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Introdução 

  As cidades localizadas no limite internacional apresentam funções específicas que as 

diferenciam das cidades mais próximas aos grandes centros decisórios do país. Essa 

diferenciação funcional pode ser percebida mais claramente se observarmos os núcleos 

urbanos ao longo do limite internacional, sobretudo aqueles que aparecem dispostos aos 

pares (cidades-gêmeas), onde efetivamente ocorre o contato de cidades de países diferentes. 

 Como lugares de contato entre sistemas jurídicos distintos, as cidades gêmeas são 

muito suscetíveis em sua dinâmica às diferenças de normas em ambos os lados da fronteira 

política e à sua mudança ao longo do tempo. Sofrem direta ou indiretamente os efeitos de 

crises e crescimentos que ocorrem nos países em que estão inseridas e naqueles que lhe 

são contíguos e os efeitos das mudanças cambiais que ocorrem concomitantemente. 

Mudanças cambiais podem, por exemplo, alterar a direção e o volume dos fluxos de 

mercadorias e, por conseguinte, influenciar o mercado de trabalho, sobretudo no setor de 

serviços que atende ao mercado local. Já as mudanças na dinâmica econômica no nível 

nacional podem alterar a direção dos fluxos de mercadorias entre países. 

  É possível que a ‘unidade regional’ na zona de fronteira derive em grande medida da 

exploração desse último aspecto, o da economia da arbitragem. Os lugares próximos aos 

limites internacionais ganham e perdem com diferenças de valor de moeda, normas, 

instituições, oriundas não só do fato de pertencerem a unidades de Estado diferentes, mas 

devido às mudanças de política econômica e social dos governos. 

 As cidades limítrofes estudadas nesse trabalho, Uruguaiana e Santana do Livramento 

(RS), constituem importantes rotas de passagem de mercadorias no âmbito do MERCOSUL, 

o que as torna sensíveis frente ao desenvolvimento do mesmo, como por exemplo, se 

analisarmos o aumento de fluxo de carga considerando os encargos que esse aumento traz 

aos diferentes setores tanto políticos como econômicos do município, ou considerarmos a 

possível descaracterização da venda de produtos nacionais pelas suas cidades, já que em 
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termos gerais a entrada de muitos deles é facilitada pela isenção de tarifas alfandegárias, 

entre outros. 

 De uma maneira geral, as cidades no limite internacional apresentam, por um lado, 

vantagens posicionais que impulsionam medidas específicas, ou seja, instrumentos jurídicos 

que legitimam algumas atividades nesses lugares diferentemente do restante do território, 

exemplificadas pela implantação de Zonas de Livre Comércio e Estações Aduaneiras, mas 

por outro lado parecem se caracterizar por uma instabilidade econômica resultante das ações 

políticas e econômicas oriundas de diversas escalas. Isso se dá em função “dos espaços 

fronteiriços serem animados por dois tipos de fluxos econômicos. Uns de ordem estrutural e 

praticamente permanentes, consistindo na troca de bens, de serviços e de informações entre 

espaços com aptidões diferentes, e outros de ordem conjuntural que se explicam por 

flutuações monetárias e por variações dos mercados de produtos agrícolas”. (PÉBAYLE, 

1993; RIBEIRO,2000). 

 É sobre esse aspectos que esse trabalho pretende tratar. A faixa que se estende a 

partir de 150 Km do limite internacional – a faixa de fronteira – apresenta diversos tipos de 

interações. Algumas ocorrem no interior da própria faixa, como as que se dão entre cidades 

de fronteira e entre estas e os centros decisórios nacionais. Outras são, por definição, 

transfronteiriças: as que ocorrem entre cidades gêmeas, entre as sub-regiões de ambos os 

lados do limite e entre os países. Espontâneas ou promovidas, essas interações são 

afetadas por políticas públicas decididas em outras escalas de ação. Como essas políticas 

afetam essas interações e a própria dinâmica populacional e econômica das cidades gêmeas? 

Essa é a questão que orienta esse trabalho. Seu objetivo principal é discutir de maneira 

introdutória, a partir do reconhecimento das especificidades funcionais/posicionais das 

cidades limítrofes estudadas, como algumas políticas públicas decididas à distância podem 

afetar a dinâmica dessas cidades, bastante sensíveis aos efeitos desses fluxos transacionais 

que ocorrem a despeito das interações que ocorrem a nível local (cidades-gêmeas). 

Existe, dessa forma, um problema sério que diz respeito à tomada de decisão e 

ação política em diferentes escalas, que muitas vezes são realizadas negligenciando 

totalmente políticas elaboradas em outros níveis políticos-administrativos, gerando uma 

superposição de ações que podem convergir para um mesmo objetivo ou mesmo se 

apresentarem contrários á uma política já implantada ou em fase de implantação, o que 

pode acarretar problemas ou mesmo a duplicação de esforços que poderiam ser 

conjugados. 

