o preço que deveríamos pela 
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espera o passageiro também ficaria chateado, então é ruim pra nós e 
para o passageiro (ARAMIS, 2016). 

 

Como movimento de luta da categoria, o presidente cita que já foi mais de uma 

vez em Puerto Iguazu e buscou diálogo para que sua categoria possa utilizar o 

corredor preferencial, mas afirma que sua voz nunca foi ouvida e que percebe 

desinteresse por parte do lado argentino em atender essa necessidade da categoria.  

Enquanto que ao descrever a relação com o lado paraguaio vemos algumas 

indicações que sinalizam a formação de redes locais de solidariedade, ao contrário do 

que ocorria no passado. De acordo com Aramis, a princípio, a prestação de serviço 

no país vizinho era conturbada:  

 

Olha, até uns três anos atrás nós tínhamos muita dificuldade com a 
polícia paraguaia, com a fiscalização, lá tem uma corrupção muito 
grande, então nós sofríamos muito porque você parava, eles diziam -
- aqui não pode parar--, aí você já tinha que dar um troquinho para 
eles não prenderem sua moto (ARAMIS, 2016). 

 

Nesse sentido, o entrevistado foi questionado sobre a existência de algum 

acordo por escrito realizado entre mototaxistas brasileiros e paraguaios, onde o 

mesmo afirmou: 

 

Temos. Existe um acordo sobre as corridas, por exemplo, nós levamos 
um passageiro pra lá, mas não podemos pegar um lá e trazer, só se 
for aquele mesmo que eu levei. Eles também não podem iniciar corrida 
aqui. Quando a gente ou eles querem levar um passageiro e esperar 
ele para fazer a volta, tem que parar na aduana e carimbar o nome do 
passageiro para saber que já foi eu que levei. O resto eu não chamaria 
de acordo, o que fizemos foi conduzir aquela rivalidade de antes para 
o diálogo de hoje. Antes a gente entrava lá e era prejudicado, eles te 
multavam, te tomava a habilitação, já hoje existe uma amizade, isso 
tem cerca de um ano que houve essa melhora e eu acredito que isso 
foi resultado de diálogo, até mesmo no FOZTRANS a gente faz 
reunião com eles (o sindicato de mototaxistas paraguaios) (ARAMIS, 
2016).   

 

Assim como afirmou o interlocutor, a experiência de manter diálogo é recente. 

Em contrapartida, o entrevistado relata que nos anos iniciais a relação entre 

mototaxistas brasileiros e paraguaios era ainda muito mais difícil. As condições atuais 

sinalizam que houve melhora no diálogo e aumento da porosidade fronteiriça, mas, 

por outro lado, também indica que a porosidade aumenta juntamente com os 
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interesses e demandas que a fronteira possui no capital que por ali circula quando se 

trata de ações oficiais governamentais. 

 Havendo ineficiência na regulação do movimento por meios oficiais, os 

agentes locais encontram outras formas de intervir na produção espacial a partir de 

manifestações, ações positivas ou não, e acordos de solidariedade, obtendo, assim, 

aumento da porosidade alcançada por meio da compreensão local sobre a condição 

transfronteiriça. Tal condição revela-se, pois a fronteira varia de acordo com a 

dependência que se estabelece economicamente. Evidenciam-se certos costumes na 

relações transfronteiriças que se sobrepõem às regras dos códigos de leis formais. A 

própria dinâmica da fronteira exige o não cumprimento de algumas leis. Nesse 

sentido, Aramis revela em suas palavras:  

 
Embora a nossa relação com o Paraguai esteja mais fácil e tenhamos 
um diálogo bom com eles, se a FOZTRANS e polícia aqui apertar a 
fiscalização de modo que eles se sintam prejudicados, a gente sabe 
que eles pressionam nós lá, então, a partir do momento que aqui a 
polícia e o FOZTRANS cobrarem de forma eficiente que se cumpra a 
nossa legislação, automaticamente nós vamos sofrer retaliação lá e o 
difícil é que eles não vão prender uma moto que realmente está com 
algo ilegal, eles vão prender a moto que estiver lá, porque nós estamos 
com a documentação toda em dia, mas é uma questão de pressão 
deles (ARAMIS, 2016).  

 

O fato de a normatização oficial territorial fronteiriça ser resultado das 

imposições centralizadoras da esfera federal, que se organiza a partir dos interesses 

gerais, internacionais e, principalmente, atende às prioridades do grande capital, 

resulta em condições que desconsideram a dinâmica do cidadão fronteiriço. Arroyo 

(2001) explica que há um conjunto de instituições que desenham normas para operar, 

ora como estimulo às relações exteriores, ora como obstáculo, a depender da 

necessidade do momento.  

As ações normativas são exercidas por diversas esferas. No caso da Tríplice 

Fronteira, a regulamentação da mobilidade urbana se entrelaça entre ações em nível 

local, estadual, federal e supranacional, através do Mercosul. Nesse jogo de escalas, 

a participação local no ordenamento da fronteira ainda é pequena. Esse fato carece 

de atenção, pois os espaços fronteiriços se divergem em muitos pontos de outras 

áreas do país e os interesses que regem as áreas centrais nem sempre correspondem 

com os interesses das áreas “periféricas”. 
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Em consonância com os dizeres acima apresentados, levantamos aqui a 

questão dos crivos atentos das aduanas, que, por meio de legislações, regulam o 

movimento. Além disso, precisamos analisar que, tratando-se do forte atrativo turístico 

existente na tríplice fronteira, a porosidade do território pode, por um lado, motivar o 

circuito turístico ali existente; mas, por outro lado, a porosidade pode desestimular 

esse circuito com a sua ausência. Assim, Euzébio (2014) cita que a densidade 

normativa dos territórios interfere nas relações econômicas, sociais, culturais e 

políticas, especialmente em cidades fronteiriças.  

 

4.2 EXPERIÊNCIAS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

CARGAS  

Nesse item, cumpre a exposição de condições normativas e de outras ordens 

que demonstram fragilidades e potencialidades na mobilidade urbana transfronteiriça, 

percebidas a partir do trabalho no transporte internacional de cargas. Portanto, cabe 

a este texto trazer informações básicas quanto ao funcionamento do transporte 

internacional de cargas, sobretudo, entre os países investigados para a compreensão 

de quais elementos dessa prestação de serviço traz circunstâncias que produzem a 

imobilidade na fronteira Foz do Iguaçu/Puerto Iguazu e Foz do Iguaçu/ Ciudad Del 

Este. Após tais percepções, discutimos essas problemáticas com três motoristas do 

transporte internacional de cargas, sendo estes, um brasileiro, um paraguaio e um 

argentino, para que o trabalho possa contar com a percepção da massa humana sobre 

as condições de mobilidade que as fronteiras aqui pesquisadas oferecem. As 

entrevistas se deram de forma que os mesmos questionamentos foram feitos aos 

interlocutores. 

No que tange à movimentação internacional das importações e exportações, o 

Brasil prioriza a utilização do modal rodoviário. Nesse sentido, Schaeffer (1996) afirma 

que, em 1990, 55% do total das vendas externas do país eram transportadas por 

rodovia. Em 1992, esse percentual se elevou para 70%. De igual modo, Dilto23 afirma 

que a falta de integração de modais também implica na imobilidade das fronteiras e 

acrescenta crítica à Usina hidrelétrica de Itaipu, que construiu a barragem causando 

comprometimento à navegação naquele trecho da hidrovia Paraná, contribuindo para 

a intensificação do meio rodoviário. Além disso, o entrevistado cita a inexistência de 

                                                           
23 Entrevistado 
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ferrovia na região, alegando que a FERROESTE (Ferrovia Paraná Oeste) que chega 

até Cascavel, e que possui projeto de seguir até Mato Grosso do Sul, poderia também 

vir até Foz do Iguaçu para desafogar o trânsito rodoviário. Desse modo, entende-se 

que a região transfronteiriça sofre ainda com insuficiência de infraestrutura, sufocando 

a malha rodoviária.  

Para além dessas lacunas na disposição de fixos que promovam melhor fluidez 

na fronteira, também há questões normativas que problematizam a fluidez 

transfronteiriça, o que certamente dificulta a circulação do bens comercializados. De 

acordo com Lourenço (2015), dados apresentados pelo Mercosul indicam que o 

faturamento de mercadorias entre países do MERCOSUL cresceu de US$ 4,5 bilhões, 

em 1991, para US$ 59,4 bilhões, em 2013. Evidencia-se que esse incremento 

comercial precisa ser acompanhado de condições normativas que propiciem a 

circulação desses bens.  

