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Abstracto 

Se estima que alrededor del mundo, cerca de 8.600 millones de personas estarán viviendo 

en ciudades para el 2030 (ONU Habitat, 2019), el 85% de esta población en países en 

vías de desarrollo, en territorios con altos niveles de pobreza y procesos de injusticia 

ambiental. En este contexto, América Latina debe mantener nuestra atención, siendo hoy 

la región en desarrollo más urbanizada del mundo (CEPAL, 2017), y la Región Trina-

cional de la misma manera, ya que se proyecta como una futura metrópoli, un proceso 

desencadenado por la ejecución de grandes proyectos urbanos e infraestructura. 

La implementación superpuesta de estos grandes proyectos sin el análisis conjunto de sus 

impactos puede ampliar significativamente procesos contrarios a la transición territorial 

y ecológica en los que es necesario pensar en el desarrollo territorial, protegiendo el 

patrimonio natural y la sociedad. Entendemos que no podemos pensar en los riesgos 

después de la reestructuración de este territorio, el proceso de identificación y mapeo de 

estos riesgos debe ser visto como un paso crítico y fundamental, sabiendo que solo los 

riesgos conocidos pueden ser abordados adecuadamente (Rabechini, 2006). 

Es importante entender que esta nueva escala de urbanización planificada para la Región 

Trinacional provoca cambios y aumenta las desigualdades sociales. Esto se debe a que el 

territorio comienza a proyectarse como motor de las economías nacionales y globales, 

generalmente basadas en la innovación y la tecnología. Por un lado, requerirá cada vez 

más actividades y empleos que exijan una gran especialización y que solo empleen a 

segmentos específicos de la población. Por otro lado, esta proyección caracterizará a esta 

región como un polo de atracción para poblaciones particularmente vulnerables en busca 

de oportunidades laborales (CEPAL, 2017), sin embargo, estarán en el territorio pero no 
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tendrán el derecho efectivo a la ciudad. Este es solo uno de los muchos desafíos de esta 

futura metrópoli, que en su dimensión no es inclusiva (CEPAL, 2017). 

Así, este artículo destacará cómo tales intervenciones, especialmente el Corredor Bioce-

ánico, diseñado como una plataforma logística multimodal continental y designado como 

estratégico para el desarrollo regional, cuando se evalúan de forma aislada y no de manera 

amplia y crítica, también llevan esta carga en su génesis. de inducir explosión urbana con 

grandes impactos socioambientales, yendo en contra de las perspectivas de desarrollo 

territorial sostenible y resiliencia territorial, señaladas por las principales agendas 

globales (ODS - Nueva Agenda Urbana - Agenda Global por el Derecho a la Ciudad). 

Entendemos que es necesario planificar esta reestructuración territorial cuidando el 

territorio, lo que nos lleva a la necesidad de procesos que fomenten una gestión urbana 

integrada que se base sólidamente en los escenarios tendenciales de esta transformación, 

así como la construcción de la planificación territorial. escenarios guiados por los objeti-

vos de sostenibilidad planetaria. 

Resumo 

Estima-se que em todo o mundo, quase 8,6 bilhões de pessoas morarão em cidades até 

2030 (ONU Habitat, 20192), 85% desta população em países em desenvolvimento, em 

territórios com altos índices de pobreza, e processos de injustiça ambiental. A América 

Latina, neste contexto deve nos reter atenção, sendo hoje a região em desenvolvimento 

mais urbanizada do mundo (CEPAl, 20173), e a Região Trinacional da mesma maneira, 

pois se projeta como futura metrópole, processo desencadeado pela implantação de 

grandes projetos urbanos e de infraestrutura.  

A implantação sobreposta destes grandes projetos sem a análise conjunta de seus impac-

tos, podem ampliar significativamente processos contrários à transição territorial e eco-

lógica em que é necessário pensar o desenvolvimento territorial protegendo patrimônio 

natural e a sociedade. Entendemos que não podemos pensar os riscos após a reestrutura-

ção deste território, o processo de identificação e mapeamento destes riscos, deve ser visto 

como etapa crítica e fundamental, sabendo que apenas os riscos conhecidos poderão ser 

adequadamente equacionados (Rabechini, 20064). 
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É importante compreender que esta nova escala de urbanização prevista para a Região 

Trinacional provoca mudanças e amplia as desigualdades sociais. Isto porque o território 

passa a se projetar como motor de economias nacionais e globais, em geral baseadas em 

inovação e tecnologia. Por um lado, exigirá cada vez mais atividades e empregos que 

demandam grande especialização e que apenas empregam segmentos específicos da 

população. Por outro lado, essa projeção caracterizará essa região como pólo de atração 

para populações particularmente vulneráveis em busca de oportunidades de trabalho 

(CEPAL, 2017), porém, estarão no território, mas não terão o efetivo direito à cidade. 

