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A implementação de um objeto técnico no espaço, a exemplo de uma usina hidrelétrica de 

grande porte, impacta significativamente o lugar. Novas dinâmicas de vida se instalam, 

espaços são produzidos, e territórios são ressignificados. Entender tais transformações 

demanda um olhar holístico, pois as dimensões ambientais, econômicas, urbanas, culturais e 

demográficas encontram-se amalgamadas na configuração do lugar. Somado a isso, destaca-

se o papel político e estratégico para um território. Um exemplo foi a construção de um 

grande empreendimento entre Brasil e Paraguai entre 1971 e 1984: a Usina Hidrelétrica Itaipu 

Binacional. Inserida em um espaço geopoliticamente estratégico da América do Sul, a 

Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina na Bacia do Prata (Figura 1), esse objeto técnico 

(re) definiu a dinâmica socioespacial do lugar. 

O presente artigo traz um resgate histórico do processo de construção da Usina Hidroelétrica 

Itaipu Binacional, entendendo-a enquanto vetor de profundas mudanças socioespaciais a 

partir do processo de urbanização, do incremento demográfico e étnico, e da circulação de 

bens e pessoas. Estes fenômenos (dentre outros), construíram um território único e plural que 

exige uma reflexão que supere as fronteiras político administrativas entre os países em 

questão. Isso nos leva a defender que a tríplice fronteira é um campo de possibilidades para a 

compreensão de diversos fenômenos geográficos. Trata-se de um “laboratório a céu aberto”, 

dado a riqueza de elementos que apresenta. Sem desconsiderar todo o processo histórico desse 

espaço, a opção por estudá-lo, após a inserção da Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional, se 

deve às profundas transformações que ocorreram em um curto espaço de tempo.  
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Figura 1. Localização da Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina e  

da Bacia do Prata na América do Sul 

 

 
Fonte:  Carneiro Filho, 2013. 

 

Posto as considerações iniciais, este texto encontra-se estruturado em quatro partes. Na 

primeira, faremos um retrospecto sobre a construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, 

trazendo seus principais impactos sócio territoriais. Na sequência, buscamos apresentar as 

cidades que compõem a tríplice fronteira e seus principais aspectos territoriais. Por sua vez, a 

terceira parte traz a tríplice fronteira à luz de suas contradições e o papel desta Usina 

Hidroelétrica na atualidade, evidenciando a dinâmica territorial presente nas cidades 

trigêmeas que conformam, segundo nossa perspectiva, um lugar. Por fim, colocaremos as 

considerações finais.  
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A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional 

A construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional resultou da conjunção de diversos 

fatores que transformaram a realidade geográfica da Tríplice Fronteira Brasil–Paraguai–

Argentina. A visão estrategista dos governos militares brasileiros e paraguaio, somado ao 

potencial hidrelétrico do Rio Paraná, que forma a Bacia do Prata na América do Sul 

(notadamente o trecho de 198 quilômetros entre Foz do Iguaçu até Guaíra, a montante), 

culminou com a construção e implementação do empreendimento que mais gera e produz 

energia elétrica até os dias atuais1.  

Trazendo uma breve cronologia, o documento que data o início2 desse processo é de 1966, e 

ficou conhecido como Ata do Iguaçu; firmado entre Brasil e Paraguai, preconizava o 

aproveitamento do Rio Paraná no trecho que compreende desde Salto de Sete Quedas em 

Guaíra3, até Foz do Iguaçu4. Logo, criou-se uma comissão mista cujo escopo era organizar 

uma concorrência internacional5 para os estudos de viabilidade e de projeto para construção 

da usina. Em 1973, após o estudo, firmou-se o Tratado de Itaipu, documento que reconheceria 

legalmente o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná por ambos os países. Já em 1974, 

criou-se a entidade Itaipu Binacional para gerenciar a construção da mesma, cuja execução 

ocorreria de modo mais efetivo a partir de 1975. Cumpre observar que a decisão por construir 

a Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional se deu à revelia dos interesses argentinos no tocante ao 

aproveitamento dos recursos propiciados pelo Rio Paraná, tendo em vista que o mesmo 

percorre centenas de quilômetros em solo argentino, formando a grande Bacia do Prata6. Após 

longos processos de negociação, firmou-se em 1979 o Acordo Tripartite Itaipu-Corpus. Tal 

acordo estabeleceu os níveis do rio e as variações permitidas para os diferentes 

empreendimentos hidrelétricos na bacia comum aos três países. Do mesmo modo, equacionou 

os impasses referentes ao aproveitamento dos recursos hídricos, permitindo assim uma nova 

etapa nas relações Brasil-Argentina, superando antigas tensões. Em 1982, o reservatório da 

usina começou a ser formado, sendo que em 1984 a primeira unidade geradora entrou em 

operação. Gradativamente as outras unidades foram instaladas, sendo que em 2007 a Usina 

Hidrelétrica Itaipu Binacional totalizou 20 unidades em funcionamento. 