 Cabe ainda uma tentativa de definir as escalas de ação/decisões cujas ações recaem 

ou podem recair sobre as cidades limítrofes, em um esforço inicial de organização que 

permita a continuação da pesquisa desse tema bastante complexo. 
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I – Caracterização das cidades de Uruguaiana e Livramento: a importância da posição 
geográfica e do conceito de rede. 

 Uruguaiana e Santana do Livramento são cidades dispostas ao longo do limite 

internacional continental brasileiro e se localizam no sudoeste do Estado do Rio Grande do 

Sul, sendo marcadas desde as suas origens pela presença de outras duas cidades dispostas 

de maneira contígua do outro lado do limite, a saber Paso de los Libres na Argentina e Rivera 

no Uruguai, formando, assim, cidades-gêmeas. Foram escolhidos no âmbito desse estudo 

por serem, depois da cidade de Foz do Iguaçu (PR), os maiores e mais dinâmicos núcleos 

urbanos localizados ao longo de todo o limite internacional continental do Brasil e pela 

condição de cidades geminadas, fato que cria condições muito particulares para a dinâmica 

local. Tal situação é ao mesmo tempo condição e efeito do grande número de fluxos 

transfronteiriços de serviços, bens, pessoas, capital e informação que cruzam os limites 

internacionais de maneira expressiva sobretudo nesse segmento do extremo Sul da faixa de 

fronteira, o que faz com que essas cidades sejam lugares estratégicos do ponto de vista do 

MERCOSUL. 

 São os aglomerados urbanos mais populosos ao longo do limite internacional 

continental no contato com o Uruguai e a Argentina. Quanto à população urbana dos pares 

de cidades podemos notar que nos dois casos, as cidades brasileiras são mais populosas. 

No entanto, no caso de Livramento-Rivera há uma aproximação dos valores, o que indica 

uma certa simetria entre as cidades, talvez pela sua própria conformação como fronteira seca, 

onde as interações se dão de maneira mais fácil e dinâmica. No entanto, é valido notar que 

Rivera é a capital de departamento uruguaio de mesmo nome, enquanto Livramento é 

apenas a sede municipal. Isso se relaciona a própria estrutura de ocupação do território 

uruguaio, marcada pela grande concentração populacional em Montevidéu e pelo relativo 

vazio populacional no restante do território. 

  

Tabela 1 

 Cidades Limítrofes  População Urbana

Santana do Livramento 84.455 

Rivera (UY) 66.466 
Uruguaiana 118.538 
Paso de Los Libres (AR) 40.494 
Fontes: IBGE 2000 (BR); INDEC 2001 (AR) e INE 1996

(UY) 

 

   Fonte: Brasil - IBGE (2000); Argentina - INDEC (2001); Uruguai - INE (1996). 
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 Já o caso de Uruguaiana – Paso de Los Livres é diferente, pois a primeira tem quase 

o triplo da população da sua cidade vizinha, que ainda assim, é uma das mais populosas da 

faixa que compreende a província de Corrientes, uma das menos desenvolvidas 

economicamente da Argentina. 

 São também um dos núcleos mais expressivos em termos populacionais em toda a 

zona de fronteira. É importante elucidar que a zona de fronteira compreende a faixa de 

fronteira brasileira institucionalizada de largura de 150Km (Lei nº. 6.634, de 2/05/1979) a 

partir do limite internacional e a faixa imediatamente adjacente pertencente aos países 

limítrofes ao território brasileiro (Grupo Retis, 2002). Mesmo que ambas pertençam à 

sub-região da Campanha Gaúcha e apresentem similaridades, tanto por fatores histórico-

geográficos como pelo fato de serem cidades limítrofes, alguns fatores as tornam singulares, 

pois elas vivem a prática de interação com dois países diferentes, com políticas diferentes, 

estruturas político-administrativas distintas, posicionamento frente ao Mercosul diferenciado 

em função das suas próprias estruturas internas, pelo tipo de produção, grau de dependência 

econômica em relação ao Bloco e etc. 

 Caracterizando brevemente os países constituintes do Cone sul, Gallero nos diz que 

“o intercâmbio entre Brasil e Argentina, o mais importante da integração, é qualitativamente 

superior, em termos de valor agregado, do que o que eles desenvolvem pelo mundo. 