Sendo este apenas um dos muitos desafios desta futura metrópole que já em sua dimensão 

não é inclusiva (CEPAL, 2017).   

Assim, neste artigo serão destacados como tais intervenções em especial o  Corredor 

Bioceânico, pensado como uma plataforma logística multimodal continental e apontado 

como estratégicos para o desenvolvimento regional, ao serem avaliadas isoladamente e 

não de maneira ampla e crítica, carregam também esse ônus em sua gênese de indução a 

explosão urbana com grandes impactos socioambientais, contrariando as perspectivas de 

desenvolvimento territorial sustentável e resiliência territorial, apontadas pelas principais 

agendas globais (ODS - Nova Agenda Urbana - Agenda Global de Direito à Cidade).   

Entendemos ser preciso planejar essa reestruturação territorial cuidando do terri-

tório, o que nos leva a necessidade de processos que fomentem a gestão urbana integrada 

e solidamente fundamentadas sobre os cenários tendenciais desta transformação, como 

também, pela construção de cenários de planejamento territorial pautados pelos objetivos 

sustentabilidade planetária.  

Abstract 

It is estimated that around the world, nearly 8.6 billion people will be living in cities by 

2030 (UN Habitat, 2019 ), 85% of this population in developing countries, in territories 

with high levels of poverty and processes of injustice environmental. In this context, Latin 

America should keep our attention, being today the most urbanized developing region in 

the world (CEPAL, 2017 ), and the Trinational Region in the same way, as it is projected 

as a future metropolis, a process triggered by the implementation of large urban projects 

and infrastructure. 

The overlapping implementation of these large projects without the joint analysis of their 

impacts can significantly expand processes that are contrary to the territorial and 

ecological transition in which it is necessary to think about territorial development, 

protecting natural heritage and society. We understand that we cannot think about the 



risks after restructuring this territory, the process of identifying and mapping these risks 

must be seen as a critical and fundamental step, knowing that only the known risks can 

be adequately addressed (Rabechini, 2006 ). 

It is important to understand that this new scale of urbanization planned for the Tri-

national Region causes changes and increases social inequalities. This is because the 

territory starts to project itself as an engine for national and global economies, generally 

based on innovation and technology. On the one hand, it will require more and more 

activities and jobs that demand great specialization and that only employ specific 

segments of the population. On the other hand, this projection will characterize this region 

as a pole of attraction for particularly vulnerable populations in search of job opportunities 

(CEPAL, 2017), however, they will be in the territory but will not have the effective right 

to the city. This is just one of the many challenges of this future metropolis, which in its 

dimension is not inclusive (CEPAL, 2017). 

Thus, this article will highlight how such interventions, especially the Bioceanic Corridor, 

designed as a continental multimodal logistics platform and appointed as strategic for 

regional development, when evaluated in isolation and not in a broad and critical way, 

also carry this burden in their genesis of inducing urban explosion with great socio-

environmental impacts, contrary to the perspectives of sustainable territorial development 

and territorial resilience, pointed out by the main global agendas (SDG - New Urban 

Agenda - Global Agenda for the Right to the City). 

We understand that it is necessary to plan this territorial restructuring taking care of the 

territory, which leads us to the need for processes that foster integrated urban management 

that is solidly based on the trend scenarios of this transformation, as well as the 

construction of territorial planning scenarios guided by the planetary sustainability 

objectives . 
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Introdução 

Este artigo dá relevo a reestruturação urbana, social e ambiental da Região Trinacional 

decorrente da implantação de grandes projetos urbanos e de infraestrutura. Damos ênfase 

aos estudos do núcleo central desta região, também anunciado como futura Metrópole 

Trinacional, sendo este caracterizado pela conurbação de 6 cidades em três países: Foz 

do Iguaçu (BR - 258.823 hab, 2018) Puerto Iguazú (AR - 42.849 hab, 2010), Ciudad del Este 



(PY - 296.597 hab, 2017), Hernandarias (PY - 78.356 hab, 2017), Presidente Franco (PY, 

95.933 hab, 2017), Minga Guazú - população estimada (PY, 84.410 hab, 2017)5.  

Apresentaremos como a implantação de grandes projetos urbanos e de infraestrutura sem 

a análise conjunta de seus impactos, podem ampliar significativamente processos 

contrários à transição territorial e ecológica que se caracteriza por um desenvolvimento 

territorial que protege o patrimônio natural e a sociedade.  