Com o desenvolvimento do comércio intrabloco MERCOSUL e ausência do 

aprimoramento de fixos que proporcionem outros modais de transportes, o transporte 

de carga por meio de caminhões ainda é o carro forte da tríplice fronteira. A Tabela 

13 apresenta o número de veículos autorizados para o transporte internacional entre 

Brasil, Argentina e Paraguai. 

 

Tabela 13 – Empresas habilitadas no transporte internacional de cargas 

Empresas brasileiras habilitadas Empresas estrangeiras habilitadas 

País de origem Empresas Frota País de origem Empresas Frota 

Argentina 472 37.785 Argentina 503 17.589 

Paraguai 250 23.890 Paraguai 172 14.727 

  61.675   32.316 

Dados: TRIC Fonte:<http://appweb2.antt.gov.br/tricemnumeros.asp>. Organização: Autora  

 

O total de 93.991 caminhões estão entre os habilitados a trabalharem fazendo 

a travessia Brasil, Paraguai e Argentina. No entanto, cabe dizer que não 

necessariamente esses caminhões todos trafegam pela tríplice fronteira aqui 

pesquisada, já que esse dado é de caráter nacional.  

Em virtude de sua situação geográfica e do volume de comercialização com 

países vizinhos, o Brasil busca melhor fluidez para tamanha frota apresentada na 

Tabela 13, portanto, vem historicamente procurando estabelecer acordos de 

transporte internacional terrestre, principalmente rodoviário, com diversos países da 

América do Sul, sobretudo aqueles que incluem o Mercosul. Esses acordos visam a 
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facilitação do transporte de bens, de modo que tanto veículos quanto motoristas 

possam fazer seu trajeto em segurança e que os trâmites aduaneiros possuam 

agilidade. Embora essa seja a intenção desses pactos, a prática sugere condições 

que distam dessa finalidade.  

A competência de dar desdobramentos a situações que envolvam o transporte 

de cargas nacional e internacional do Brasil fica a cargo da Agencia Nacional de 

Transportes (ANTT). No Paraguai, a responsabilidade é da Agência Nacional de 

Trânsito e Segurança Rodoviária (ANTSV). Já na Argentina, o órgão governamental 

a cuidar disso é Agencia Nacional de Segurança Viária (ANSV).  

Entre os acordos firmados e vigentes destaca-se o Acordo de Transporte 

Internacional Terrestre (ATIT), que teve seu texto absorvido e incorporado pelo 

Mercosul. No caso brasileiro, a regulamentação do transporte internacional de cargas 

é realizada por meio da Resolução ANTT nº 1.474, de 31 de maio de 2006. 

 Embora existam tentativas de cooperação, a maior fragilidade indicada em 

mídias e entrevistas ainda se trata da burocracia documentária que vão contra a ideia 

de fronteira porosa, baixada para a circulação de bens. A problemática em torno do 

nível de cooperação entre os países unidos por blocos econômicos é assunto 

plausível de muitas discussões, destaca-se que em relação ao Mercosul não é 

diferente. 

As precariedades estão em torno de questões tarifárias e não tarifárias. Sobre 

tal demanda, levantamos algumas questões de ordem não tarifária que implicam na 

mobilidade urbana. A propósito, o relatório de Facilitação Fronteiriça no Transporte 

Rodoviário Internacional Brasil – Mercosul (2001) faz menção à necessidade de 

estudos e de implementação de medidas de natureza normativa para promover o 

transporte internacional de bens e de mercadorias de forma rápida, segura e a custos 

reduzidos. 

Além desse fator, acima mencionado, outras questões compõem a trama vivida 

pelo transporte internacional de cargas, à guisa de exemplo, o trabalhador brasileiro 

entrevistado, José Rodrigues Silva24, relatou que já trabalhou transportando cargas 

                                                           
24 Entrevista Concedida em 25. Out. 2017 pelo motorista do transporte internacional e cargas –José 
Rodrigues Silva - brasileiro que viaja para a Argentina. Considerando que todas as citações referentes 
a este entrevistado remetem à mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir 
exaustivamente tais informações, mencionando, apenas, o nome do entrevistado 
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em território nacional e também para Argentina e Paraguai. Ao ser questionado se 

considera diferente o trabalho interno e externo, fez o seguinte relato: 

 

A diferença é só as aduanas né, que é horrível, isso sim é horrível... 
Depende da carga tua. Eu já fiquei 38 dias dentro de uma aduana, 
depende da carga, da documentação está certa, se tiver documento 
errado enquanto a sua firma não acertar, não vai liberar. Em caso de 
devolução de mercadoria, também já fiquei 32 dias dentro da EAD 
aqui, porque carreguei uma carga de papel no Paraguai e a empresa 
em São Paulo não aceitou, foi 32 dias para eu conseguir devolver a 
carga. Fora as cargas ou documento com problema, eu já tive vez de 
entrar as dez da manhã e sair as 5 da tarde do mesmo dia. E já teve 
vezes de ficar 3, 4,5 até 6 dias, mas pra gente que trabalha assim 6 
dias já é o considerado normal pra gente (SILVA,2017). 

 

Nesse sentido, Schaffer (1996) criticou a situação das aduanas da América 

Latina com relação ao tempo de espera, e afirmou que na Europa essa espera é de 

cerca de 15 minutos. 

Semelhantemente a afirmação do caminhoneiro de Foz do Iguaçu, o 

entrevistado argentino – Alejandro Shimtz 25 contou que há diferenças significativas 

entre trabalhar no transporte nacional de cargas em relação ao internacional. Em suas 

palavras ele revela que: 

 
dentro de meu país é rápido, aqui é muita demora, demora uma 
semana para ingressar, e 4 a 5 dias descarregar, daí carrega mais 4 
dias para liberar e voltar a Argentina. As aduanas são todas 
demoradas, a de meu país e a daqui são tudo cerca de 4 dias. Com 
mercadoria com problema, ou documentos com problemas já demorou 
10 dias. Com a maior sorte já cheguei a ingressar e sair no mesmo 
dia, mas é mais comum ser de 3 a 4 dias (Shimtz, 2017). 

 

  Em contrapartida, o motorista paraguaio - Ramon Gonzalez Aquino26 disse 

que se sente mais confortável em dirigir no Brasil, pois acredita que há mais respeito 

à categoria, entre outras condições, e mostrou-se realizado por trabalhar em viagens 

internacionais fez a seguinte menção: “Eu gosto de viajar aqui, não quero mais 

                                                           
25 Entrevista Concedida em 23. Out. 2017 pelo motorista do transporte internacional e cargas – 

Alejandro Shimtz- argentino que viaja ao Brasil. Considerando que todas as citações referentes a este 
entrevistado remetem à mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir 
exaustivamente tais informações, mencionando, apenas, o nome do entrevistado 
 
26 Entrevista Concedida em 23. Out. 2017 pelo motorista do transporte internacional e cargas – Ramon 

Gonzalez Aquino - paraguaio que viaja ao Brasil. Considerando que todas as citações referentes a este 
entrevistado remetem à mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir 
exaustivamente tais informações, mencionando, apenas, o nome do entrevistado. 
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trabalhar dentro de meu país”. Mas, por outro lado, citou o tempo de espera nas 

aduanas afirmando: 

 

Passei de Paraguai a cá, segunda à noite, se tiver sorte sairei amanhã 
à tarde (quinta feira). Na Aduana do Paraguai é bem rápido. A maior 
demora é quando é canal vermelho27, descarrega e confere toda a 
carga, depois carrega novamente, demora uns 15 dias (Aquino, 2017). 

 

As experiências desses trabalhadores revelam que os controles fiscais 

acirrados entre os países que compõem a tríplice fronteira terminam por alongar o 

tempo de espera para o trânsito, trazendo, assim, implicações na mobilidade urbana 

transfronteiriça.  

Em relação a outros entraves ao trabalhar na fronteira, encontram-se 

referências às documentações necessárias, sendo assim, Dilto28 explica que existem 

dois processos, e, nesse caso, ambos ficam por conta da empresa que presta o 

serviço internacional de cargas. O primeiro passo é alcançar a permissão para exercer 

o transporte de cargas internacionais, deixando, assim, o veículo liberado; e o 

segundo trata de obter a liberação das cargas. 

Os trâmites são de tamanha complexidade, que surgiu uma nova demanda de 

trabalho: a figura do despachante aduaneiro. Ao se aproximar da E-LOG, já se pode 

visualizar dezenas de escritório de despachantes, além dos que atuam a dentro dos 

portões. No sentido da complexidade documentaria, José conta que:  

 

É muito documento para levar. A pasta que a empresa dá é 
chamada de carpeta. Ali dentro vai documento de caminhão, 
seguro do caminhão, conhecimento de transporte, certificado de 
origem, manifesto de carga, romaneio de carga, fatura 
comercial, declaração de importação. Bom, depende do tipo de 
carga (SILVA,2017).  