A suntuosidade da barragem, do lago, do vertedouro, das unidades geradoras e da central de 

operações, impressiona a todos que a visitam e a estudam. Além de ser objeto técnico 

estratégico para o território, é um dos atrativos turísticos mais visitados (o que veremos mais 

adiante neste artigo). Todavia, esse processo ocorreu de modo paradoxal, na medida em que 

as alterações no ambiente, na paisagem, bem como no território foram irreversíveis.  

Em território brasileiro, foram impactados 16 municípios, os quais atualmente são chamados 

de “municípios lindeiros” ao lago de Itaipu. Foram desapropriadas 8.272 propriedades à 

margem esquerda (no Brasil), e 1.200 na margem direita (Paraguai)7. Ao todo foram 42.000 

 
1 Mauro José Ferreira Cury, 2010.  
2 Antes desse período já haviam interesses e discussões acerca do aproveitamento hidrelétrico nesse trecho do 

Rio Paraná, mas em Guaíra no Salto das Sete Quedas, que a posteriori seria alagado devido a criação do 

reservatório da UHIB a 198 quilômetros a jusante. 
3 Município localizado no Estado do Paraná-Brasil, que faz divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul, e 

fronteira com o Paraguai pela cidade de Salto del Guairá. 
4 Ângela Maria Endlich e Damião Xavier, 2015. 
5 Quem venceu a concorrência foi um consórcio entre a empresa IECO, dos EUA, e pela italiana ELC. Juvêncio 

Mazzarollo, 2003. 
6 José Marcos Farjado, 2004. 
7 Mazzarollo, 2003. 
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pessoas expropriadas de suas terras no extremo oeste do Paraná8, sendo a grande maioria, 

agricultores. Soma-se a esses, comunidades tradicionais de pescadores e indígenas do povo 

guarani, cujos valores e sentidos por seu vínculo ao lugar, fez com que tal processo fosse 

incompreensível. 

Nesse sentido, o projeto de Itaipu resultou em consequências sociais e territoriais irreversíveis 

aos municípios diretamente impactados. A expropriação previa que os proprietários de terras 

próximas ao Rio Paraná, bem como aquelas situadas nos seus afluentes cuja altimetria fosse 

inferior à cota de até 225 metros, fossem removidos e indenizados. Pouco tempo antes de 

iniciar o alagamento das áreas em 1980, apenas 60% dos atingidos haviam sido indenizados9. 

A longa espera pelo ressarcimento, e/ou o recebimento de indenizações muito abaixo do valor 

vigente, impossibilitou muitos agricultores a se reestabelecerem no mesmo modo produtivo. 

Tampouco favoreceu a permanência desses na mesma região, fragmentando assim as relações 

sociais comunitárias na medida em que houveram migrações para áreas urbanas ou terras mais 

distantes. Tratou-se de um processo ora voluntário, mas principalmente forçado, da perda de 

territórios, havendo desenraizamento involuntário que conduziram à perda de autonomia no 

que se refere a apropriação simbólica e funcional de seus espaços, o que segundo Haesbaert10, 

consiste no processo de desterritorialização. 

Das implicações sofridas no conjunto dos 16 municípios, destacamos o município de Guaíra, 

um dos impactados na sua dinâmica local no contexto da implantação da Usina Hidrelétrica 

Itaipu Binacional. Guaíra encontra-se localizada a 198 quilômetros a montante da barragem e 

teve o seu principal atrativo turístico extinto devido ao alagamento. Tratava-se do Parque de 

Sete Quedas. A cidade tinha sua base econômica calcada no segmento turístico, a qual atraía 

um fluxo perene procedente do Brasil e do exterior. O parque abrigava um conjunto com 19 

quedas d´água, abrangendo também o território paraguaio no município de Salto del Guairá, 

como podemos observar na Figura 2. 

O impacto negativo, devido ao repentino desaparecimento, gerou uma crise econômica 

generalizada, afetando toda a cadeia do setor de turismo. A população que na década de 1980 

chegava aos 60 mil habitantes, hoje conta com pouco mais da metade11. Logo, Guaíra foi 

obrigada a migrar para um novo arranjo econômico. Atualmente, a despeito do setor primário 

(agricultura) fazer parte da economia local, Guaíra virou entreposto para o turismo de 

compras daqueles que se dirigem à área de livre comércio em Salto Del Guairá (Paraguai), 

que por sua vez acabou alocando algumas filiais comerciais de Ciudad del Leste. Tornou-se 

também, entreposto para o contrabando e o fomento à economia ilegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Miriam Hermi Zaar, 2017. 
9 Zaar, 2017. 
10 Rogério Haesbaert, 2004. 
11 IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 2011. 
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Figura 2. Vista panorâmica do Parque de Sete Quedas do Rio Paraná em Guaíra e  

Salto del Guairá, no ano de 1981 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: a) vista panorâmica do complexo de 7 Quedas; b) vista panorâmica do complexo de 7 quedas após o 

alagamento; c) um dos 19 saltos do complexo; d) fluxo de turistas na entrada do parque. 

Organização: Vinícius P. Druciaki. 