O processo de identificação dos riscos e impactos socioambientais de regiões em reestru-

turação, é etapa fundamental ao planejamento territorial sustentável, sabendo que apenas 

os riscos conhecidos poderão ser adequadamente equacionados (Rabechini, 2006).  

A Região Trinacional na contramão das agendas globais 

Estima-se que em todo o mundo, quase 8,6 bilhões de pessoas morarão em cidades até 

2030 (ONU HABITAT, 2019), 85% em países em desenvolvimento, nos territórios com 

altos índices de pobreza e processos de injustiça ambiental. A América Latina, neste 

contexto retém atenção, sendo hoje a região em desenvolvimento mais urbanizada do 

mundo, cerca de 79,5% de sua população vive em áreas urbanas (CEPAL, 2017). 

Dentro da análise das áreas urbanizadas das regiões em desenvolvimento, damos destaque 

às grandes aglomerações urbanas, às grandes cidades (+ de 500.000hab) e às megacidades 

(+ de 10 milhões hab)6, pois nessas estruturas de hiperurbanização que se concentram os 

principais problemas urbanos e as principais violações de direitos humanos e ambientais.  

Gráfico 1:Desigualdade sociais de acordo com o tamanho das cidades 
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De acordo com dados da CEPAL (2017) é estratégico compreender algumas razões para 

a relação entre o tamanho da cidade e a ampliação da segregação social: 1) Essas novas 

dimensões de cidades são motores de economias nacionais e globais, e baseadas em 

inovação e tecnologia. Assim, concentram atividades e empregos que exigem alto nível 

de qualificação e especialização, empregando apenas segmentos específicos desta 

população. 2) Essas cidades geralmente têm mercados imobiliários com grande 

valorização, beneficiando os ativos daqueles que já os possuem propriedade, e 

prejudicando o acesso à terra formal pela população pobre. 3) Atrai populações 

particularmente vulneráveis: migrantes internacionais e nacionais com recursos escassos 

e desempregados, sem renda, em busca de oportunidades de trabalho.  

A combinação destes processos resulta em um desenvolvimento não inclusivo amplinado 

significativamente os bolsões de pobreza. São regiões que possuem uma sobreposição de 

carências edilícias, urbanas e de infraestrutura sendo denominados de maneiras diversas 

na América Latina: asentamientos espontâneos, villas miséria, callanpas, champerios, 

ciudadelas, emarrabales, cinturóns, pueblos jovenes, barrios malos,  barrios bajos, 

guasmos, ocupações e favelas, e que têm em comum uma herança colonial escravista de 

acesso desigual a terra. Algumas destas áreas informais reproduzem a mesma dimensão 

das cidades em que estão inseridas, chegando em alguns casos a ter 4 milhões de 

habitantes7.   

De acordo com a ONU (2020), tínhamos na América Latina em 2000, 115 milhões de 

pessoas vivendo em favelas no continente. Em 2014, eram 104 milhões, 112 milhões em 

2016, e em 2020 cerca de 109 milhões8, números que ainda não contabilizam a expansão 

destes bolsões de pobreza decorrente da crise sanitária e econômica desencadeada pelo 

Covid-19. 

Temos acompanhado assim, uma explosão urbana latino-americana formal e informal, 

onde a maior carga dos danos se concentra às populações de baixa renda e aos povos 

étnicos tradicionais principalmente indígenas. Este último grupo chega a ser 30 % mais 

pobre, quatro anos menos escolarizado, vive em condições mais precárias, enfrenta mais 

despejos forçados, e têm menor acesso a serviços básicos que o resto da população urbana 

pobre destes grandes centros urbanos (CEPAL, 2017).  
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Neste cenário, reforçamos que os gestores das cidades, deveriam estar conscientes tanto 

dos desafios urbanos do mundo atual, como também dos fatores desencadeadores de sua 

ampliação, como a implantação sobreposta de grandes projetos urbanos e de infra-

estrutura que compõe reestruturações urbanas, sociais e ambientais que demandam no-

vas políticas públicas que podem ter um custo alto para estas cidades.  

Na Região Trinacional seguimos rumo a constituição, neste contexto, de uma Metrópole 

Trinacional, sem planejamento territorial sustentável e integrado entre os países e que 

contemple tais questões. Delineamos nossas cidades na lógica de planejamento que se 

inspira em técnicas empresariais e que entende a cidade como uma mercadoria a ser 

vendida (Vainer, 2000), dando ênfase à projetos pontuais de rápida valorização 

imobiliária e à planos urbanos terceirizados elaborados por consultorias sem participação 

pública (Angileli, 2021 no prelo).  