 
Alguns avanços nesse sentido podem ser percebidos, como é caso das cargas 

sobre o sistema de Manifesto Internacional de Carga/Declaração de Tramite 

Aduaneiro (MIC/DTA), que se trata de um regime especial que permite o transporte 

de mercadoria sob controle aduaneiro de um ponto a outro do território aduaneiro. O 

                                                           
27 Definição do termo canal vermelho: A Receita utiliza nomes de cores para classificar o tipo de 
inspeções que cada carga recebera antes de ser despachada. As cores são: verde, amarelo, vermelho 
e cinza. Sendo a verde o despacho mais rápido, tornando-se mais difícil até chegar a cor cinza. A 
importação selecionada para o canal vermelho, há, além da conferência documental, a conferência 
física da mercadoria.  
28 Entrevista 
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processo ocorre com suspensão do pagamento de tributos, ou seja, nesse sistema, o 

caminhão faz o trâmite na aduana apenas duas vezes, na saída e na entrega. Após a 

primeira inspeção da carga é posto um lacre e nas próximas aduanas pelo qual a 

caminhão passar não se abre mais, apenas no destino final é repetida a conferência.  

O procedimento de conferência da carga varia de acordo com o teor desta, mas 

o fato é que na ausência do MIC/DTA a forma de verificação é bastante aprofundada, 

enquanto que com a apresentação do documento, o fiscal apenas o carimba e o 

motorista retoma a viagem tornando o trânsito bem mais fluido. O interlocutor José 

relatou as duas situações de aduana: 

 

Na carga em trânsito, por exemplo, eu peguei a carga lá em 
Buenos Aires. Certo, eu saio de lá e faço aduana aqui em Puerto 
Iguazú, o fiscal confere a carga e lacra e só a Receita Federal 
pode abrir a carga, é um lacre com plástico e cabos com argolas 
interruptível, fixa, ninguém pode deslacrar, só abre no destino 
final. Daí é rápido na aduana. Mas se não for em DTA eles abrem 
a lona, toda a lona, e daí de preferência faz o fio dental, que é 
abrir a carga bem no meio para o fiscal ver a carga inteira. Se eu 
estiver indo para Buenos Aires, por exemplo, eu vou fazer 
aduana lá de novo e repete tudo. E se eu fosse para o Chile eu 
faço aduana aqui no Brasil, faço aduana do lado argentino, faço 
aduana do lado argentino para sair da Argentina, faço aduana 
em Santiago no Chile, total seria 4 aduana (SILVA, 2017). 

 

Além dessa condição relativa à demora de trâmites aduaneiros, o interlocutor 

também relatou dificuldades de transitar na tríplice fronteira por conta da diferença de 

horários de funcionamento das aduanas, greves de funcionários, corrupção, normas 

restritivas, entre outras.  

 

 

4.3 MOBILIDADE URBANA TRANSFRONTEIRIÇA EVIDENCIADA PELOS 

TAXISTAS 

 

De igual modo, aos trabalhadores e representantes sindicais das categorias 

acima, esse item trará uma breve apresentação da história de consolidação da classe 

dos taxistas e, na sequência, proporcionará à discussão dos elementos da mobilidade 

urbana transfronteiriça à luz das revelações feitas considerando um transporte 

individual de passageiros  
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A prestação de serviço de táxi remete ao passado, pois, desde a Roma antiga, 

já havia a tradição de carregar a classe privilegiada da população em cadeiras 

puxadas por animais ou pessoas, serviço esse oferecido mediante a pagamentos. 

Após isso, despontam, no século XVI, os aluguéis de carruagens. Já o aluguel de 

veículos motorizados se deu na Alemanha por volta do 1896. Embora todas essas 

iniciativas contribuíram para formar o quadro histórico do uso de táxis, o fator marcante 

foi o invento do taxímetro29, que por sua vez o transporte táxi ganhou esse nome a 

partir da derivação do nome desse medidor (DORNELLES, 2014). 

Com a invenção do taxímetro, a utilização deste se dispersou mundialmente e 

inclusive é a medida usada por grande parte dos táxis brasileiros, abrangendo os 

iguaçuences, que compõem o objeto de análise dessa pesquisa. Vale ressaltar que 

este é um dos meios para calcular o valor a ser cobrado pela corrida. Em suma, tem-

se cobranças orientadas por tabelas com tarifas, por taxímetro e sem parâmetro, ou 

seja, de forma desregulamentada. Em consonância com a situação acima descrita, 

observa-se muitas discussões em torno da forma de cobrança, pois esta tem 

variações de uma cidade para a outra e, em alguns casos, diverge até mesmo no 

espaço intraurbano. 

 A exemplo disso, temos, na Ciudad del Este, outros meios de efetuar a 

cobrança baseada em acordo entre em passageiro e motorista, onde os valores 

variam de acordo com tempo de demora para a travessia da ponte, entre outros 

fatores. Fato semelhante ocorre em Puerto Iguazú, pois, de acordo com Jorge 

Catalino30,  

 
não tem taxímetro, o município não regularizou isso aqui, trabalhamos 
por tarifa, apenas uma frota de RAMIS que colocou taxímetro. O 
interlocutor faz afirmação e na sequência já mostra a tabela de tarifas 
que se utilizam como parâmetro para as cobranças (CATALINO, 
2017). 

 

A ausência de acordos que tratem a normatização dos táxis para além da 

fronteira e que possam tratar aquela região como aglomeração transfronteiriça 

contribuem para essas disparidades. Em regras gerais, essa diferença nos valores se 

                                                           
29 “Instrumento que baseado na distância percorrida e/ou no tempo decorrido mede e informa 
gradualmente o valor devido pela utilização do veículo”. 

30 Entrevista Concedida em 24. Out. 2017 pelo presidente da cooperativa de taxistas de Puerto Iguazu 
– Jorge Catalino. Considerando que todas as citações referentes a este entrevistado remetem à mesma 
entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais informações, 
mencionando, apenas, o nome do entrevistado. 
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dá por fatores como: diferença nos custos de manutenção dos veículos em cada 

município, já que as taxas e exigências variam de um país para o outro; tempo de uso 

do veículo; formação exigida aos taxistas, entre outros. Sobre o item formação do 

taxista, apenas os taxistas de Foz do Iguaçu são obrigados a fazerem curso de 

formação para exercerem a profissão.Observemos a Figura 49 abaixo: 

Figura 49– Tabela de tarifas cobradas por taxistas de Puerto Iguazu 

 
Dados: Cooperativa de taxistas de Puerto Iguazu. Foto:Arquivo pessoal 

 

No que se refere à vida útil dos táxis, o interlocutor Jorge afirma que em Puerto 

Iguazú “os veículos, de acordo com a resolução do município, podem ter até 10 anos 

e dos RAMIS até 5 anos”, situação semelhante ocorre no Brasil, enquanto que o Sr.31 

Gales nos conta que “os nossos veículos de táxi podem ser de qualquer ano, só tem 

que ser habilitado pelo município”. A disparidade entre a vida útil dos veículos nas três 

cidades implica em questões de custo, segurança e conforto dos passageiros. 

                                                           
31  Entrevista Concedida em 24. Out. 2017 pelo presidente da cooperativa de taxistas de Ciudad Del 
Este. – Verles Gales. Considerando que todas as citações referentes a este entrevistado remetem à 
mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir exaustivamente tais informações, 
mencionando, apenas, o nome do entrevistado 
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Ainda sobre a discrepância de valores, foi feito levantamento com os 

entrevistados onde revelou-se que, em trajeto igual ou semelhante, o valor varia. O 

taxista de Ciudad del Este, ao realizar corrida a partir dos arredores da ponte, 

realizando a travessia e deixando o passageiro no terminal urbano de Foz do Iguaçu, 

afirma que, “se não tem fila são uns 30 reais, e a maior parte do tempo tem fila então 

uns 40 a 50 reais” (GALES, 2017). Em contrapartida, o mesmo trajeto, apenas em 

sentido inverso, se feito por um taxista de Foz do Iguaçu, custaria 50 reais, e um trajeto 

semelhante trecho custaria uns 500 pesos, em reais são 80 (CATALINO, 2017).  

Outra situação inusitada decorre do fato de que a condição da fronteira altera 

a forma de cobrança realizada pelo taxista iguaçuençe. Em corridas em territórios 

nacionais, a tarifa usada é estabelecida com base no taxímetro, de igual modo quando 

a corrida é para Puerto Iguazú, porém, a ida à Ciudad del Este é feita com acerto de 

valor com bases em outros critérios. Isso ocorre porque, segundo Cristiano32, “existe 

diferença quanto à segurança do veículo, tem maior risco de acidente e também de 

problemas com a polícia de lá, tudo isso precisa ser incorporado no preço da corrida” 

(CRISTIANO, 2017).  