Paraguai é, fundamentalmente, um monoprodutor de soja e algodão, enquanto o Uruguai se 

destaca por suas exportações de arroz, lácteos e outros alimentos processados da zona 

temperada ao Brasil e de certos produtos industriais de menor destaque na República 

Argentina”.(GALLERO, 2000. p.27) 

 No entanto é importante a salientar sobre as cidades limítrofes e sua relação com 

seus respectivos paises que “apesar da zona de fronteira ser muito heterogênea em termos 

de níveis de desenvolvimento e características culturais dos países que a compõem não é 

possível deduzir daí que exista uma relação mecânica entre Estados desenvolvidos e faixas 

de fronteira desenvolvidas. De fato, as simetrias e assimetrias entre cidades-gêmeas nem 

sempre decorrem de diferenças no nível de desenvolvimento dos países e sim de sua própria 

dinâmica e da função que exercem para os respectivos países.” (Grupo Retis, 2004) 

 Mesmo a configuração ‘física’ possibilita uma diferenciação quanto às interações à 

medida que Uruguaiana e Paso de Los Libres são interligados por uma ponte internacional 

construída sobre o Rio Uruguai, enquanto Santana do Livramento e Rivera constituem a 

primeira vista uma única cidade pela condição de fronteira seca. 

 As origens das cidades de Uruguaiana e Santana do Livramento remontam ao 

processo de demarcação de fronteiras quando o Brasil ainda estava sobre o domínio 

português. Inicialmente haviam postos militares instalados nas áreas das atuais sedes 
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municipais, característica defensiva que marcou a história da criação dos dois municípios, 

como de muitos outros ao longo do limite. 

 Como nos mostra Shäffer, essas cidades “resultam da presença de acampamentos 

militares depois desmobilizados, de quartéis e guardas, dos postos avançados das 

comissões de demarcação de fronteira, de exigência formalizada quando da doação de 

sesmarias - medida nitidamente a garantir posse - e de estabelecimentos de pontos para 

controle fiscal.” (SHÄFFER, 1993,p.18) 

  A criação desses postos de fronteira e o momento de fundação das cidades 

(Uruguaiana em 1846 e Livramento em 1854) estão em sua origem vinculados a demandas 

primeiro da metrópole portuguesa e depois da República, as concessões de sesmarias nessa 

região reforçam esse dado. A idéia era definir limites, marcar, defender e ocupar, o que não 

impedia, que em nível local houvesse, desde as suas origens, a prática de interação entre 

povoados brasileiros e os uruguaios e argentinos, o que não ocorria em relação à sub-região 

como um todo, com o Rio Grande do Sul e ainda com o restante do país pela precariedade 

das articulações viárias. 

 Segundo o Diagnóstico Sócio-Econômico de Uruguaiana (2004), só no início do 

século XX a cidade de Uruguaiana passa a ser ligada a capital a partir da construção de uma 

ferrovia, o que amplia assim as trocas comerciais entre a cidade e seu estado e com o 

restante do país. Considerando a inicial falta de articulações com os lugares centrais, o que 

caracteriza a produção econômica do município é o desenvolvimento da criação extensiva de 

gado, e ainda do comércio, principalmente o informal, incluindo-se aí o contrabando com o 

Uruguai e a Argentina. (PUCRS, 2004) 

Atualmente as cidades de Uruguaiana e Livramento continuam apresentando 

características bem peculiares conferidas pela suas funções desempenhadas, em grande 

parte possibilitadas pela posição excêntrica no território nacional, sendo o conceito de 

posição geográfica de extrema importância. Nesse sentido Roberto Lobato Corrêa nos diz 

que, “a localização relativa ou a posição geográfica refere-se a situação locacional de uma 

cidade face aspectos externos a ela, envolvendo o conteúdo natural e social das áreas 

circunvizinhas. Recursos naturais, produção, demanda e acessibilidade estão entre os 

principais aspectos da posição geográfica.” (CORRÊA, 2004. p. 317) 

 Tratando das funções de cada cidade em relação a sua característica posicional e 

mesmo da variação funcional que elas podem sofrer, o autor salienta que a localização de 

cada cidade responde a uma lógica que resulta das necessidades derivadas das funções que 

se esperam de uma cidade (defesa, trocas e etc) e das possibilidades derivadas das 

condições efetivas de realizar aquelas funções existentes no momento de nascimento da 

mesma. No entanto, a posição geográfica da cidade precisa ser contextualizada, pois uma 
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dada localização relativa pode ser extremamente importante em um dado momento histórico 

e não o ser mais em outro. A este respeito o conjunto de transformações econômicas e 

tecnológicas verificadas no século XIX alterou as posições geográficas das cidades. As 

transformações a partir da segunda metade do século XX introduziram uma nova reavaliação. 