É assim, que nos últimos 10 anos na região anunciamos e implantamos projetos e planos 

urbanos como projetos e planos de investimento urbano, e negligenciamos o atendimento 

a questões básicas como a superação de moradias em condições de risco, falta de 

saneamento, transporte, renda, analfabetismo, moradia adequada, entre outros.   

Imagem 1: projetos anunciados e implantados nos últimos 10 anos na região de Foz do Iguaçu e 

Ciudad Del Este e proximidades  

 
 

Fonte: Levantamento de dados Cecilia Angileli e Noelia Ortellado. Base de dados relatórios EPPC 

2015/2021. 

Atualmente temos um número significativo de pessoas que vivem em condições precári-

as, nesta região. Na parte paraguaia desta futura metrópole temos cerca de 126 (TECHO 

PY, 2019) asentamientos informales, na parte brasileira cerca de 65 favelas e ocupações 



(COHAPAR, 2019), e na parte argentina 16 asentamientos informales (TECHO AR, 

2016), totalizando mais de 200 focos de pressão socioambiental. Destacamos que só do 

lado paraguaio cerca de 70% desta expansão informal se deu nos últimos 20 anos.  

Esses fatores caracterizam essa região como um território de tensões e conflitos fundiári-

os, com diferentes agentes disputando seu uso e apropriação. De um lado, investidores e 

grandes corporações baseadas na “ancoragem territorial”, justificando seus investimentos 

e suas ações corporativas em função do potencial produtivo estratégico do território, do 

qual seus negócios se beneficiam. Do outro lado, temos comunidades pobres, indígenas 

ou mesmo remanescentes quilombolas, impulsionadas por um novo processo de 

desterritorialização forçado.  

Essas comunidades são interpretadas pelos investidores de diversas maneiras: caso a co-

umnidade não esteja organizada, será identificada como estoque de terra ou mesmo re-

servas de valor que demandam um valor de remoção baixo podendo ser transformadas 

em áreas livres para novos investimentos; caso a comunidade resista e esse processo e 

tenha como estratégia a sua regularização fundiária, levando o seu território da informa-

lidade ao plano do mercado formal, se fragiliza pois a emissão de títulos permite trans-

formar a terra em um capital ativo (Milano, 2016 apud Angileli, 2021). 

Em meio a expulsão de famílias pobres, processo inerente a esta escolha de planejamento 

urbano, todo processo de organização popular é interpretado por gestores e investidores 

como problema a ser erradicado, ou neutralizado assegurando a continuidade do processo 

de acumulação de riqueza. Essa neutralização se daria com políticas sociais públicas e 

privadas, práticas e discursos que objetivam transformar esses espaços de resistência em 

um território a ser “beneficiado” e incorporado no desenvolvimento capitalista local 

(Acselrad, 2019).  

Assim, em ambos os processos, erradicação e neutralização, paira para além da ameaçada 

da perda da terra ou mesmo do território uma outra ameaça, sobre a permanência de mo-

vimentos políticos, associações e alianças que surgem como resistência aos projetos ter-

ritoriais do grande capital, vulnerabilizando comunidades e expondo-as a injustiças di-

versas, racismo territorial, ambiental e estrutural, ameaças à integridade física de suas 

vidas, inerentes a essa perspectiva comumente pronunciada como “desenvolvimento 

(Acselrad, 2019).  

É urgente e necessário compreender que temos nesse território trinacional um número 

significativo de pessoas em situação de vulnerabilidade frente à tais situações, ou seja, 

que poderão sofrer violações de direitos humanos e territoriais. Como também, que temos 



historicamente nesse mesmo território um número muito maior de pessoas em situação 

de vulneração, ou seja, que historicamente tem como realidade cotidiana a violação de 

direitos humanos e territoriais (Schram, 2006 apud Sotero, 2011, Alves, 2015). Essas 

comunidades em vulneração, sofrem neste contexto com a acumulação dos danos sociais, 

econômicos e ambientais de mais um ciclo de desenvolvimento que as excluem, tornando 

esse território insustentável. 

A partir deste panorama, precisamos refletir de maneira conjunta como serão estas trans-

formações urbanas, sociais e ambientais. Nos perguntando se essa ampliação popula-

cional irá ampliar o consumo do solo por pessoa, se a expansão urbana rápida decorrente 

da implantação sobreposta de todos esses projetos  dará conta da ampliação também 

rápida do saneamento, da estrutura viária, dos sistemas de comunicação, da rede elétrica, 

do sistema de transporte público, da provisão de moradias populares, da adequação dos 

resíduos gerados, dos impactos deste movimento de expansão sobre as áreas de 

importância e fragilidade ambiental, como migrantes nacionais e internacionais por vezes 

desempregados, sem renda em busca de oportunidades de trabalho farão parte desta 

metrópole anunciada, o quanto essa nova escala de urbanização ampliará as desigualdades 

sociais9. São muitas as perguntas possíveis, pois são muitos os desafios. 