Para além dos valores das corridas, diversas pesquisas têm abordado outras 

questões sobre a regulamentação do serviço de táxis, pois, de fato, são múltiplos 

pontos frágeis nesse sentido. Observa-se a não padronização nas formas de 

concessões de novas licenças para trabalhar, bem como para a criação de novos 

pontos de táxis. Por tais fatos, existe uma tendência da tomada por parte da esfera 

pública da função regulamentadora do serviço de táxis.  

Na realidade pesquisada, a regularização não párea é ostensiva. Em Foz do 

Iguaçu, a aquisição de direito por um ponto de táxi, chamado de permissionário desde 

o ano de 2014, só pode ser obtido por meio de licitação. Diversos itens, como tempo 

de serviço na área, aperfeiçoamento profissional, tipo de veículo disponibilizado para 

o trabalho, entre outros são fatores analisados, e os mais pontuados recebem a 

concessão. Já em Ciudad del Este e Puerto Iguazú, a liberação também é feita pela 

esfera pública, porém, a concessão se dá de forma aleatória. Assim, a liberação chega 

a ser tamanha a ponto de tanto o interlocutor Gales quanto o Jorge fazerem menções 

                                                           
32  Entrevista Concedida em 23. Out. 2017 pelo Tesoureiro do SINDITAXIS – sindicato de taxistas de 
Foz do Iguaçu. – Cristiano Felipe Weirich. Considerando que todas as citações referentes a este 
entrevistado remetem à mesma entrevista e data de sua realização, optou-se por não repetir 
exaustivamente tais informações, mencionando, apenas, o nome do entrevistado 
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sobre as constantes ações que suas respectivas cooperativas tem realizado no 

sentido de pressionar as esferas públicas para que haja maior controle no número de 

liberações. Ambos consideram que não basta emitir novas vagas, mas sim, verificar 

se haverá viabilidade financeira para todos operarem.  

Outro fato citado pelos interlocutores das três cidades investigadas refere-se 

ao número de trabalhadores que operam sem as devidas licenças, chamados ora de 

piranheiros33, ora de taxistas ilegais. Sobre tal condição, chama a atenção a visão que 

a sociedade adquiriu sobre o legal e ilegal. A ilegalidade depende dos olhos de quem 

vê, à medida que uma parcela da sociedade descobre uma forma de trabalho e de 

capitalizar essa ação, logo se organizam como categoria, buscam por 

reconhecimento, e este leva à esfera pública a se apropriar de uma fatia da 

capitalização, passa, então, a gerar tributos, e a partir de então, todos que estão fora 

desse sistema são vistos como ilegais. Tal condição foi vivida na tríplice fronteira 

quando surgiram os primeiros moto taxistas. Superada essa fase, hoje a demanda 

está em torno de serviços oferecidos por aplicativos como UBER, VAI E VEM E 

GARAGEM ou por piranheiros. 

Algumas problemáticas, como a prestação de serviço sem licença, são comuns 

a todos os espaços, porém, existem questões que a condição de fronteira aumenta a 

precariedade. A disputa pelo mercado disponível, por exemplo, é mais acirrado na 

fronteira, nesse sentido, Cristiano (2017) afirma que bem antes do público de taxistas 

brasileiros ter que lidar com as disputas com o sistema de aplicativos, Foz do Iguaçu 

já tinha uma gama de problemas a serem enfrentados. Sobre a condição de trabalhar 

em área de fronteira o interlocutor Jorge conta que: 

 

Trabalhar em área de fronteira traz problemas, mas estamos 
trabalhando para melhorar o diálogo com Brasil e Paraguai [...], e em 
cada país há uma lei de transporte e também nós não podemos seguir 
com um passageiro, tem dia que podemos levar o passageiro e 
esperar, levar até as cataratas e levar no Paraguai, já tem outro dia 
que não podemos mais (Jorge, 2017). 

 

Já o presidente da cooperativa de Ciudad del Este afirma que: 

 

às vezes dá algum problema sim, os brasileiros não aceitam que 
levamos e trazemos nosso passageiro de volta, só com a lista de 

                                                           
33 Por piranheiro entende-se aqueles trabalhadores que não possuem regulamentação dos órgãos 
públicos, ou seja, trabalha ilegalmente.  



134 

 

passageiros carimbada, mas acontece que se eu passo ali 5 horas da 
manhã, não tem ninguém ali para carimbar minha lista e na volta eles 
me arrumam o maior problema, ou se eu nem estou a trabalho, já teve 
vez que eu levei um compadre meu em Puerto Iguazú e na volta o 
fiscal do Brasil me multou, mas tirando isso  eu me sinto mais seguro 
para dirigir em Foz do Iguaçu, aqui ninguém respeita ninguém. 
Estamos fazendo um acordo de município para município para 
trabalhar melhor livremente para continuar com meu passageiro. Isso 
é um problema, mas creio que vamos solucionar (GALES,2017).  
 

 Por findar esse capítulo, verifica-se que o diálogo com os agentes sociais que 

tem na travessia das fronteiras pesquisadas a realização de seu trabalho, pode-se 

perceber evidências de ausência de porosidade, mas essa ausência torna-se ainda 

maior quando se trata de cruzar a fronteira Foz do Iguaçu-Puerto Iguazu, variando 

também de categoria (taxistas por exemplo recebem tratamento diferente dos 

mototaxistas). Assim, compreendemos que a fluidez e a porosidade territorial na 

mobilidade urbana transfronteiriça se dá em níveis diferentes a depender de fatores 

ligados a economia.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A disponibilização de fixos por meio da base material construída, como 

rodovias, pontes, Usina hidrelétrica de Itaipu, parques turísticos, aeroportos, somada 

às diferenças cambiais e à criação da Zona Franca promoveram o crescimento 

populacional e intensificação de ações na fronteira. Os números que compõem a 

circulação diária na Tríplice Fronteira são elevados. A circulação é, em grande 

medida, movida pelos interesses do capital, como consumo, circulação de 

mercadorias e turismo. Criaram-se assim níveis de circulação que comprometem a 

qualidade da mobilidade urbana transfronteiriça. 

A infraestrutura voltada para a mobilidade urbana disposta nas três cidades 

fronteiriças, Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú, possuem assimetrias. 

Os veículos do transporte coletivo, a disponibilização de ciclovias, os terminais 

urbanos e a conservação dos táxis compõem itens que revelaram divergências no que 

respeita às condições de mobilidade que cada cidade oferece. Os aeroportos 

possuem capacidades de voos diferentes e constituem-se em formas físicas de 

retratar a ausência de planejamento integrado. Os três aeroportos internacionais das 

cidades gêmeas estão dispostos em uma distância consideravelmente curta, e, 

enquanto essa infraestrutura está em triplicidade na fronteira, outras são deficitárias. 

No tocante às funções desempenhadas pelas pontes internacionais da 

Amizade e da Fraternidade, entendeu-se que essas representam integração territorial, 

promovem papel importante na mobilidade urbana transfronteiriça e proporcionaram 

amplas transformações espaciais desde as suas construções. A Ponte Internacional 

da Amizade recebe volume denso de veículos e de pedestres, o que implica 

dificuldade na circulação dos produtos, dos bens, dos serviços e na própria mobilidade 

humana. Desacompanhada da condição de porosidade territorial, que oferece 

condições normativas para melhor circulação na fronteira. A construção da segunda 

ponte levou a uma série de discussões neste sentido, conforme a mídia tem 

propagado, assim como a interlocução com alguns entrevistados demonstrou.   

Os três territórios fronteiriços, representados pelas cidades gêmeas, 

apresentam divergências nos marcos regulatórios da mobilidade urbana, o que 

obstaculiza a qualidade do movimento dessa região, ou seja a fluidez territorial. Tal 
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situação inviabiliza uma maior cieculação, uma vez que as variações nas leis de 

trânsito implicam a geração de multas pelo desconhecimento das leis de trânsito do 

país vizinho, a apreensão de veículos, insegurança em relação aos seguros quando 

há a ocorrência de acidentes de trânsito, dificuldades de fiscalização dos veículos, 

aumentando, assim, as burocracias e as filas. Há o reconhecimento por parte do poder 

público local sobre as dissonâncias entre as normatizações, contudo os esforços em 

solucioná-las têm sido insuficientes. 