(CORRÊA, 2004) 

 Assim, para muitas cidades limítrofes, a função estratégica mudou do caráter 

puramente defensivo à função estratégica atualmente evidenciada de lugares de 

comunicação, transformando-se em importantes nós da rede de circulação de bens. 

 Conceitualmente os lugares de comunicação são usualmente coincidentes com 

pontos estratégicos de passagem da rede fluvial ou acidentes de relevo, mas também da 

rede de caminhos. (MACHADO, 1989). Complementando essa noção, é importante 

acrescentar que “a gênese de um lugar de comunicação pode estar ligada também às 

exigências de redes de produção que podem determinar o desenho da rede de circulação e 

transporte.” (RIBEIRO, 2000:23). Uruguaiana e Livramento são consideradas atualmente dois 

lugares de comunicação expressivos. A primeira se localiza no principal eixo rodoviário (BR-

290) de articulação entre o Brasil e a Argentina, sendo parte da “fronteira-corredor” que une 

os dois países através de uma ponte sobre o Rio Uruguai. Segundo Documento-FEE, essa 

cidade forma a maior conurbação internacional entre os países envolvidos e abriga o mais 

importante porto seco brasileiro, onde passam os principais fluxos de importação e 

exportação entre Argentina, Chile e o Brasil. (FEE, 1999) Santana do Livramento tem o 

interesse particular de ser um dos lugares mais antigos de integração transfronteriça, 

articulando-se com o Uruguai, tendo como característica o fato de ser uma fronteira seca. A 

principal rodovia que conecta essa cidade com os grandes centros é a BR-293 juntamente 

com o pequeno trecho da BR-158, sendo um dos principais eixos de entrada/saída de 

mercadorias na chamada fronteira meridional. 

 Ambas são terminais de uma rede ferroviária ativa de transporte exclusivo de carga, a 

qual necessita ser descarregada nas cidades pela diferença de bitolas entre a rede ferroviária 

brasileira e as demais. Além disso, tanto Uruguaiana quanto Santana do Livramento 

possuem aeroportos em funcionamento sendo que a primeira possui um aeroporto 

Internacional, e a segunda um aeroporto Municipal. Paso de los Libres e Rivera são dotadas 

também de aeroportos sendo que a primeira possui uma Aeroporto Doméstico e a segunda 

um Aeroporto Internacional o que demonstra uma inversão quanto aos tipos de aeroportos no 

que tange as cidades-gêmeas. 

 No mapa a seguir podemos visualizar a localização de Uruguaiana e Livramento no 

segmento extremo sul da zona de fronteira, bem como a configuração das redes rodoviárias 

e ferroviária, a localização de aeroportos classificados por tipos e o tamanho urbano das 
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cidades. Podemos perceber, visualizando o tamanho urbano das cidades que compõem a 

rede urbana desse segmento, que as duas cidades brasileiras são relativamente expressivas 

em termos populacionais em relação as demais. As rodovias e ferrovias parecem estruturar 

bem essa rede urbana marcada por uma distancia relativamente grande entre os cidades. 

Outra informação importante que esse mapa ilustra é a presença, em todo o segmento, a 

presença de 4 aeroportos, sendo que o único aeroporto internacional brasileiro encontra-se 

em Uruguaiana, estando os demais na Faixa pertencente ao Uruguai, sendo que um deles 

localiza-se em Rivera. 

 

 Ainda em relação a infra-estrutura é importante dizer que tanto em Santana do 

Livramento como em Uruguaiana estão instalados 2 portos secos, sendo um rodoviário e 

outro ferroviário. Os portos secos, por definição, são recintos alfandegados que executam 

operações de movimentação, armazenagem e despacho de mercadorias, sob controle 

aduaneiro. No porto seco são também executados todos os serviços aduaneiros a cargo da 

Secretaria da Receita Federal, inclusive os de processamento de despacho aduaneiro de 

importação e de exportação (conferência e desembaraço aduaneiros). 

 Um outro conceito que pode ser vinculado mais especificamente à posição geográfica 

dessas cidades e no desenvolvimento de suas funções é o de gateway cities proposto por 

BURGHARDT (1971). Segundo esse autor as chamadas gateway cities (cidades de 

passagem/entrada) se desenvolvem entre áreas de diferentes tipos e intensidades de 

produção e se diferenciam de outras localidades por sua localização excêntrica e pela 
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predominância de conexões comerciais de longa distância. Além disso, “constituem 

importantes nós de redes de transporte o que exercerá marcante influência sobre a 

composição do mercado de trabalho, caracterizado pela predominância do setor terciário 

atacadista e do setor de transporte” (RIBEIRO, 2000 apud BURGHARDT, 1971). 