Torna-se vital analisar de forma articulada os impactos de tais intervenções por parte das 

gestões envolvidas nos três países que compõe essa reestruturação urbana, pois a 

população pobre afetada circula entre favelas e ocupações brasileiras e assentamientos 

precários argentinos e paraguaios, não se restringindo ao seu país de origem. Assim, é 

fundamental a organização de ações conjuntas como planos urbanos e habitacionais 

integrados, para mitigação desses processos que já estão em curso.   

Mediante a pandemia destacamos também antecipação das projeções sobre a expansão da 

ocupação urbana informal decorrente da ampliação da pobreza. Só em Ciudad Del Este a 

maior economia da região, 64 mil pessoas perderam seus empregos (foz.portaldacidade 

.com acesso em 25/01/2021), e nos outros países, a situação não foi diferente. Ainda não 

é possível mensurar o número atual de novas favelas e ocupações na região trinacional 

que surgiram a partir de 2020. Mas, de acordo com dados de técnicos e pesquisadores que 

realizam estudos de campo no Paraguai (TECHO) e no Brasil (Escola Popular de 

Planejamento da Cidade - EPPC UNILA), tem ocorrido três processos: 1) novas 

ocupações, algumas em áreas com a previsão da implantação de grandes obras; 2) 
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adensamento habitacional precário de ocupações, favelas e asentamientos precários; 3) 

fenômeno de transbordamento populacional no entorno das periferias formais (os 

conjuntos habitacionais e áreas regularizadas). De acordo com estudos de campo 

realizados pela EPPC UNILA no período pandêmico, esses são espaços passam a acolher 

famílias sem condições de pagar seus aluguéis tanto na cidade formal quanto na informal, 

algumas que migram de cidades menores devido o desemprego e buscam alternativas 

nesta região, sendo chefes de família ainda adolescentes ou mesmo na condição de mãe 

solo. Abaixo, alguns dos espaços identificados: 

Imagem 2: Exemplo de novas ocupações do lado brasileiro (2020/2021) 

 

 



Abaixo, é possível ver um adensamento expressivo em ocupações e favelas nas áreas que 

sofrerão impacto com a implantação da segunda ponte de acesso ao Paraguai e com a via 

Perimetral Leste. Projetos que compõe o corredor Bioceânico e que reproduzem impactos 

de grandes obras de infraestrutura que marcaram em décadas anteriores o 

desenvolvimento urbano desigual na região: 

Imagem 3 : Avanço da mancha urbana irregular na maior ocupação do estado do Paraná- 

ocupação Bubas – Eixo viário do Corredor Bioceânico 

 
A expansão urbana irregular também tem ocorrido em áreas de fragilidade ambiental, 

com restrições de ocupação e com baixo valor no mercado formal. Sendo essas áreas, os 

principais estoques de terra para ampliação de favelas e ocupações na maior parte das 

cidades latino-americanas.  



Imagem 4: Avanço da mancha urbana irregular em áreas de fragilidade ambiental – Rio Acaray – 

Ciudad Del Este PY 

 
A pobreza, uma condição já presentem neste território ganhou cenas dramáticas de misé-

ria com a pandemia e o decorrente fechamento da fronteira. Assim, as análises aerofoto-

gramétricas apresentadas até o momento, não explicitam o cotidiano de grande parte des-

tas famílias, sendo uma pauta ainda mais emergencial que o direito à moradia adequada 

o saneamento, a redução da fome.  

Sabemos, que a ampliação da pobreza e dos desafios urbanos, sociais e ambientais não 

são restritos a Região Trinacional, refletem um desafio global que atinge de maneira de-

sigual os países. Mas, destacamos que esse processo aqui se sobrepõe a outras dinâmicas 

do território, já em curso e que também desencadeiam impactos socioambientais. Re-

forçamos deste modo, a importância do fomento de trabalhos técnicos e ações que reco-

nheçam esses desafios e busquem soluções integradas para a Região Trinacional. Sem 

essa integração, ampliaremos a sensibilidade desse território e assim reduzindo sua ca-

pacidade de resiliência, processos que nos distanciam das proposições estabelecidas pelas 

principais agendas globais para o desenvolvimento sustentável.  