A identificação e a análise dos principais agentes sociais que trabalham 

realizando a travessia das fronteiras, como mototaxistas, taxistas e caminhoneiros, 

esclareceram os enfrentamentos diários vivenciados na mobilidade urbana 

transfronteiriça. A fronteira representa uma oportunidade, uma vez que amplia o 

campo de trabalho, contudo também limita por se tratar de um lugar em que se disputa 

a produção do seu espaço de trabalho.   

A condição da fronteira com sua realidade territorial complexefica a profissão 

do mototaxista. Essa já possui dificuldades particulares da função, como a 

marginalização da categoria e a ausência de regulamentações, que são somadas às 

questões particulares da condição de fronteira. A força da categoria, por meio de 

movimentos de resistência, proporcionou maior unidade e consciência política. Desse 

modo, a busca por melhores condições de mobilidade leva à formação de redes de 

solidariedade, à criação de normatizações, consequência do empenho dos agentes 

sociais, dadas as suas necessidades de produção e reprodução do espaço, e ao 

acordo de só levar os passageiros, demanda fronteiriça que terminou como lei.  

As precariedades, que em muitos casos são de ordem jurídica/normativa de 

cada país, são solucionadas a partir do diálogo entre as categorias trabalhadoras 

locais. A busca por soluções por meio do diálogo transfronteiriço local, entre os 

trabalhadores representados por sindicatos, grêmios e outros líderes, mostrou-se 

fortalecida nas categorias taxistas e mototaxistas.  

O nível de porosidade da fronteira obedece às necessidades econômicas e 

políticas de cada cidade e/ou país. Logo a mobilidade do mototaxista na fronteira 

Ciudad del Este/Foz do Iguaçu ganha destaque em relação à travessia da fronteira 

Foz do Iguaçu/Puerto Iguazú. Tal fato é curioso, dado que a fronteira menos adensada 

por passageiros é justamente a que representa maior tempo de espera para a 

travessia do mototaxista.  
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Situações adversas em torno da mobilidade transfronteiriça causam prejuízos 

de ordem financeira aos usuários de alguns serviços de transportes de passageiros, 

bem como aos profissionais, como no caso dos mototaxistas e taxistas. Não há 

padronização quanto ao custo de combustível, taxas e impostos, implicando a 

desintegração também do custo cobrado pela viagem. Com respeito ao transporte 

internacional de cargas, o tempo parado nas aduanas influencia o custo da viagem. 

As experiências compartilhadas pelos motoristas trabalhadores do transporte 

de cargas internacionais demonstram que ainda é baixa a fluidez, inclusive de bens. 

A desintegração das aduanas e dos outros órgãos fiscalizadores torna lenta a 

mobilidade do espaço na fronteira pesquisada.  

À luz dos apontamentos expostos, observa-se que a região investigada se 

configura como um espaço movido por intensos fluxos e que possui fluidez territorial 

limitada pela base material existente, bem como pela moderada porosidade territorial, 

marcada por normatizações divergentes, resultando em espaço de mobilidade urbana 

limitada.  

O tema da mobilidade urbana em regiões de fronteira, sobretudo em cidades 

gêmeas, observado ao longo desta pesquisa de dissertação de mestrado, carece de 

mais estudos, uma vez que envolve a responsabilidade do Estado de cada país 

vizinho, dos agentes sociais envolvidos e do diálogo constante entre os povos das 

diferentes nações. Cumpre destacar que o intuito é criar uma região transfronteiriça 

de gestão territorial adequada, no que tange à qualidade de vida, às relações 

econômicas, à otimização dos recursos e, por conseguinte, à cooperação e à 

integração regional.   
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APÊNDICES 1-  Quadro - Teses e dissertações de Geografia sobre Mobilidade Urbana 

 

Título  Abordagem feita 

 

Autor      Ano     Instituição (Sigla)    

Link 
Transporte público e mobilidade urbana: 
contradições entre políticas públicas e 
demandas por mobilidade na região 
metropolitana de Florianópolis  
 

Tese – avaliou a ineficiência das políticas 
públicas em torno da gestão do transporte 
público da RMF  

Rodrigo Giraldi Cocco 
(2016)         UAB e UFSC 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/3
84636/rgc1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Espaço em transição: a mobilidade ciclística e 
os planos diretores de Florianópolis 
 
 

Dissertação - Analisou os planos Diretores a fim 
de conhecer os limites e possibilidades do uso 
da bicicleta como meio de transporte 

Roberta Raquel 
(2010)         UFSC 
file:///C:/Users/CEA04/Downloads/279652.pf 

Corpo e mobilidade urbana: uma experiência 
pedestre na cidade de São Paulo 
 
 

Dissertação – Procurou entender a relação entre 
o corpo e a mobilidade urbana a partir da 
discussão de como o pedestre vem sendo 
tratado. 

Claudio da Silva Santos 
(2014)         USP 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/td
e-31072015-11 4120/pt-br.php  

Mobilidade urbana em Florianópolis  
DISCURSIVIDADE E PODER 
 
 
 
 

Dissertação – Analisar o discurso veiculado 
pela imprensa sobre o tema mobilidade urbanas 
 

Luiz de Vasconcellos Ferreira Sobrinho  
(2012)         UFSC 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/1234567
89/99434/313793.pdf?sequence=1 

O transporte público e a circulação urbana em 
Irati-PR: Análise da mobilidade e o direito à 
cidade 
 
 

Dissertação – Analisou o acesso da população 
de diversas classes sociais a circulação, 
acessibilidade e mobilidade enfatizando o 
transporte público  

Rosiléia Alves dos Santos 
 (2012)        UNICENTRO 
http://tede.unicentro.br/tde_busca/arquivo.php?cod
Arquivo=182  

A experiência tempo-espaço na cidade de 
Manaus: a mobilidade urbana 

Dissertação - Estudou a experiência dos 
passageiros do transporte público ônibus na 
cidade de Manaus, com ênfase no tempo gasto 
nas viagens de jornada de trabalho. 

Vlademir de Mattos Motta 
(2015)         UFAM  
http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4777  
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Analise da acessibilidade e mobilidade no 
complexo do Sabiá na cidade de Uberlândia 
(MG) 

Dissertação – Analisou a infraestrutura do 
Complexo do Sabia com a finalidade de verificar 
se atende as especificações normativas das 
diretrizes de acessibilidade 

Cristiane Aparecida Silva de Melo 
(2015)          UFG 
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/534 

Transporte público de passageiros: Uma 
análise sobre as territorialidades das 
empresas de ônibus urbano regulamentada na 
região metropolitana de Belém (2000-2012) 
 
 
 
 

Dissertação – Abordou a territorialidade dos 
agentes transportadores, empresas de 
ônibus, apontando para uma tendência de 
monopólios empresariais que podem dominar o 
território  

Carlos Jorge Nogueira de Castro 
(2015) 
UFPA 
http://ppgeoufpa.net/images/DISSERTACOES/AN
O_2013/CARLOS-JORGE-NOGUEIRA-DE-
CASTRO/DISSERTACAO-CARLOS-JORGE.pdf  

Plano de mobilidade urbana de Rio Grande –
RS: avaliação do planejamento da ciclo rota 
via orla 

Dissertação – Avaliou a eficiência do 
planejamento das infraestruturas ciclo viárias 
da rota “Ciclo Rota Via Orla” propostas pelo 
Plano de Mobilidade Urbana de Rio Grande do 
Sul –RS. 
 
 

Virginia Magano Bastos 
(2012) 
FURG  
http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010560.pdf 

Mobilidade Urbana sustentável: Uma proposta 
de visão ampliada do conceito  

Dissertação – Estudou o conceito de 
sustentabilidade associado a mobilidade urbana 
e propôs uma outra definição de mobilidade 
sustentável e a partir dessa proposta avaliou se 
algumas políticas públicas de mobilidade urbana 
se inserem em uma lógica sustentável ou não. 