 Lia Osório Machado, tratando dos tipos de redes elucida que estas “como forma 

efetiva e potencial de organização espacial, englobam tanto redes infra-estruturais ou 

logísticas, caso das redes de comunicação a longa distância (telecomunicações), como 

‘redes virtuais’, que referenciam projetos transacionais coletivos, caso das redes urbanas e 

das redes políticas.” (MACHADO, 1995. p.86) 

 De lugares inicialmente pouco articulados aos lugares centrais, essas cidades, 

sobretudo Uruguaiana, se tornaram cidades com um alto índice de conectividade em função 

dos fluxos de bens em geral que as cruzam diariamente, fluxos movidos em grande maioria 

por origens e destinos distantes da cidade, mas que incrementam localmente o crescimento 

de alguns setores, como o de transporte, comércio e serviços em geral. Essa cidade continua 

a ser o eixo preferencial de passagem dos fluxos entre Brasil e Argentina. O caso de 

Santana do Livramento é diferente, pois essa divide com outros eixos na fronteira meridional 

os fluxos entre Brasil e Uruguai, comparativamente bem menos expressivos em termos 

quantitativos do que os ocorrem com a Argentina, como podemos ver nos gráficos a seguir. 

Gráfico 1: 

URUGUAIANA (RS) 
Evolução do fluxo de caminhões de carga (1985-2003)
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gráfico 2:
 SANTANA DO LIVRAMENTO (RS) 

Evolução do fluxo de caminhões de carga 
(1999-2004)
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  Fonte: Associação Brasileira de Transporte Internacional - ABTI 

 Os gráficos mostram a evolução do número de caminhões de carga que passam 

pelos portos secos nas duas cidades estudadas. No caso do gráfico 1, os dados obtidos 

permitem uma melhor visualização da evolução dos fluxos pois trata-se de um período maior 

(1985 – 2003). 

 Note-se no gráfico 1 (Uruguaiana – RS e Paso de Los Libres - Corrientes) um 

crescimento considerável principalmente do volume de exportações brasileiras a partir do 

ano de 1991, ano da assinatura do Tratado de Assunção e do início da implantação de 

algumas medidas como a redução em quase 50% das tarifas sobres os produtos 

comercializados intra-bloco. A partir desse ano visualizamos uma tendência de contínuo 

crescimento tanto nas importações como exportações. A partir do ano de 2001, a crise que 

assolou a Argentina e que afetou de maneira importante a sua relação com o Brasil nos anos 

de 2001 e 2002 acarretou um decréscimo do fluxo de caminhões destinado à exportação de 

mercadorias, quadro que parece ter sido revertido no ano de 2003. É importante considerar 

que uma parte das mercadorias que passam por Uruguaiana se relacionam ao comercio 

entre Brasil e Chile. 

 Embora os dados para Santana do Livramento – Rivera não estejam disponíveis para 

o mesmo período, podemos observar, que o volume de cargas é bem inferior ao de 

Uruguaiana. De acordo com dados da ABTI, é possível inferir que Livramento divida com 

outras cidades limítrofes da fronteira meridional os fluxos de caminhões de carga. Chuí, por 

exemplo, uma das menos expressivas cidades limítrofes da fronteira sul em relação ao 

tamanho populacional (cerca de 27.000 habitantes), apresentou só no ano de 2003 o total de 

22.083 caminhões (importação e exportação), fluxo facilitado pela presença da BR-271 que 
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faz ligação direta e mais curta com as cidades de Pelotas e Rio Grande, que polarizam a 

sub-região da Campanha Gaúcha. 

 Os próximos gráficos permitem uma melhor compreensão da estrutura do mercado de 

trabalho dos municípios de Santana do Livramento e Uruguaiana, caracterizando-as de 

maneira mais clara frente à idéia de mudança funcional das mesmas e frente ao conceito de 

gateway cities. 

Gráfico 3 : SANTANA DO LIVRAMENTO (RS) 
Setores do emprego formal (%), 2001
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Gráfico 4: URUGUAIANA (RS)
Setores do emprego formal (%), 2001
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   Fonte: RAIS 2001 

 Estas cidades são caracterizadas pela expressividade do setor terciário como grande 

empregador formal da população dos municípios, que corresponde em ambas a cerca de 

60% do mercado de trabalho formal. Essa importância dos setores de comércio e serviços 

tem forte vínculo com a função logística dessas cidades, com as características pretéritas no 

que tange ao inicial isolamento desses centros urbanos e também com as interações locais, 
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no que se refere às cidades vizinhas, já que é comum a utilização de determinados serviços 

pela população residente do outro lado do limite. 