Fonte: http://www.cafeterrara.com.br 

Na contramão dos impactos ambientais irreversíveis, bem como os impactos econômicos nas 

cidades a montante, o processo de construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional 

culminou em aspectos que, dependendo da perspectiva, podem ser considerados positivos, 

pois 

Itaipu foi perene  em  seu  processo  de  proteção:  aos  que  estiveram  em  sua  construção, 

forneceu  empregos,  dinamizou  o  processo  de  urbanização  e  desenvolvimento  do 

território,  consolidou  outros  territórios,  fez  acordos,  buscou  em  sua  hegemonia  a 

proteção  de  comunidades,  fez  estradas,  construiu  pontes  na  Argentina  e  no Paraguai, 

uniu espaços e promove até a atualidade a tão almejada sustentabilidade –  isso  na  

perspectiva  econômica,  afinal,  ambientalmente  a  região  ainda  sofre  os efeitos da 

degradação gerada pela obra e pelo lago da barragem12. 

Conforme o autor supracitado, desde a década de 1980 a Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional 

vem buscando formas de mitigar os danos causados a partir de sua instalação que alagaram 

1.350 km² de área. A usina dispõe atualmente de 8 refúgios biológicos e reservas, sendo 2 em 

território brasileiro, e 6 em território paraguaio, sendo uma dessas na fronteira do 

departamento de Canendyu com o Estado do Mato Grosso do Sul. A área protegida, que 

inclui mata nativa e trechos de reflorestamento, soma 41.039 hectares13. Outra forma de 

compensação aos danos são os royalties destinados aos municípios diretamente afetados, cujo 

 
12 Cury, 2010, p. 168. 
13 Itaipu, 2019.  

http://www.cafeterrara.com.br/
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critério de distribuição é proporcional a área que foi alagada. Sobre a distribuição a cada nível 

de governança, são de acordo com a legislação14 de cada país. 

No tocante a geração de energia, a Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional dispõe de 20 unidades 

geradoras e 14.000 MW de potência instalada. Do total produzido, fornece cerca de 15% da 

energia consumida no território brasileiro e 90% do consumo paraguaio15. O fato desse 

empreendimento alcançar recordes mundiais de produção de energia, associado a uma política 

de “produção limpa e sustentável”, serve de estandarte institucional. Outro aspecto importante 

é que no complexo da Usina Hidroelétrica encontra-se o Parque Tecnológico de Itaipu-PTI, o 

qual aglutinam diversas instituições externas e internas que envolvem: educação; ciência e 

tecnologia; pesquisa e desenvolvimento; empreendedorismo; e por fim, o turismo. No Parque 

Tecnológico de Itaipu encontram-se universidades públicas, laboratórios, incubadoras dentre 

outros equipamentos.   

Por fim, todo o complexo a Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional se insere como um enclave 

territorial sobreposto ao território dos municípios de Foz do Iguaçu e Hernandárias. Trata-se 

de um território juridicamente independente dos municípios por se tratar de área de segurança 

binacional, cujo acesso é controlado, o que a torna peculiar se compararmos às outras usinas 

hidrelétricas brasileiras. 

As cidades da tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina 

O Brasil é um território de proporções continentais, o que lhe confere a condição de fazer 

fronteira com todos os países da América do Sul (exceção de Equador e Chile). Em toda a 

extensão de fronteira, encontram-se distribuídos 122 municípios, dos quais muitos acabam 

tendo uma dinâmica transfronteiriça, relevante dado ao fato da proximidade das áreas urbanas 

por seus acessos. Em alguns casos, devido ao processo de ocupação territorial e de 

urbanização, formou-se “cidades gêmeas, e até trigêmeas”, em que uma rua ou uma ponte 

acabam sendo o elemento que representa a linha imaginária fronteira. Nesse sentido, as 

cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai), e Puerto Iguazu (Argentina), 

conformam a aglomeração urbana transfronteiriça mais dinâmica do Brasil, em que pese a 

concentração demográfica, de capital, circulação de bens e pessoas, bem como a de maior 

centralidade (Figuras 3 e 4).  

 

 

 

 

 

 

 
14 Segundo Itaipu (2019), em maio de 2018 entrou em vigor no Brasil a Lei 13.661/2018 que altera os 

percentuais de distribuição dos royalties: 65% aos municípios, 25% aos estados e 10% para órgãos federais 

(Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico). 
15 Itaipu, 2019. 
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Figura 3. Localização da Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina e das cidades “trigêmeas” 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carneiro Filho, (2013). 

A partir das cidades trigêmeas em tela, forma-se uma região em que cada cidade polariza um 

conjunto de cidades próximas, e essas por sua vez, interagem espacialmente entre os três 

países. Contudo, optamos por enfatizar as cidades principais, as quais iremos contextualizar 

na sequência. 