Graziela Bohusch 
(2013) 
UFSC 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1078  

Acessibilidade e direito à cidade: estudo sobre 
a mobilidade espacial urbana dos moradores 
do bairro Bom Jardim, Fortaleza – Ceará  

Dissertação - Analisou a dinâmica urbana de 
Fortaleza com base na mobilidade cotidiana, 
tendo por objetivo especifico de analise a 
periferia: Bom Jardim, Fortaleza – Ceará 

Cristiane Ferreira de Souza França 
(2011) 
UECE 
http://www.uece.br/mag/dmdocuments/cristiane_fra
nca_dissertacao.pdf 
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Apêndice 2 - Quadro de notícias sobre a problemática de mobilidade na fronteira 
 

FONTE TÍTULO DA REPORTAGEM FATO ANO 
Folha da Amizade Aduanas vão unificar documentos exigidos Noticia a padronização de documentos para 

transportes de alimentos para todos as aduanas do 
Mercosul 

1997 

Folha da Amizade Acordo tenta regulamentar serviço Reconta a problemática vividas entre taxistas 
brasileiros e paraguaios, mencionando um acordo 
elaborado. Conta nesse acordo os seguintes 
exigências para que taxistas de ambos países 
pudessem circular na fronteira: 
Os carros deveriam passar por vistorias, ter menos 
de 10 anos de uso; acessórios todos em 
funcionamento e não agenciar passageiros no país 
vizinho 

1997 

A Gazeta do Iguaçu Taxistas brasileiros podem ser vítima de retaliação As possíveis retaliações estariam ligadas ao fato do 
órgão FOZTRANS ter proibido os veículos de 

transporte de pessoas (Kombis clandestinas) de 
circularem em Foz do Iguaçu 

Os dois lados tem falhas grotescas em termos de 
relacionamento e integração  

1997 

A Gazeta do Iguaçu Motoqueiros não temem e dizem que vão resistir Relata acordo realizado entre Prefeitura e taxistas 
para a partir de tal data para que fiscais públicos 

fechassem pontos de taxis 

1998 

Folha Cidade Taxistas param ruas do centro de Foz Conta sobre protesto dos taxistas de Foz do Iguaçu 
contrários a atuação de mototaxistas e taxistas 

paraguaios na cidade. 

1998 

Tribuna de Foz Gangues dominam Ponte da Amizade Descreve a atuação de assaltantes e a insegurança 
ocorrente na Ponte da Amizade 

1998 

Tribuna de Foz Trânsito fronteiriço   Narra sobre a alteração da leis no Código de 
Trânsito e as consequências disso na fiscalização 
de veículos paraguaios e argentinos circulando no 

Brasil 

1998 
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Jornal do Iguaçu Greve para Argentina  Expõe sobre uma greve dos fiscais aduaneiros 
argentinos e a implicação disso no transito gerando 

filas de quilômetros  

2001 

Jornal do Iguaçu Soberania: o limite sob a Ponte  2001 

Gazeta do Paraná Confronto e tumulto na Ponte da Amizade Conta sobre manifestação na Ponte da Amizade por 
conta da decisão do governo paraguaio em exigir a 
saída de 5.000 trabalhadores brasileiros que 
trabalhavam ilegalmente em Ciudad del Este 

2001 

Folha Cidadania BRASILEIROS X PARAGUAIOS:  
Ponte da Amizade é palco de violência 

Retrata o mesmo protesto dos trabalhadores 
dispensados 

2001 

Gazeta do Iguaçu TRANSPORTE: Brasil e Paraguai entram em acordo Acordo para o tratamento equivalente aos motoristas 
que trafegam diariamente as duas cidades.  

; 

Gazeta do Povo Megaprotesto de sacoleiros pára BR 277 por 14 horas  2004 

Gazeta do Povo Protesto de mototaxistas fecha a Ponte da Amizade Relata que mototaxistas brasileiros e paraguaios 
contra um novo ordenamento de fluxo implantado na 
ponte, onde as motos passaram a trafegar por um 
corredor feito de blocos 

2004 

Fonte: Jornais impressos disponíveis no acervo Biblioteca Pública Municipal de Foz do Iguaçu. Organização da autora 
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Brasil 
 

“A" 
Motocicleta, 
ciclomotor, 
motoneta ou 
triciclo 
duas ou três 
rodas, com 
ou sem carro 
lateral. 

"B" 
Automóvel, 
caminhonete, 
camioneta, 
utilitário. 

"C" 
Veículos 
utilizados em 
transporte de 
cargas. 
Peso bruto 
total <= 3.500 
kg 
 
Ex.: Caminhão 
 

"D" 
Veículos 
utilizados no 
transporte de 
passageiros, 
cuja lotação 
exceda a 8 
passageiros 
EX. Micro-
ônibus, 
ônibus 

"E" 
Veículos 
reboque, 
semirreboque, 
trailer ou 
articulado que 
tenha 6.000 kg 
e lotação 
exceda a 8 
lugares. 

"ACC" 
Condutor de 
veículos de 
duas ou três 
rodas com 
potência até 50 
cilindradas. 

MOTOR-
CASA 
Veículos 
>=3.500 kg 
Até 8 
passageiros  
Ex: Automóvel, 
caminhonete, 
camioneta, 
utilitário. 

  

Paraguai Profissional 
Classe “A” 
Superior 
Para conduzir 
veículos de 
transporte 
público 
internacional 
de 
passageiros.  
 

 Profissional 
Classe “A”: 
 
Para conduzir 
veículo de 
transporte 
público interno. 
 
 

Profissional 
Classe “B” 
Superior: 
Para conduzir 
qualquer tipo 
de veículo a 
motor de dois 
ou mais eixos,  
transporte de 
carga 
internacional, 
inclusive com 
ou sem 
reboque, sem 
capacidade de 
restrição 
tonelagem 

Profissional 
Classe “B”: 
Para conduzir 
veículo com 
capacidade 
de até 5 
toneladas, 
seja de uso 
pessoal ou de 
transporte de 
cargas. 
  
 

Profissional 
Classe “C”: 
Para conduzir 
apenas tratores, 
máquinas 
agrícolas e 
pesadas. 
 

Profissional 
Classe “D”: 
Para conduzir 
veículos de 
transporte de 
mercadorias 
inflamáveis, 
explosivos ou 
tóxicos. 

Particular: 
Para conduzir: 
jipe, carros e 
vans, desde 
que sejam 
para uso 
pessoal e a 
capacidade de 
carga não seja 
superior a 
2.000 kg 
 

Motociclista: 
Para conduzir 
ciclomotores, 
motocicletas, 
Triciclos, 
quadriciclos. 
 

Estrangeiro: 
habilita o 
titular a 
conduzir um 
uso de 
veículos 
particulares e 
/ ou carregar 
até 2.000 kg. 
Válida por 
um ano. 
 

Argentina Classe A) 
 
Ciclomotores, 
motociclos e 
triciclos 
motorizados.  

Classe B) 
 
Para carros e 
caminhões 
com reboque 
de até 750 kg. 

Classe C) 
 
Para 
caminhões 
sem reboque. 

Classe D) 
 
Serviço de 
transporte de 
passageiros, 
de 
emergência, 
de segurança. 
 

Classe E) 
 
Caminhão 
articulado 
especial ou 
reboque, 
máquinas não 
agrícola. 

Classe F) 
 
Automotores 
especialmente 
adaptados para 
deficientes. 
 

Classe G) 
 
Para tratores 
agrícolas y 
maquinaria 
especial 
agrícola 
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APÊNDICE 3 - QUADRO DETALHADO DAS CATEGORIAS DE 

HABILITAÇÃO NO BRASIL, PARAGUAI E ARGENTINA  

APÊNDICE 3 – LISTA DE ENTREVISTAS APLICADAS 
 

FUNÇÃO  CIDADE NOME DATA 

Responsável pelo 
Arquivo 

Puerto Iguazú Antônia Soto 15/08/2015 

Secretário de 
Transportes 

Foz do Iguaçu  Juliano Budel 15/04/2016 

Presidente do Sindicato 
dos Rodoviários 

Foz do Iguaçu  Dilto Vitorassi 15/04/2016 

Secretário de Turismo  Foz do Iguaçu  Paulo Cezar Tremarim 18/04/2016 

Inspetor da Guarda 
Municipal 

Foz do Iguaçu  Josnei Fagundes 25/04/2016 

Arquiteto Foz do Iguaçu  Ricardo Albuquerque 27/04/2016 

Arquiteto Puerto Iguazú Arturo Augustin Garcia 28/07/2015 

Arquiteta Ciudad del Leste Maria Victoria Gonzales 29/07/2016 

Presidente do Sindicato 
de Mototaxistas 

Foz do Iguaçu  Aramis Rodrigues dos 
Santos 

10/09/2016 

Presidente do Sindicato 
de Mototaxistas 

Ciudad del Este Ever 08/09/2016 

Chefe de Polícia de 
Transito Municipal  

Ciudad del Este  Carlos Florenciañez 09/09/2016 

Motorista de transporte 
internacional de cargas 
(caminhões) - brasileiro 

Foz do Iguaçu  José Rodrigues da Silva 25/10/2017 

Motorista de transporte 
internacional de cargas 
(caminhões) – argentino 

Residente em Buenos 
Aires, foi entrevista em 
Foz do Iguaçu  

Alejandro Shimtz, há 25 
anos na profissão 

23/10/2017 

Motorista de transporte 
internacional de cargas 
(caminhões) - paraguaio 

Era morador de Coronel 
Oviedo, atualmente 
reside em Ciudad del 
Este. 