 Sobre o crescimento relativamente recente dessa importância logística e a 

significância do setor terciário nessas cidades desde a sua criação SHAFFER (1993) expõem 

que: 

 “As distâncias que separam esses centros e a escassez de meios de comunicação, 

bem como a precariedade dos transportes, características dessas áreas até épocas recentes, 

justificam a presença dos equipamentos relativamente significativos quanto a serviços e 

comércio nessas cidades.” (SHÄFFER, 1993. p. 20) 

 Um setor que demonstrou incremento (de acordo coma a analise evolutiva do 

mercado de trabalho formal) e que está diretamente ligado a demandas distantes é o setor 

de transporte / comunicação. Principalmente a cidade de Uruguaiana apresenta nesse setor 

uma fatia de 11, 7% da população empregada, o que corresponde em números absolutos a 

cerca de 1.576 pessoas. 

 Segundo o Documento FEE, que tratou mais especificamente da década de 90, os 

serviços em geral, o segmento dos transportes de carga e os serviços aduaneiros e militares 

em especial tem sido cruciais no desempenho das funções de comércio internacional. Essas 

atividades representavam 44, 67% do pib municipal em 1990. O comércio aparece 

igualmente com uma dimensão significativa na composição do PIB local naquele ano 

(13,22%). Considerando o período 1985-90, verificamos, ademais, que tanto os serviços 

como o comércio ampliaram sua relevância na estrutura econômica municipal. (FEE, 1999) 

 É sabido, por exemplo, que devido ao grande fluxo de caminhões que passam pelos 

portos secos, é comum o atraso no processo de liberação ou desembaraço das mercadorias. 

Os caminhoneiros utilizam, portanto, serviços como o de hotelaria, restaurantes e ainda 

serviços ligados à própria manutenção do veículo. Qualquer variação mais brusca desses 

fluxos pode influenciar diretamente o setor de serviços das cidades. E ainda é importante 

considerar que a tendência à quebra de algumas normas burocráticas quanto aos fluxos de 

bens, tendem a diminuir, cada vez mais o tempo de permanência de caminhões nos portos 

secos. 

 Quanto à hotelaria, a variação cambial diferenciada entre as cidades-gêmeas muitas 

vezes atrai um grande números de pessoas em busca de preços mais vantajosos, não 

esquecendo, é claro, do caso do comércio informal e do contrabando, elementos comuns nas 

cidades de fronteira. 

  Santana do Livramento tem esse poder de atração, considerando a desvalorização 

do Peso Uruguaio em relação ao Real, que tem ocorrido de maneira progressiva desde o ano 
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de 2002, o que pode estar também relacionado, por exemplo ao crescimento expressivo dos 

fluxos de carga de importação brasileira do Uruguai (vide no gráfico 1). 

 É muito difícil mensurar, sem um levantamento sistemático de dados e informações, 

como e quais das demais parcelas do setor terciário estão mais fortemente vinculadas a 

economia urbana consolidada das cidades em contraponto com as parcelas estritamente 

vinculadas a redes transacionais oriundas de escalas ação distintas, bem como saber o grau 

de vulnerabilidade dessas cidades frente a decisões que transcendem e se superpõem a 

práticas realizadas a nível local. 

 Como exemplo dessa vulnerabilidade no que tange o Mercosul tendo afetado 

principalmente o comércio informal, temos a redução de barreiras alfandegárias, que permitiu 

o livre trânsito de mercadorias, disponibilizando-as para as populações nas cidades onde 

residem, aumentando as dificuldades do comércio nos municípios de fronteira, que perderam 

o poder de monopolizar a venda de mercadorias nacionais aos seus vizinhos, prejudicando, 

assim, o comércio formal e o informal. Esse fator somado a redução das diferenças cambiais 

entre Argentina e Brasil, após a implantação do Plano Real, ocasionou uma diminuição 

drástica principalmente no comércio informal, que chegou a contabilizar cerca de 6.000 

comerciantes nos primeiros anos da década de 90, chegando ao número de, no máximo 

1000 ambulantes no ano de 1996. (DOC FEE, 1999) 

 Ainda assim, com a tímida analise dos dados de fluxos de carga e de mercado de 

trabalho formal atreladas a algumas infromações, foi possível a visualização da importância 

de políticas tomadas em outras escalas, como o próprio Mercosul e a variação cambial dos 

países do bloco, podem influenciar essas cidades limítrofes. 

 Um passo inicial seria tentar identificar essas redes transacionais, suas origens, a 

intencionalidade vinculada aos grupos sociais no comando, tentando definir as diferentes 

escalas de ação e escalas de resultado. 