A aglomeração urbana de Ciudad del Este – Paraguai 

Essa aglomeração urbana da chamada “Grande Ciudad del Este” encontra-se localizada no 

extremo oriente do território paraguaio, no Departamento de Alto Paraná. Trata-se de uma 

aglomeração urbana cuja conurbação levou a fusão física e territorial de quatro municípios: 

Presidente Franco, Hernandárias, Ciudad del Este e Minga-Guazú, configurando-se como o 

maior aglomerado urbano entre os três países.  
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Figura 4. Aglomerações urbanas que formam a Tríplice Fronteira: Ciudad del Este, Foz do Iguaçu e 

Puerto Iguazu 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Organização e edição: Vinícius P. Druciaki 

Fonte: Google Earth Pro 

O município de Presidente Franco conta atualmente com uma população estimada para 2018 

de 98.805 habitantes16. Trata-se de uma cidade dormitório, em que uma parcela significativa 

da população trabalhadora se dirige a Ciudad del Este diariamente. Fundada em 1929, foi 

nessa cidade que surgiu um dos primeiros e mais importantes portos fluviais paraguaios por 

onde escoava madeira e erva mate pelo Rio Paraná. Atualmente serve ao transbordo de carga 

de soja, e para passeios turísticos locais. É uma cidade que possui importantes atrativos 

turísticos, como o Salto Monday (afluente da margem direita do Rio Paraná), o Marco das 

Três Fronteiras, além de monumentos e espaços voltados a botânica, a questão étnica. Porém, 

se restringem a um fluxo mais local, muito distante dos circuitos turísticos presentes no lado 

Brasileiro e Argentino. 

Já a cidade de Hernandárias está ao norte da aglomeração urbana, entre os rios Paraná e 

Acaray. A população projetada para 2018 segundo o DGEEC é de 79.036 habitantes17. 

Segundo Cury, a cidade surgiu em 1938 tendo como ciclo econômico a produção de erva 

mate18. Seu incremento urbano se deu a partir da construção da Usina Hidrelétrica de Acaray 

em 1968, e uma década depois com o processo em andamento da Usina Hidrelétrica Itaipu 

Binacional. A Usina Hidrelétrica de Acaray possui uma capacidade de produção de 210 MW. 

Por muito tempo atendeu a demanda de energia elétrica do seu território, até a conclusão da 

Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, cuja localização do lado paraguaio fica nesse município. 

Fruto de iniciativas desta Usina, a cidade dispõe de vários refúgios e reservas biológicas, bem 

 
16 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC, 2016. 
17 DGEEC, 2016. 
18 Cury, 2010. 
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como museus que guardam a historicidade étnica de povos tradicionais, como os Avá-

Guaranis dentre outros.  

Por sua vez, a cidade de Minga-Guazú surgiu depois das cidades supra comentadas (em 

1958), tal qual contribuiria para a construção da Ciudad del Este. Possui uma população 

estimada em 2018 de 86.700 habitantes. Conforme pudemos observar a campo, trata-se 

atualmente da cidade que mais tem expandido seu perímetro urbano. Isso se deve a alguns 

fatores, como por exemplo, a disponibilidade de espaços, cujo vetor segue sentido oeste 

(sentido Assunção), bem como pela dificuldade de acesso à terra urbana nas cidades, cuja 

expansão horizontal encontra-se mais limitada pela fronteira e as imposições naturais. 

Encontra-se, nessa cidade, um complexo agroindustrial (notadamente voltado à soja), bem 

como o aeroporto que, apesar de ter uma boa e extensa pista, recebe mais fluxos de carga em 

detrimento de passageiros, sobretudo para abastecer a área de livre comercio de Ciudad del 

Este.  

Por fim, a Ciudad del Este é a mais nova no conjunto das quatro, sendo a principal e maior. 

Surgiu em 1957 com o nome de Puerto Flor de Lis, no início da ditadura militar paraguaia de 

Alfredo Stroessner. Logo, o nome passou a ser Puerto Presidente Stroessner. Somente com o 

fim da ditadura, em 1989, passou a ter o nome de Ciudad del Este (Cidade do Leste)19. 

Atualmente conta com uma população estimada de quase 300 mil habitantes, e é a capital 

departamental de Alto Paraná, constituindo a maior e mais importante cidade depois de 

Assunção, capital do país. 

O significativo incremento populacional nessa cidade foi por vários fatores. Inicialmente, se 

deu pela construção da Ponte da Amizade, que rompeu a descontinuidade entre Brasil e 

Paraguai, possibilitando maiores interações espaciais. Consequentemente, foi devido ao seu 

dinamismo comercial engendrado no tempo que logo consolidou uma área de livre comércio 

de produtos importados. A crescente migração em direção à tríplice fronteira, motivada 

sobretudo pela construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, os movimentos 

migratórios internacionais (árabes e posteriormente asiáticos que foram empreender no ramo 

comercial), e a abertura para a livre circulação de mercadorias com baixa tributação, inseriram 

essa cidade no mapa como sendo um dos maiores mercados regionais sul americanos.      

A Cidade de Puerto Iguazu – Argentina 

Puerto Iguazú é a cidade menos populosa da Tríplice Fronteira, com cerca de 80.000 

habitantes20. Fundada em 1901, seu surgimento está relacionado à necessidade do governo 

argentino em criar uma zona turística e uma área de segurança militar na fronteira. 