Ramon Gonzalez 
Aquino, há 22 anos na 
profissão.  

23/10/2017 

Tesoureiro do 
SINDITAXIS – Foz do 
Iguaçu  

Foz do Iguaçu  Cristiano Felipe Weirich  23/10/2017 

Presidente da 
cooperativa de taxistas 
de Ciudad del Este 

Ciudad del Este Verles Gales 24/10/2017 

Presidente da 
cooperativa 
COOTRIMA 
(Cooperativa de taxis e 
ramis Iguaçu Missiones 
Argentina). 
 

Puerto Iguazú Jorge Catalino 24/10/2017 
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APÊNDICE 5 – QUESTIONÁRIOS SEMIESTRUTURADOS 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 

MOTOTÁXIS DE FOZ DO IGUAÇU - BR  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Campus de Marechal Cândido Rondon 

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras 

Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu Nível de Mestrado em 

Geografia 

Pesquisa de Dissertação de Mestrado: MOBILIDADE, SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL E POROSIDADE NA TRÍPLICE FRONTEIRA (BRASIL, PARAGUAI E 

ARGENTINA) 

  

Mestranda: Valdelice do Amaral Fagundes 

Orientador: Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza 

1) Por quais motivos vocês criaram o sindicato? Quando foi criado?  
 

2) Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo mototaxistas que realizam a 
travessia da Ponte Internacional da Amizade e da Ponte Internacional da Fraternidade? 

 
3) De que maneira o sindicato tem atuado para buscar a superação de cada um dos 

problemas acima mencionados? 
 

4)  Existem acordos para fazer o transporte de passageiros ao Paraguai e à Argentina? 
 
 

5) Quantos mototaxistas estão cadastrados nesse sindicato e quantos, em média, são os 
trabalhadores desse setor em Foz do Iguaçu?   

 
6) O que precisa para ser um taxista dessa cooperativa/associação?  

 
7) Há conflito com outros agentes de transporte (taxistas, motoristas de vans, motoristas 

de ônibus, motoristas de carros particulares, entre outros.)?;  
 

8) Quais são as atenções que o poder público presta a essa categoria? 
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QUESTIONÁRIO APLICADO AO CHEFE DA POLÍCIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE - PY 

 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Campus de Marechal Cândido Rondon 

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras 

Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu Nível de Mestrado em 

Geografia 

Pesquisa de Dissertação de Mestrado: MOBILIDADE, SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL E POROSIDADE NA TRÍPLICE FRONTEIRA (BRASIL, PARAGUAI E 

ARGENTINA) 

 

Mestranda: Valdelice do Amaral Fagundes 

Orientador: Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza 

 

1) A pesquisa desenvolvida para a contagem dos fluxos dos veículos e pessoas que 
perpassam diariamente sobre a Ponte Internacional da Amizade e Ponte Internacional da 
Fraternidade revelou números elevados de veículos circulando nestes espaços. Com base nisso, 
como o Senhor considera a qualidade da mobilidade urbana existente naquele trecho? 
 
2) Quais são as ações que vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria de Transportes, no 
sentido de dar maior fluidez naquele espaço? 
 
3) Há entraves quando é necessário promover ações relacionadas à melhoria de circulação 
entre as cidades gêmeas Ciudad del Este e Foz do Iguaçu? Quais são essas dificuldades? 
 
4) Com relação ao ir e vir na fronteira (ao trânsito de pessoas), quais são os principais 
problemas enfrentados?  
 
5) Com relação à legislação de trânsito presente nos três países, as divergências entre as 
leis acarretam em alguma dificuldade para a mobilidade entre os três países? 
 
6) Reconhecendo que existem diferenças nos critérios para obtenção da carteira de 
habilitação para dirigir nos três países, como os órgãos de fiscalização de trânsito têm lidado 
com esta questão?  
 
7) Sobre a possibilidade da utilização da placa única. No seu ponto de vista, quais os 
benefícios desta implantação? Quais são os entraves que têm impedido que esta normatização 
entre em vigor?  
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QUESTIONÁRIO APLICADO AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DE FOZ 

DO IGUAÇU - BRASIL  

 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Campus de Marechal Cândido Rondon 

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras 

Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu Nível de Mestrado em 

Geografia 

Pesquisa de Dissertação de Mestrado: MOBILIDADE, SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL E POROSIDADE NA TRÍPLICE FRONTEIRA (BRASIL, PARAGUAI E 

ARGENTINA) 

 

Mestranda: Valdelice do Amaral Fagundes 

Orientador: Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza 

 
1) A pesquisa desenvolvida para a contagem dos fluxos dos veículos e pessoas que 
perpassam diariamente sobre a Ponte Internacional da Amizade e Ponte Internacional da 
Fraternidade revelou números elevados de veículos circulando nesses espaços. Com base 
nisso, como o Senhor considera a qualidade da mobilidade urbana existente nesses trechos? 
 
2) Quais são as ações que vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria de Transportes, no 

sentido de dar maior fluidez naquele espaço? 
 
3) Há entraves quando é necessário promover ações relacionadas à melhoria de circulação 

entre as cidades gêmeas Foz do Iguaçu e Ciudad del Este? Quais são essas dificuldades? 
 
4) Há entraves quando se faz necessário promover ações relacionadas a melhoria de 

circulação entre as cidades gêmeas Foz do Iguaçu e Puerto Iguazu? Quais são estas?  
 
 

5) Com relação ao ir e vir na fronteira (ao trânsito de pessoas), quais são os principais 
problemas enfrentados?  
 

6) Com relação à legislação de trânsito presente nos três países, as divergências entre as leias 
acarretas em alguma dificuldade para a mobilidade entre os três países? 

 
7) Reconhecendo que existem diferenças nos critérios para obtenção da carteira de habilitação 

para dirigir nos três países, como os órgãos de fiscalização de trânsito têm lidado com esta 
questão?  

 
8) Sobre a possibilidade da utilização da placa única. No seu ponto de vista, quais os benefícios 

desta implantação? Quais são os entraves que têm impedido que esta normatização entre 
em vigor?  
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QUESTIONÁRIO APLICADO AO SECRETÁRIO DE PLANEJMENTO DE 

PUERTO IGUAZU - ARQUITETO  

 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Campus de Marechal Cândido Rondon 

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras 

Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu Nível de Mestrado em 

Geografia 

Pesquisa de Dissertação de Mestrado: MOBILIDADE, SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL E POROSIDADE NA TRÍPLICE FRONTEIRA (BRASIL, PARAGUAI E 

ARGENTINA) 

 

Mestranda: Valdelice do Amaral Fagundes 

Orientador: Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza 

 
1) A pesquisa desenvolvida para a contagem dos fluxos dos veículos e pessoas que 
perpassam diariamente sobre a Ponte Internacional da Amizade e Ponte Internacional da 
Fraternidade revelou números elevados de veículos circulando nesses espaços. Com base 
nisso, como o Senhor considera a qualidade da mobilidade urbana existente naquele trecho? 
 
2) Quais são as ações que vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria de Transportes no 
sentido de dar maior fluidez naquele espaço? 
 
3) Há entraves quando é necessário promover ações relacionadas à melhoria de circulação 
entre as cidades Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu? Quais são essas dificuldades? 

 
4) Com relação ao ir e vir na fronteira (ao trânsito de pessoas), quais são os principais 
problemas enfrentados?  
 
5) Com relação à legislação de trânsito presente nos três países, as divergências entre as 
leis acarretam em alguma dificuldade para a mobilidade entre os três países? 
 
6) Reconhecendo que existem diferenças nos critérios para obtenção da carteira de 
habilitação para dirigir nos três países, como os órgãos de fiscalização de trânsito têm lidado 
com esta questão?  
 
7) Sobre a possibilidade da utilização da placa única. No seu ponto de vista, quais os 
benefícios desta implantação? Quais são os entraves que têm impedido que esta normatização 
entre em vigor?  
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QUESTIONÁRIO APLICADO AO SECRETÁRIO DE TURISMO DE FOZ DO 

IGUAÇU  

 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Campus de Marechal Cândido Rondon 

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras 

Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu Nível de Mestrado em 

Geografia 

Pesquisa de Dissertação de Mestrado: MOBILIDADE, SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL E POROSIDADE NA TRÍPLICE FRONTEIRA (BRASIL, PARAGUAI E 

ARGENTINA) 

 

Mestranda: Valdelice do Amaral Fagundes 

Orientador: Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza 

 

1) A problemática relacionada ao número de veículos que circulam diariamente sobre as 
Pontes Internacionais da Amizade e da Fraternidade chega a ser considerada uma questão 
relevante para a promoção do desenvolvimento de Foz do Iguaçu? 
 