III – Escalas de ação e escalas do resultado: uma tentativa de definição 

 Na busca pela compreensão de como as ações engendradas por diferentes atores em 

diferentes escalas decisórias (sobretudo as mais distantes) podem afetar a dinâmica local 

das cidades limítrofes, nos deparamos com alguns conceitos de extrema importância. Os 

primeiros, apresentados anteriormente e atrelados a informações sobre as cidades de 

Livramento e Uruguaiana foram, posição geográfica, lugares de comunicação e redes, sendo 

que as redes a serem consideradas não são apenas as redes materiais, mas as redes 

políticas. 

 Outros dois conceitos vinculados são de extrema valia, pois podem enriquecer e 

esclarecer um ponto importante: a escala política das decisões / ações e a escala do 
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resultado das mesmas. São os conceitos de escala de ação e escala do resultado, propostos 

por Milton Santos originalmente no livro Le Métier de geographe em Pays Sous – Développé 

mas que ele parece retomar no livro A Natureza do Espaço quando diz que: 

 “Estamos longe de uma territorialidade absoluta da ação desde que se tornou 

possível a teleação. (...) Podemos ter uma variável global com uma ação local, uma variavel 

distante com uma ação local. Uma coisa é um evento dando-se no lugar e outra é o motor, 

causa última desse evento. (SANTOS, 1996.p.179) 

  “A noção de escala se aplica aos eventos em segundo duas acepções. a primeira é a 

escala de ‘origem’ das variáveis envolvidas na produção do evento. A segunda é a escala do 

seu impacto, de sua realização.” (SANTOS, 1996.p.152) 

Um ponto enriquecedor nesses conceitos é a delimitação da escala correspondente a 

quem produz a ação e a que efetivamente percebe os resultados e como esses resultados 

podem ser variados a partir do reconhecimento da superposição de eventos e mesmo da 

difícil mensuração da escala de abrangência de determinada ação. 

 Segundo Milton Santos, “os eventos históricos não se dão isoladamente. Esse não 

isolamento se traduz por dois tipos de solidariedade. O primeiro tem como base a origem do 

evento, sua causa eficiente cuja incidência se faz, ao mesmo tempo, em diversos lugares, 

próximos ou longínquos. Trata-se aqui de eventos solidários, mas não superpostos: sua 

ligação vem do movimento de uma totalidade superior á do lugar em que se instalam. Outro 

tipo de solidariedade tem como base o lugar da objetivação do evento, sua própria 

geografização. Aqui os diversos eventos concomitantes são solidários porque estão 

superpostos, ocorrendo numa área comum.” (SANTOS, 1996.p.152) 

 Mais adiante esse autor nos mostra que mais do que uma superposição, o que ocorre 

é uma combinação de eventos, que darão forma a um quadro específico, materializado 

espacialmente: 

  “Quando consideramos o acontecer conjunto de numerosos eventos, cuja ordem e 

duração não são as mesmas, verificamos que eles se superpõem. Esse conjunto de eventos 

também é um evento, do qual os eventos singulares que o formam são elementos. Não é 

apenas uma superposição, mas uma combinação. (...) Outra fosse a ordem da combinação, 

outro ponto em que se verifica, e outro seria o resultado.” (SANTOS, 1996.p.152) 

 É possível o reconhecimento de algumas escalas de ação nesse caso específico que 

nos sirvam de ponto de partida para discussões futuras a cerca desse tema. Em função das 

especificidades de sua posição geográfica e da importância de serem efetivos lugares de 

comunicação, as cidades de Uruguaiana e Santana do Livramento dependem de redes 

transacionais, porém a escala de concepção e a escala de ação dessas redes não 
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correspondem necessariamente à escala do resultado, estando elas marcadas pela atuação 

de normas impostas e muitas vezes sobrepostas, correspondentes a diversos níveis e 

interesses com rebatimento local diferenciado, quando não problemático. 

São possíveis escalas de ação/decisão: 

a) Internacional – englobam desde acordos supranacionais quanto acordos binacionais de 

iniciativa dos governos centrais dos países envolvidos. Temos como exemplo o Mercosul e 

as suas diferentes normas, exceções, medidas, decididas muitas vezes com o conjunto de 

países e outras de forma bilateral. Como vimos de maneira simples, as políticas vinculadas 

ao Mercosul podem exercer influência sobre as dinâmicas das cidades estudadas. 

b) Nacional – tratam-se das políticas-econômicas nacionais que definem, por exemplo, 

alterações cambiais, programas de governo oriundos de diferentes ministérios. Um exemplo 

específico é o Programa de Desenvolvimento Social da Faixa de Fronteira realizado pela 

Secretaria de Programas Regionais, no âmbito do Ministério de Integração Nacional. A 

escala nacional aqui representada corresponde às normas e decisões dos três paises (Brasil, 

Argentina e Uruguai), a medida em que estas recaiam sobre as cidades-gêmeas em questão. 