Hoje estamos na contramão de um território em transição para a sustentabilidade. Mas, o 

que poderíamos aprender com as agendas globais? Primeiro precisamos o que significa o 

desenvolvimento sustentável, sendo este “(...) o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas 

próprias necessidades.” (ONU, 1983). Esta forma de desenvolvimento, possui 3 

elementos basilares relacionados entre si, com desafios em comum: (i) crescimento 

econômico, (ii) inclusão social e (iii) proteção ambiental (ONU Brasil), assim avançar 

sobre uma perspectiva comprometendo a outra, não nos leva ao equilíbrio necessário. 

Essa proposta de desenvolvimento a partir da sustentabilidade, tem como base um 

processo histórico de debates, tratados, acordos entre diversos países.  No quadro abaixo, 

é apresentado esse histórico em uma linha do tempo considerando pontos relevantes e 

desencadeadores desta outra forma de planejamento territorial.  

Quadro 01 – linha do tempo da construção das agendas 

1945= criação ONU, conferências de paz pós-guerra - união de nações, relações amistosas entre países 

1962= pós-guerra, livro ´primavera silenciosa´ - alerta ao uso de pesticidas 

1969= chegada do homem na lua, foto terra azul, consciência da fragilidade do ecossistema 

1972= Conferência de Estolcolmo (sobre o ambiente humano) / Declaração sobre o meio ambiente. 

1976= Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos em Vancouver (HABITAT I) 

1983= Comissão Brundtland - Comissão mundial para o meio ambiente / Relatório: Nosso futuro comum 

1988= IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças climáticas) 

1991= Facilidade ambiental global - GEF (Financiamento dos países em desenvolvimento) 

1992= ECO 92 – Cúpula da Terra / Agenda 21; comissão para o desenvolvimento sustentável.  

1994= Conferência mundial para o Desenvolvimento sustentável (Barbados) 

1996= Istambul (HABITAT II) 

1997= Cúpula da Terra + 5 

1997= protocolo de Kyoto (metas redução gases estufa) 

1999= Desenvolvimento humano, Istambul  

1999= Lançamento do índice ´Dow Jones´ de sustentabilidade 

2000= Cúpula do milênio (ODM) / Carta da Terra 

2002= Rio + 10, Cúpula Mundial do Desenvolvimento sustentável (transformar agenda 21 em ações) 

2005= Estratégia Maurício (revisão Barbados, 1994) 

2005-2014= Década da educação para o Desenvolvimento sustentável; Década ´Água para a vida´ 

2010= MCR 2010-2020 

2011= COP17 - Conferência mudanças climáticas  

2012= Rio + 20 

2012= Emenda de Doha (extensão do protocolo de Kyoto) 

2014= Assembleia ambiental das nações unidas 

2014= Forum Urbano Mundial, Medelin (WUF7)  

2015= Cúpula do Desenvolvimento sustentável – ODS (acordo de Paris) 

2015= SENDAI FRAMEWORK – RISK DISASTER REDUCTION 2015-2030 

2015= Diretrizes Internacionais para Planejamento Urbano Territorial  

2016= Assembleia ambiental das nações unidas – 2. edição 

2016= NUA III (Nova agenda urbana – Habitat) 

2018= COP24 - Conferência mudanças climáticas 

2019= Agenda del derecho a la ciudad 

2020= MCR2030 (cidades resilientes) 

2020 = Agenda for humanity10 

Fonte: Elaboração própria 

                                                           
10 https://agendaforhumanity.org/agendaforhumanity@referer=home.html 



A linha do tempo mostra panorama e progresso das ações globais em relação aos quase 

50 anos (em 2022) desde a primeira conferência sobre o meio ambiente em 1972. As 

agendas globais surgiram, portanto, no contexto de atender a demanda no estabelecimento 

de ações conjuntas para questões comuns que afetam a todos os habitantes do planeta. 

Destacando-se nos últimos anos para a orientação do planejamento territorial as seguintes 

agendas: Agenda 2030/ODS, Nova Agenda Urbana, Agenda Del Derecho a la Ciudad. 

Quadro 02 – agendas globais 

Agenda 2030  

(ano: 2015) 

Nova Agenda Urbana  

(ano: 2016) 

Agenda del derecho a la 

ciudad (ano: 2019) 

   
Figura 1: Agenda 2030 - ODS 

Fonte: https://brasil.un.org/ 

 

Figura 2:  Nova Agenda Urbana 

III 

Fonte: 

https://uploads.habitat3.org/hb3/

NUA-Portuguese-Brazil.pdf 

Figura 3: Agenda del derecho a 

la ciudad 

Fonte: right2city.org 

Fonte: Elaboração própria 

Com propósito de alcançar uma sociedade sustentável, justa e inclusiva pelo 

desenvolvimento sustentável, a Agenda 203011 (ONU,2015), apresenta 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas dentro dos 5 P´s da 

sustentabilidade (pessoas, prosperidade, paz, planeta e parcerias). 