Inicialmente o município se chamava Puerto Aguirre, depois Puerto Iguazú e em 1951 Eva 

Peron. Após a ditadura peronista voltou a se chamar Iguazú21. Em 1934 foi criado o Parque 

Nacional do Iguaçu da Argentina engendrando fluxos de turistas e impulsionando a 

infraestrutura urbana local. Até a década de 1960 as comunicações entre Brasil e Argentina, 

ocorriam através de balsas que atravessavam o Rio Iguaçu (elemento que divide os países), 

onde predominavam as trocas de produtos agrícolas e têxteis. A integração mais efetiva só 

veio a acontecer em 1985 com a inauguração da Ponte Internacional Tancredo Neves, muito 

tempo depois da Ponte Internacional da Amizade (Brasil-Paraguai). Isso fomentou fluxos e o 

 
19 Cury, 2010.  
20 Instituto Nacional de Estadística y Censos de Republica Argentina- INDEC, 2010. 
21 Cury, 2010.  
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acesso, sobretudo, por parte dos brasileiros, mudando, portanto, a dinâmica espacial desse 

lugar. 

A cidade de Puerto Iguazú é calcada no segmento do turismo, em que o Parque Nacional do 

Iguaçu (o qual se insere também nas cataratas do Iguaçu) acaba sendo o vetor de atração 

principal na escala argentina. Somado a isso, a cidade foi se estruturando com uma série de 

equipamentos voltados ao segmento do turismo, se especializando na oferta de gastronomia, 

adegas, bares e lojas, motivo que atrai principalmente brasileiros. Apesar de ser a menor no 

conjunto das cidades trigêmeas, trata-se de um importante ponto centrípeto e centrífugo da 

fluidez de pessoas. Isso se comprova a partir da presença e da movimentação a partir do 

aeroporto que tem ligações com várias cidades argentinas, (sobretudo Buenos Aires a qual 

tem voos diários e diretos), bem como pelo terminal rodoviário internacional de passageiros, 

que se conecta a partir de diversas linhas e empresas para o território argentino22, paraguaio, 

boliviano, peruano, dentre outros. Por fim, cumpre observar que as interações espaciais entre 

Brasil e Argentina são menos intensas se comparadas com o Paraguai. Isso porque existe um 

controle aduaneiro mais rígido em que todos devem dar entrada e saída no país argentino, e 

também as distâncias entre as cidades da fronteira são maiores, inviabilizando a mobilidade a 

pé, por exemplo.  

A Cidade de Foz do Iguaçu – Brasil 

A cidade de Foz do Iguaçu foi emancipada em 1914. Antes disso, a ocupação territorial por 

iniciativa governamental se deu com a instalação da colônia militar em 1912, cujo escopo era 

diminuir a vulnerabilidade territorial na área de fronteira e interligá-la com o restante do 

Estado do Paraná a partir da abertura de estradas. Em 1920 já havia um traçado de estrada que 

ligava Foz do Iguaçu (extremo oeste) à capital Curitiba (no leste) paranaense, passando por 

Guarapuava no centro. Somente em 1969 estaria pavimentada a rodovia BR 277, cujo fixo 

liga todo o Estado do Paraná de leste a oeste, do Porto de Paranaguá à fronteira com o 

Paraguai, respectivamente.  

Nas décadas que precederam a implantação da Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional, Foz do 

Iguaçu e a Tríplice Fronteira passaram a receber levas de imigrantes provenientes dos países 

vizinhos, bem como de países árabes. A partir dos anos 1960, a cidade passou a ter um 

comércio incipiente onde a presença dos imigrantes árabes se fez principalmente nos bairros 

próximos a aduana, na ponte da amizade. As rugosidades presentes na paisagem e o uso do 

solo, atualmente, revelam essa herança, sendo o maior local de comércio popular da cidade. 

Aos poucos, o lugar foi tornando atrativo para outros imigrantes que vieram devido as guerras 

e conflitos vivenciados no oriente médio nessa época, e foram se instalando também na então 

cidade de Porto Presidente Stroessner. 

Contudo, foi a partir dos anos de 1970 que Foz do Iguaçu e as cidades da Tríplice Fronteira 

passaram a vivenciar transformações que viriam a ser irreversíveis devido ao processo de 

construção da Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional. A primeira delas é de natureza 

demográfica. Milhares de famílias migraram rumo ao maior canteiro de obras da época. Em 

apenas uma década (entre 1970 e 1980), a população local saltou de 20 mil para mais de 100 

mil habitantes. Esse incremento atraía concomitantemente outros (i) migrantes que viriam a 

 
22 Para as regiões argentinas e países mais distantes, há ligação mediante conexões.  
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atuar em diversos segmentos, sobretudo no comércio em ascensão. Na atualidade, a cidade 

conta com uma população de 256 mil habitantes23. 

