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RESUMO 

A Faixa de Fronteira brasileira está estabelecida em 150 km de largura (Lei 6.634, de 

2/5/1979), paralela aos limites internacionais terrestres. Ao longo da linha de fronteira 

internacional existem aglomerados com tipologias espaciais diversas de cidades gêmeas, tanto 

de fronteira seca como quanto conectadas por infraestrutura e descontinuas em função de 

acidentes hidro topográficos. Esses aglomerados urbanos possuem características peculiares 

em relação à apropriação social do espaço, pois são nós estratégicos de integração 

transnacional e transfronteiriça que se diferenciam pelo processo de conurbação a que estão 

sujeitas. Esse fenômeno é mediado através de diferenças no grau, tipo e forma de integração 

espacial entre cidades gêmeas através de limites territoriais. A hipótese levantada é de que há 

correlação positiva entre tipo e intensidade de interfaces e intercâmbios transfronteiriços e 

especialização da atividade econômica urbana dominante nas cidades-gêmeas e entre 

mudanças nas propriedades morfológicas da estrutura espacial do aglomerado emergente dos 

processos de conurbação. Os objetivos deste trabalho são: a) indicar a tipologia das 

centralidades funcionais (ESPON, 2007) emergente do processo de conurbação das cidades 

gêmeas de Uruguaiana (BR) e Paso de Los Libres (AR); b) dispor dados quantitativos do 

desempenho da configuração espacial e analisar suas correlações com os padrões locacionais 

de serviços de suporte ao transporte de carga na malha conurbada; c) avaliar os padrões de 

desempenho da configuração espacial na dispersão ou concentração de fluxos 

transfronteiriços e serviços de suporte ao transporte. Este tema compõe um dos objetivos da 

pesquisa intitulada Transfronteirizações na América do Sul: dinâmicas territoriais, 

desenvolvimento regional, integração  e defesa nas fronteiras meridional e setentrional do 

Brasil, sob coordenação do Prof. Dr. Aldomar Arnaldo Rückert, contando com apoio 

financeiro do Edital CAPES PRO-DEFESA/2013. A análise baseia-se nos métodos e 

ferramentas da Sintaxe Espacial através do auxílio de Andrea das Costa Braga (professora 

colaboradora do PROPUR/UFRGS), na taxonomia para cidades-gêmeas em zonas de 

fronteira proposta pelo documento ESPON (2007) e em dados estatísticos de fluxos de carga 

através da Ponte Internacional Agustin Justo-Getúlio Vargas para analisar as dinâmicas 

territoriais e econômicas que informam a especialização funcional das cidades-gêmeas de 

Passo de Los Libres (AR) e Uruguaiana (BR), um dos gateways mais importantes do 

MERCOSUL na fronteira Brasil-Argentina. O trabalho está estruturado em quatro partes: na 

primeira parte, apresenta-se o tema e enuncia-se o problema de pesquisa, seus objetivos, a 

hipótese levantada e as noções teóricas operadas no estudo - território, fronteiras, 

transfronteirização e tipologias urbanas transfronteiriças; na segunda, delimita-se e 

contextualiza-se o caso estudado e delineiam-se as noções que embasam a análise e discussão 

do problema da pesquisa e os métodos a serem empregados na análise das variáveis; no 

terceiro se procede à análise e discussão do problema colocado e, na quarta parte, interpretam-

se os resultados da análise indicando caminhos para a continuidade da pesquisa. 
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