Já, colocando a cidade como origem das soluções para os percalços vivenciados pelo 

globo, a Nova Agenda Urbana (NUAIII12, 2016) traz padrões e princípios para o pla-

nejamento urbano sustentável. Com a meta de (i) não deixar ninguém para traz, (ii) 

assegurar economias sustentáveis e inclusivas, e (iii) garantir a sustentabilidade ambien-

tal, propõe mudança de paradigma na reorientação da forma de planejar as cidades. 

E, na tentativa de viabilização da implementação tanto da Agenda 2030 quanto a Nova 

Agenda Urbana, e, pautando discussões por meio da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH13), consolidou-se em 2015 a Agenda de direito à cidade14 (2019), 

como caminho para defender os direitos humanos e as correspondentes obrigações do 

                                                           
11 https://sdgs.un.org/2030agenda 
12 https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Portuguese-Brazil.pdf 
13 DECLARAÇÃO 1948.COM.BR. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

https://bit.ly/3glbEUe. Acesso em: 3 jan. 2021. 
14 RIGHT2CITY.ORG. Agenda del derecho a la ciudad. Disponível em: https://app.menthor.co/. Acesso 

em: 2 ago. 2021. 

https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Portuguese-Brazil.pdf
https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Portuguese-Brazil.pdf


Estado na trajetória de superação de desafios como: (i) injustiça social, (ii) desigualdade, 

(iii) exclusão, (iv) expropriação, (v) segregação espacial, todas as formas de (vi) 

discriminação, (vii) destruição e (viii) privatização de bens comuns e (ix) degradação 

ambiental. 

Quadro 03 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS – AGENDA 2030) 

Objetivo 1.Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

Objetivo 2.Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável 

Objetivo 3.Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 

Objetivo 4.Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos 

Objetivo 5.Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

Objetivo 6.Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água eosaneamento para todos 

Objetivo 7.Assegurara todoso acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia  

Objetivo 8.Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todos 

Objetivo 9.Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação 

Objetivo 10.Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Objetivo 11.Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientese sustentáveis 

Objetivo 12.Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 13.Tomar medidas urgentes para combater a mudança do climae os seus impactos (*) 

Objetivo14.Conservare usarsustentavelmente osoceanos, osmares e osrecursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 

sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade 

Objetivo 16.Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 

o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

Objetivo 17.Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 04 – Nova Agenda Urbana  e suas metas 

Metas Item 

1. Abrigo 

 

. Direito à habitação adequada 

. Promoção de segurança e posse 

. Acesso equitativo ao crédito 

. Acesso equitativo à terra 

2. Desenvolvimento 

social e erradicação 

da pobreza   

. Oportunidades equitativas para vida segura e saúde 

. Promover integração social e suporte à grupos em desvantagem 

. Promover equidade de gênero e desenvolvimento em assentamentos humanos 

3. Gestão ambiental 

 

 

. Promover equilíbrio geográfico em estrutura de assentamentos 

. Gerencias oferta e procura eficaz par água 

. Redução da poluição urbana 

. Prevenção de desastres naturais 

. Promover sistema de transportes sustentáveis e ambientalmente eficazes 

. Apoiar mecanismos para preparar e implementar planos locais e iniciativas da 

Agenda 21 

4. Desenvolvimento 

econômico 

 

. Fortalecer micro e pequenos negócios, em especial os gerenciados por 

mulheres 

. Encorajar e estimular parcerias públicas e privadas, e oportunidades de 

trabalho 

5. Governança 

 

. Promover descentralização e fortalecimento das autoridades locais 

. Encorajar e apoiar engajamento cívico 

. Garantir transparência responsável e governança eficaz 

Fonte: Elaboração própria 



Quadro 05 – Agenda de Direito à Cidade, metas e comparativo com ODS 

Meta Descrição da meta Correspondente 

meta ODS 

 

01 

1. Extinção da discriminação 

Abrace as minorias e a diversidades. Respeitar, proteger e promover 

todos costumes, memórias, identidades, Linguagens e expressões 

artísticas e Culturais. 

 

ODS 10, 11, 16 

 

02 

2. Igualdade de gênero 

Combater a discriminação, assegurar o pleno desenvolvimento, garantir 

igualdade no exercício e realização dos direitos humanos e uma vida 

livre de violência. 