Outra transformação se refere a produção do espaço urbano perante a demanda por novas 

moradias e locais de produção24. No Estado do Paraná, onde foram implantadas as Usinas 

Hidrelétricas a partir do médio curso do Rio Iguaçu, instalou-se nas proximidades (geralmente 

em algum distrito do município), aglomerados planejados pelas companhias (as Vilas) cujas 

estruturas destinavam-se a abrigar os trabalhadores no período de construção durante sua 

manutenção. Em Foz do Iguaçu também foi preparado uma estrutura física, a fim de 

comportar os trabalhadores. A diferença desta com a realidade das UHE’s de menor porte no 

Rio Iguaçu, é que as “Vilas” destinadas à construção de Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional 

fundiram-se ao tecido urbano de Foz do Iguaçu muito rapidamente, passando a configurar 

uma única realidade urbana (Figura 5).  

Figura 5. Distribuição das Vilas “A”, “B” e “C” e da Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional no 

tecido urbano de Foz do Iguaçu na atualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e edição: Vinícius P. Druciaki 

Fonte: Google Earth Pro 

Quando surgiram, formaram-se três aglomerados de acordo com os segmentos de trabalho da 

Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional, que são: Vila “A” – destinadas aos trabalhadores de 

nível médio e técnicos; Vila “B” – destinada a uma restrita parcela do alto escalão de Itaipu 

(cargos de chefia e engenharia); e Vila “C” – a mais populosa e próximo a Usina, abrigando 

os barrageiros. A lógica de surgimento das vilas com um viés segregador (de acordo com a 

função e a classe social), promoveu estruturas que mantiveram tais desigualdades 

visivelmente impregnadas na paisagem, bem como no uso e ocupação do solo urbano atual. 

Conforme levantamos in loco, a Vila A foi o espaço urbano que mais se valorizou, pois 

concentra equipamentos de comércio, serviços e lazer que lhe conferem uma centralidade 

 
23 IBGE, 2011. 
24 O mesmo processo ocorreu na aglomeração urbana de Ciudad del Este. Porém não foi possível pesquisa em 

campo para verificar com detalhes tal expansão. 
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independente do centro da cidade. A Vila B tornou-se área com controle de acesso, sendo um 

espaço auto segregado na lógica de condomínio horizontal, e a Vila C, por sua vez, apesar da 

modificação em sua paisagem, concentra uma população de renda baixa, sendo um bairro 

muito distante dos locais que concentram uma melhor estrutura urbana. 

Por fim, Foz do Iguaçu dispõe de objetos técnicos em seu território que atraem um grande 

fluxo de pessoas para a tríplice fronteira. Exemplo disso é o aeroporto internacional que serve 

a todas as cidades dado a intensa oferta de linhas regulares a cidades como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Curitiba (dentre outras). Existe também o terminal rodoviário intermunicipal que na 

rede de transportes de passageiros se constitui enquanto ponto final e inicial de muitas linhas 

de longo alcance no Brasil, e serve de nó para linhas internacionais que ligam o Brasil ao 

Paraguai, Argentina e Chile.   

As cidades trigêmeas: dramas e paradoxos no lugar após a construção da 

Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional 

As contradições socioespaciais instaladas na Tríplice Fronteira precedem da implantação da 

Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional. A falta de planejamento voltado para a pós-conclusão 

da obra, somado a inviabilidade em gerenciar problemas comuns de escala local entre os três 

territórios, acumularam problemas de diversas naturezas que refletem até o momento 

presente. Isso é nítido através da paisagem produzida, das interações espaciais de pessoas, 

bens e serviços, e no acesso restrito das populações locais a equipamentos voltados 

estritamente ao público externo, ou seja, os que vêm ao lugar para desfrutar dos vários 

atrativos turísticos.   

Há múltiplas possibilidades de reflexão das contradições e dicotomias desse lugar, de acordo 

com a escala e o escopo de análise que se propõe. Carneiro Filho, ao estudar os processos de 

transfronteirização apresenta o termo “região da tríplice fronteira”, por entender que a 

dinâmica do cotidiano não se restringe as cidades trigêmeas25. Afinal, cada uma desempenha 

centralidades em uma rede urbana cujo papel alcança cidades através do comércio, serviços e 

equipamentos especializados. Indo na mesma direção, Cury abordou o processo de formação 

territorial na Tríplice Fronteira sob a perspectiva dos fenômenos geográficos que transpassam 

os limites fronteiriços, defendendo a tese de que há uma Territorialidade Transfronteiriça do 

Iguassu26, ou seja: há uma “unicidade” na contradição, que transpõe a lógica da fronteira 

político- administrativa27. Nesse sentido, iremos nos ater às cidades trigêmeas, entendo que 

são concomitantemente distintas, mas “únicas” na medida que se relacionam a partir dos 

fluxos de diversas naturezas, e apresentam problemas, dramas e dilemas comuns, o que nos 

permite denominar esse espaço de “lugar”. 