2) Sobre o projeto Beira Foz e a revitalização do entorno da ponte e do restante da fronteira 
Brasil / Paraguai, quais são as motivações que os levaram a desenvolver tal projeto? O que se 
espera de retorno a partir dessa organização?  
 
3) Sobre a construção da segunda ponte ligando Brasil ao Paraguai, quais fatores vocês 
estão considerando para propor tal obra?  
 
4) Com a desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar, vocês enxergam este 
novo momento vivido no comércio paraguaio, sobretudo em Ciudad del Este, como uma 
possibilidade de resolver parcialmente a problemática de mobilidade urbana existente na 
fronteira? 

 
5) Sabemos do envolvimento dessa secretaria em diversas ações que promovem a 
melhoria do espaço urbano. Em relação à mobilidade urbana, este tem sido um tema de 
preocupação para vocês? Tem algum projeto nesse sentido? 

 
6) Existem problemas relacionados à mobilidade urbana de Foz do Iguaçu ou das cidades 
vizinhas internacionais que chegam a interferir no desenvolvimento do turismo? 

  
7) Quanto às vans e demais meios de transportes voltados ao turismo, vocês encontram 
alguma dificuldade para legalizar e tramitar a circulação desses veículos nos países vizinhos? 

 
8) Como você caracteriza o grau de acesso e facilidade de vocês em relação ao diálogo e 
à solução de problemas com os países vizinhos?  
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QUESTIONÁRIO APLICADO AO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 

RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU 

 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Campus de Marechal Cândido Rondon 

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras 

Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu Nível de Mestrado em 

Geografia 

Pesquisa de Dissertação de Mestrado: MOBILIDADE, SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL E POROSIDADE NA TRÍPLICE FRONTEIRA (BRASIL, PARAGUAI E 

ARGENTINA) 

 

Mestranda: Valdelice do Amaral Fagundes 

Orientador: Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza 

 

1) Quais são os principais problemas de mobilidade urbana enfrentados em Foz do Iguaçu? 

 

2) O fato de essa cidade fazer parte de uma aglomeração transfronteiriça aumenta os 

problemas de mobilidade urbana?  

 

3) Se a condição fronteira é considerada um agravante, você pode me dizer quais são os 

principais problemas nesse sentido? 

 

4) Existem discussões na Câmara de Vereadores sobre o trânsito na fronteira e suas possíveis 

problemáticas? Quais? 

 

5) Sabemos que está em fase de elaboração o Plano de Mobilidade Urbana de Foz do Iguaçu. 

Nas reuniões e discussões tem-se pensado em questões referentes às dificuldades 

encontradas no trânsito fronteiriço? 

 

 

6) Você tem conhecimento sobre as dificuldades e/ou facilidades de diálogo com os órgãos 

públicos de trânsito do Paraguai e Argentina, quando se propõe a discussão de problemas 

comuns à fronteira? 

 

7) Existem projetos, ações de forma de cooperação entre o sindicatos de Foz do Iguaçu e 

representantes das cidades vizinhas? 
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QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS MOTORISTAS DE CAMINHÃO DOS 

TRÊS PAÍSES 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Campus de Marechal Cândido Rondon 

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras 

Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu Nível de Mestrado em 

Geografia 

Pesquisa de Dissertação de Mestrado MOBILIDADE, SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL E POROSIDADE NA TRÍPLICE FRONTEIRA (BRASIL, PARAGUAI E 

ARGENTINA) 

  

Mestranda: Valdelice do Amaral Fagundes 

Orientador: Prof. Dr. Edson Belo Clemente de Souza 

 

1) Quanto tempo de profissão o senhor tem? 

 

2) Já trabalhou no transporte de cargas nacional?  

 

3) O senhor considera que o trabalho aqui dentro do país é igual trabalhar atravessando a 

fronteira internacional? 

 

4) O senhor encontra problemas de relação a documentos, fiscalização de polícia ou outro 

na Argentina ou no Paraguai? 

 

5) Como é o tramite todo de onde o senhor carrega até o destino final? Quais tipos de 

fiscalização o senhor enfrenta? Onde? Quanto tempo demora? 

 

6) As greves em órgãos públicos das fronteiras atrapalha? 

 

7) Tem habito de greve no Paraguai e na Argentina igual no Brasil, mais ou menos? 

 

8) Ë permitido que transportadores na condição de pessoa física cadastre seu caminhão 

para fazer a transporte internacional de carga? 

 

9) O senhor tem os documentos exigidos para liberação de cargas para eu conhecer o 

processo? 

 

10) Sobre os horários de atendimento das aduanas? 

 

11) Como funciona o manifesto de cargas? 
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QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 

TÁXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU-BR, PUERTO IGUAZU E CIUDAD DEL ESTE 

 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Campus de Marechal Candido Rondon 
Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras 

Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu Nível de Mestrado em 
Geografia 

 

Pesquisa de Dissertação de Mestrado: MOBILIDADE, SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL E POROSIDADE NA TRÍPLICE FRONTEIRA (BRASIL, PARAGUAI E 

ARGENTINA) 

 

Mestranda: Valdelice do Amaral Fagundes 

Orientador: Profº Drº Edson Belo Clemente de Souza 

 
1) Há quanto tempo o senhor está nessa profissão? 

 

2) Como ocorreu a formação dos sindicatos de vocês? 

 

3) O senhor sabe se existe sindicato, cooperativa ou associação de taxistas em Ciudad 

del este e Puerto Iguazú? 

 

4) O senhor já morou ou trabalhou em outras cidades fora da área de fronteira? 

Considera diferente viver/trabalhar na fronteira? 

 

5) Com relações a problemas com os taxistas dos países vizinhos o que o senhor pode 

mencionar sobre essa relação de vocês? 

 

6) E com os moto taxistas de Foz do Iguaçu?
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Programas De Mestrado E Doutorado Em Geografia No Brasil - 

aos quais foram consultados em bibliotecas digitais averiguando 

dissertações e teses com o tema mobilidade urbana 

 

 
Instituições de Ensino Superior (IES) 

Programas de Pós-
Graduação em 
Geografia 

Mestrado Doutorado 

S
u

l 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 

X X 

2 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) X X 

3 Universidade Federal do Rio Grande (FURG) X  

4 Universidade Federal de Pelotas (UFPE) X  

5 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) X X 

6 Universidade Federal do Paraná (UFPR) X X 

7 Universidade Estadual de Londrina (UEL) X X 

8 Universidade Estadual de Maringá (UEM) X X 

9 Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) X X 

10 Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE/MR) 

X  

11 Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE/FB) 

X  

12 Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(UNICENTRO) 

X  

S
u

d
e
s

te
 

13 Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP) X  

14 Universidade de São Paulo (USP) X X 

15 Universidade Estadual Paulista (UNESP/PP) X X 

16 Universidade Estadual Paulista (UNESP/RC) X X 

17 Universidade Estadual Paulista (UNESP/SP) X  

18 Universidade de Campinas (UNICAMP) X X 

19 Universidade Federal Fluminense (UFF) X X 

20 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) X X 

21 Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ/RJ) 

X X 

22 Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ/SG) 

X X 

23 Pontifícia Universidade Católica (PUC/RJ) X  

24 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) X  

25 Universidade Federal de Uberlândia (UFU) X X 

26 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) X X 

27 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) X  

28 Pontifícia Universidade Católica (PUC/MG) X X C
e
n

tro
-

O
e

s
te

 

29 Universidade Federal de Goiás (UFG) X X 

30 Universidade Federal de Goiás (UFG/Jataí) X  

31 Universidade Federal de Goiás (UFG/Catalão) X  

32 Universidade de Brasília (UnB) X X 
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33 Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) X  

34 Universidade Federal do Mato Grosso 
(UFMT/Rondonópolis) 

X  

35 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
(UFMS) 

X  

36 Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD) 

X X 

N
o

rte
 

 

37 Universidade Federal de Rondônia (UNIR) X  

38 Universidade Federal de Roraima (UFRR) X  

39 Universidade Federal do Amazonas (UFAM) X  

40 Universidade Federal do Tocantins (UFT) X  

41 Universidade Federal do Pará (UFPA) X  

N
o

rd
e

s
te

 

42 Universidade Federal do Piauí (UFPI) X  

43 Universidade Federal da Bahia (UFB) X X 

44 Universidade Federal do Ceará (UFC) X X 

45 Universidade Estadual do Ceará (UECE) X X 

46 Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) X  

47 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) 

X X 

48 Universidade Federal da Paraíba (UFPB) X X 

49 Universidade Federal do Sergipe (UFS) X X 

50 Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS) 

X  

51 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) X X 

MESTRADO PROFISSIONAL 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Universidade Estadual Paulista (UNESP/PP) 

 