 

ODS 1, 5, 6 

 

03 

3. Cidadania inclusiva 

Todos os habitantes (permanentes ou temporários) 

Devem ser considerados cidadãos e tratados igualmente  

 

ODS 8, 10, 16 

 

04 

4. Maior participação política 

Responsabilidades em todas as esferas de governo e cidadãos para 

exercer, reivindicar, defender e promover governança equitativa e papel 

social de todos os assentamentos humanos dentro de um habitat de 

direitos humanos (reforço a transparência, eficácia e inclusão). 

  

ODS  5, 6, 11, 16 

 

05 

5. Garantir acesso às funções sociais 

. acesso equitativo e habitação acessível para todos, bens, serviços e 

oportunidades urbano;  

. prioridade ao interesse público e social definido 

coletivamente, garantir o uso justo e ambientalmente equilibrado 

espaços urbanos e rurais;  

. reconhecer e apoiar a produção social do habitat humanos. 

 

ODS 1, 6, 11 

 

06 

6. Espaços públicos e serviços de qualidade 

. espaços públicos e serviços de qualidade que melhorem as interações 

sociais e participação política, promovem expressões socioculturais, 

abracem a diversidade e promoção da coesão social; 

. espaços e serviços públicos ajude a construir mais cidades seguro e para 

atender às necessidades de seus habitantes (especialmente aqueles 

relacionados com a mídia subsistência). 

 

ODS 5, 11 

 

07 

7. Economia diversa e inclusiva 

. protege e garante o acesso a meios de subsistência e trabalho decente 

para todos os habitantes, e,  abre espaço para outras economias (ex: 

economia social, solidária, compartilhada),  

. reconhecer cuidado doméstico e trabalho comunitário 

 

ODS 2, 8, 10, 11 

 

08 

8. Vínculo urbano e rural inclusivo 

. sustentável com vínculos urbano-rurais inclusivos que beneficiam 

pessoas empobrecidas, tanto em 

áreas rurais, bem como áreas urbanas;  

. garantir soberania alimentar;  

. protege a biodiversidade, habitats naturais e 

os ecossistemas de seu entorno. 

 

ODS 1, 2, 8, 11, 12, 

15 

Fonte: Elaboração própria 

 

Mesmo diante de esforços transcontinentais para redução das desigualdades e dos pro-

cessos insustentáveis de desenvolvimento, percebemos a dificuldade de gestores de trans-

por da escala global para a escala local as diretrizes apresentadas por essas agendas. Em 

especial, porque elas contrariam os principais aspectos do planejamento urbano 

estratégico, do empresariamento urbano e da cidade mercadoria.  

” Historicamente, a terra foi transformada em um meio de produção universal, 

e não há canto imune à extração de matérias-primas; diante dos olhos do 

capital, terra, mar, o ar e o substrato geológico são reduzidos a meros meios 



de produção real ou potencial, cada um com uma etiqueta de preço.”(Smith, 

2012) 

Hoje o que vemos na Região Trinacional, é a idealização de algumas destas agendas, 

distanciada da prática efetiva da sustentabilidade, se reduzindo a uma nova forma de 

“marketing urbano” ou mesmo a uma estratégia para a disputa de investimentos utili-

zando-se inclusive de índices classificatórios das cidades para isso.  

Imagem 5 – Índice de avaliação dos ODS em Foz do Iguaçu (PR) Classificação 124 de 770 

municípios avaliados no Brasil – Agosto de 2021 

 
Fonte: https://idsc-br.sdgindex.org/profiles/foz-do-iguacu-PR 

 

Estamos em um território em plena reestruturação urbana, social e ambiental, que tem 

ampliado significativamente os desafios urbanos de suas cidades, apresentados neste ar-

tigo como a explosão urbana decorrente da implantação de grandes projetos urbanos e 

infraestrutura e, a ampliação dos bolsões de pobreza. Dilata-se a cada dia grau de “sensi-

bilidade” deste território, ao não pautar essas questões e outras como o impacto do 

desenvolvimento anunciado e a possível ampliação significativa na emissão de gases, ou 

mesmo sobre o consumo hídrico de determinados usos. Sensibilidade determinante para 

construir nossa capacidade ou não de resiliência, frente as mudanças climáticas.  

Não construíremos um territorio sustentável com bairros tecnológicos ao lado de bairros 

sem saneamento, com a implantação de grandes projetos de engenharia ao lado de 

barracos de lona, com a consolidação de programas científicos de pós graduação que 

pautem a sustentabilidade na região sem superar o analfabetismo de grande parte de sua 

população. Precisamos de soluções para as cidades que superem o des-envolvimento com 

o espaço provocado pelas formas hegemônicas de planejamento que visam apenas o 

crescimento econômico (LESBAUPIN,2018), e que incluam todas as pessoas do território 

como protagonistas deste processo de planejamento.  
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