Após o término da construção da Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional, muitos trabalhadores 

permaneceram residindo em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Formou-se uma massa de 

desempregados no início dos anos 1990, culminando na dificuldade de retenção de mão-de-

obra formal. Na época não houve um planejamento nesse sentido, o que ajudou a fomentar o 

comércio informal e a atividade de contrabando na fronteira. Um dos problemas se refere ao 

processo de expansão urbana de Foz do Iguaçu, onde é possível verificar com considerável 

 
25 Carneiro Filho, 2013. 
26 A Palavra “Iguassu” ao invés do original “Iguaçu” ocorreu como estratégia de marketing voltada a publicidade 

internacional, uma vez que o “ç” é restrito a língua portuguesa. 
27 Cury, 2010. 
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frequência, o problema da favelização. Não é comum esse fenômeno em cidades de mesmo 

tamanho no Estado do Paraná28, o que sem dúvida chama a atenção daqueles que buscam 

entender a cidade sob um viés da contradição. Nesse sentido, existem vários aglomerados 

urbanos irregulares, desprovidos de estrutura e serviços básicos, caracterizados como 

“aglomerados subnormais” (definição do IBGE). Muitos desses enclaves situam-se na 

margem esquerda do Rio Paraná, bem como na parte sul (região do bairro Porto Meira, em 

direção a Argentina); e na parte leste da cidade.   

Foz do Iguaçu é uma cidade mundialmente conhecida por conta das virtudes locacionais que a 

tornaram um dos principais destinos turísticos. No Parque Nacional do Iguaçu, encontra-se 

um dos atrativos mais conhecidos - as Cataratas do Iguaçu. Outro atrativo de quase igual 

importância no que se refere a visitações, é a Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional. Esses 

dois pontos já tiveram turistas oriundos de mais de 160 nações diferentes, tendo até mesmo 

registro da Coréia do Norte29. Além desses, há outros lugares que compõem o itinerário 

turístico, como o Parque das Aves, a Mesquita Muçulmana, o Templo Budista30, o Museu de 

Cera, e o recém privatizado Marco das Três Fronteiras (lado brasileiro). Somado a isso, há o 

local do turismo de compras na área de livre comércio de Ciudad del Este, bem como o de 

lazer noturno em Puerto Iguazu. O maior fluxo de turismo a passeio se hospeda na ampla 

estrutura hoteleira de Foz do Iguaçu, e consome o conteúdo que lhe é ofertado da Tríplice 

Fronteira. A principal estrutura de hospedagem, bem como a maioria desses atrativos 

mencionados em Foz do Iguaçu, encontra-se nas principais vias arteriais – eixos 

estruturadores do espaço urbano local. É nesse sentido que se estabelecem as contradições na 

tríplice fronteira, como podem ser ilustradas na Figura 6.  

Paralelo a alguns desses eixos, e próximos aos locais de visitação, é onde se encontra o espaço 

urbano produzido por agentes sociais excluídos31, cujas faces tornam-se invisibilidades para 

aquele que não é residente local. Trata-se de dois locais muito próximos na parte sul, próximo 

à divisa com a Argentina. Já na Ciudad del Este, os circuitos superiores e inferiores da 

economia convivem juntos, produzindo uma paisagem plural, por vezes desapercebida pelo 

fluxo frenético dos “compristas” e turistas. 

Quem mora em Foz do Iguaçu tem direito a entrada gratuita na maioria dos atrativos mediante 

comprovante de endereço. Como pudemos observar, esses lugares são pouco frequentados por 

moradores locais, conforme identificamos ao pesquisar a percepção32 do morador em relação 

aos espaços turísticos, seja por inviabilidade ou por opção. No caso do exemplo colocado na 

figura anterior, o morador dessa ocupação sequer tem comprovante de residência dado a 

natureza da situação. Dessa forma, buscamos compreender também percepção que o morador 

de Foz do Iguaçu tem com as outras duas cidades. 

Em relação a Puerto Iguazu, foram observados poucos elementos, e uma busca muito menor 

se comparados a Ciudad del Este. A distância, o acesso controlado pela aduana, e a baixa 

frequência de transporte público coletivo tornam a interação espacial menos expressiva (se 

 
28 Alguns exemplos de cidades paranaenses com tamanho e população semelhantes: Cascavel, Ponta Grossa, 

Maringá e Guarapuava. 
29 Itaipu, 2019; PNI-BRA, 2019. 
30 Há significativa presença de imigrantes árabes e chineses que trouxeram esses marcos simbólicos para a 

cidade, tornando-os um “atrativo turístico”. 
31 Corrêa, 1989. 
32 Foram realizadas 10 entrevistas envolvendo diferentes faixas etárias, ocupações e locais de residência no ano 

de 2018. Não foi induzida nenhuma pergunta, pois o intuito foi identificar sua relação com o lugar, identificando 

através das falas, pontos comuns.   
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tratando dos moradores locais). O mesmo não ocorre com os turistas, que provavelmente 

devem conhecer a cidade melhor do que o morador de Foz do Iguaçu (dependendo de sua 

frequência e demanda).  

Figura 6. Contradições no espaço da tríplice fronteira 

    

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Legenda: a) Área de ocupação “Bubas” e o Marco das três Fronteiras b) Distintos circuitos da economia de 

Ciudad del Este. 