c) Regionais – são órgãos regionais que podem englobar, por exemplo, os estados 

pertencentes a região sul do Brasil. Como exemplo de órgãos de atuação temos o Conselho 

de Desenvolvimento de Integração Sul (CODESUL) que corresponde a um convênio entre os 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Medidas 

regionais tomadas nos países limítrofes também são englobadas. 

d) Estaduais – constituem ações políticas desenvolvidas no âmbito do governo do Estado do 

Rio Grande do Sul., da província de Corrientes e do Departamento de Rivera (unidades 

político administrativas que mais se aproximam do que consideramos Estado no Brasil) Um 

exemplo brasileiro seria : a divisão do Estado em COREDES - Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento pode ser um exemplo. A COREDE Fronteira Oeste é a que engloba os 

municípios de Livramento e Uruguaiana. 

e) Sub-regionais: representam as associações de municípios, formados a partir do 

reconhecimento de uma sub-região. A escala sub-regional pode ser exemplificada pela 

Associação de Municípios da Fronteira Oeste (AMFRO), formada pelos municípios de: 

Alegrete, Barra do Quarai, Itacurubi, Itaqui, Maçambara, Manuel Viana, Quaraí, Rosário do 

Sul, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana. 

Também devem ser considerados se existirem nos países limítrofes. 

f) Locais – são as ações definidas pelo poder local. As ações locais, públicas ou privadas, 

representarão a escala local de ação, considerada como a escala de resultado onde 

tentamos visualizar a influência das ações nas demais escalas citadas, no caso das 
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brasileiras Uruguaiana e Santana do Livramento. Rivera e Paso de los Libres são 

consideradas somente como escalas de ação. 

g) Transfronteiriças locais – ações definidas pelos poderes locais das cidades-gêmeas. Um 

exemplo é o Comitê de Fronteira Uruguaiana-Paso de los libres. 

h) Mistas – reúnem tipos diferenciados de agentes e ações representativos de escalas 

distintas. A atuação conjunta do Conselho de Desenvolvimento do Sul e da Comissão 

Regional de Comercio Exterior do Nordeste Argentino (CRECENEA LITORAL) 

 Esse esboço de escalas de ação / decisão, pensadas a partir da sua origem, é um 

primeiro esforço de organização para o estudo aprofundado das localidades limítrofes 

fortemente marcadas pela vulnerabilidade frente a políticas tanto nacionais (em suas 

diferentes escalas) como supranacionais e ainda a decisões dos países vizinhos (Argentina e 

Uruguai), que atingindo as cidades contíguas ás brasileiras, podem afetar as ultimas, 

justamente pelas práticas de interações transfronteiriças. 

 A partir do reconhecimento e do levantamento sistemático das políticas públicas, dos 

acordos e dos atores envolvidos em cada escala, será possível visualizar as superposições 

das ações e da configuração específica resultante a nível local, partindo também de 

informações recolhidas nas próprias cidades, de dados secundários, analisados em uma 

série evolutiva. 

V – Considerações Finais e Questionamentos 

 Esse artigo teve como objetivo levantar a discussão acerca de dois núcleos urbanos 

situados ao longo do limite continental internacional brasileiro que constituem as chamadas 

cidades-gêmeas, que pelas práticas de interações transfronteiriças, pelas suas ligações em 

rede com centros mais distantes, pela dinamização dos fluxos que as transpassam em 

virtude do Mercosul, apresentam-se como cidades sensíveis a ações tomadas em escalas 

distintas de decisão. 

 É pertinente terminarmos propondo algumas questões que instiguem a pesquisa 

sobre esse tema bastante amplo, mas que só poderão ser efetivamente respondidas se 

forem atreladas a uma cidade limítrofe específica: 

• Considerando que o quadro de vulnerabilidade das cidades limítrofes é 

bastante antigo (principalmente pela variação cambial dos países), seria 

possível inferir que a intensificação da ligação dessas cidades a redes 

distantes aumentou ou criou um quadro de instabilidade? Ou é possível que 

as cidades com mais relações em níveis escalares diversos tendam a ser 

menos vulneráveis em momentos de crise? 
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• O fato de essas cidades sofrerem influências de outras escalas poderia 

garantir uma possibilidade maior destas promoverem estratégias com base 

em uma integração real frente a uma situação de crise? 

• Quais serão as funções dessas cidades e as reais estratégias previstas para 

as mesmas em um contexto de possível fortalecimento do MERCOSUL? 

• Haveria uma tendência a uma reestruturação funcional desses espaços, com 

o possível enfraquecimento dos fluxos (legais e ilegais) de mercadorias e de 

capital no que tange a escala local? 
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