Organização e edição: Vinícius P. Druciaki 

Fonte: apublica.org; e marcodastresfronteiras.com.br. 2018; e própria. 

Em relação a Ciudad del Este, é muito presente a ideia de que se trata apenas de um local 

onde é possível comprar. Apenas uma pessoa conhecia para além do centro comercial. Do 

mesmo modo, nenhuma tinha uma real dimensão do tamanho da aglomeração urbana, e que 

tampouco haviam quatro municípios “emendados”. Há certo temor construído de que o lado 

paraguaio não apresenta nenhuma segurança, e que o caos impera no ordenamento territorial. 

A partir dessas entrevistas, bem como nossa experiência do lugar, afirmamos que a visão 

sobre o Paraguai é imbuída de um limitado conhecimento, e por vezes de pré-conceitos. Essa 

visão muda se considerarmos os milhares de trabalhadores brasileiros que atuam no comercio 

paraguaio, seja na condição de empregado, ou mesmo como empreendedor. 

Na Ciudad del Este, por sua vez, a contradição se instala em todos os sentidos. Todavia, na 

mesma proporção, há riqueza cultural, étnica, dificilmente apreendida e sensibilizada pelo 

turista que busca esse lugar apenas para as compras. Estas contradições se devem a alguns 

aspectos que percebemos. No centro comercial, raramente os proprietários são de 

nacionalidade paraguaia. Os empreendedores são em sua maioria árabes, chineses, sul-

coreanos e brasileiros. Já os carregadores, vendedores, repositores, zeladores e o imenso 

comércio informal de rua são majoritariamente paraguaios. Outra contradição instalada é que 
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é perceptível a presença do capital global lançando aquilo que é de mais moderno no 

mercado. Quem trabalha para esse capital não goza de seguridade social (como no Brasil), e 

tem direito a férias a cada 5 anos. À margem do emprego formal (porém sem direitos), 

concentra-se a população nas ruas buscando sobreviver diariamente seja vendendo, pedindo, 

ou desenvolvendo alguma outra atividade. Os povos descendentes diretos da etnia Guarani, 

são relegados e não protagonizam seu próprio desenvolvimento.  

Para finalizar, outro aspecto importante no que se refere a contradição, é a ingerência política 

que o conselho da Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional tem ao indicar pessoas para órgãos 

colegiados, conselhos, e até mesmo nos poderes de governança de Foz do Iguaçu33. Já os 

royalties destinados a essa cidade foram utilizados, ao longo do tempo, prioritariamente para 

cobrir os gastos da administração, em lugar de investidos em equipamentos e bens coletivos.  

Para não concluir 

Ao longo desse texto, foi possível a partir de um resgate histórico e uma contextualização 

geográfica, apontar alguns elementos para o debate no que se refere a construção da Usina 

Hidroelétrica Itaipu Binacional em um espaço notadamente peculiar. Pudemos perceber que 

nosso modelo de desenvolvimento em si é contraditório, fazendo com que alguma das três 

dimensões da sustentabilidade (social, econômica e ambiental) seja prejudicada em 

detrimento de outra. Mais que isso, deve-se perguntar: é um desenvolvimento para quê e para 

quem?   

Ao caracterizar as cidades trigêmeas, relacionando-as com a Usina Hidroelétrica Itaipu 

Binacional que constitui um marco nas suas trajetórias, percebemos em meio as contradições 

instaladas, uma gama de elementos que ao nosso modo de ver, precisam ser melhores 

compreendidos. O primeiro é que esta Usina Hidroelétrica contribuiu para a atual 

configuração deste lugar, qual seja–a de um lugar plural, multiétnico, onde há três línguas 

oficiais: o português, o guarani e o espanhol. Outro aspecto é que embora esta Usina esteja 

mais presente no ideário comum enquanto um elemento turístico, na prática continua como 

elemento estratégico e geopolítico no âmbito das relações exteriores. A título de ilustração, 

cogitou-se em 2017, regulamentar um projeto de lei para criação de free shops (áreas de livre 

comércio, como ocorre no Paraguai) no lado brasileiro. A reação diplomática foi imediata, 

pois colocaria em risco o segmento comercial paraguaio. Esse cogitou até em rever sua 

política de fornecimento de energia ao Brasil assim que vencer este contrato de exclusividade.  

Por fim, buscamos trazer sob uma perspectiva abrangente, como a Tríplice Fronteira, a partir 

da construção da Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional, se constitui até o presente momento 

em uma trajetória calcada em contradições, em riquezas histórico-culturais, e a partir da 

relação de co-dependência entre as cidades trigêmeas. Em nossa concepção, o papel da 

Geografia, enquanto possibilidade de compreensão da realidade, é o de “desvendar máscaras 

sociais34”. Muitas são as trajetórias e os dramas vivenciados no tempo e no espaço nesse 

lugar, que merecem ganhar visibilidades em estudos a posteriori.  

 

 
33 Carneiro Filho, 2013. 
34 Moreira, 1982 
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