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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a mobilidade urbana nas cidades 
gêmeas de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú da tríplice fronteira 
do Brasil, Paraguai e Argentina, respectivamente, a partir da construção da Itaipu 
Binacional. No conjunto desse aglomerado urbano soma uma população de 
aproximadamente 560.000 habitantes, sendo Foz do Iguaçu com 256.088, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010); Ciudad 
del Este com 223.350, segundo a Direción General de Estatística, Encuestas y 
Censos (DGEEC, 2002) e; Puerto Iguazú com 80.020, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística y Censos (INDEC, 2010). A partir de 1974, começa a 
nova fase de desenvolvimento urbano de Foz do Iguaçu, marcado pela 
implantação da Hidrelétrica de Itaipu Binacional, onde conforme dados do IBGE, 
para sua construção o município apresentou 201.84 km² de área inundada. Tal 
situação - a construção da hidrelétrica - causou forte impacto em toda a 
Mesorregião Oeste paranaense, principalmente em Foz do Iguaçu. Primeiro em 
virtude do canteiro de obras da usina estar situado no município. Segundo pelo 
fato de no ápice de sua construção a Itaipu empregar um contingente de mão de 
obra de cerca de 40.000 trabalhadores, passando de 33.966 habitantes em 1970 



para  136.321  habitantes em 1980. Assim, utilizar as técnicas da cartografia 
dinâmica para contrapor, combinar e cruzar categorias geográficas do fenômeno 
urbano; responder onde, porque, bem como fator que motivou mudanças da 
mobilidade urbana em regiões transfronteiriças serão os resultados pretendidos 
para este trabalho.   
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A Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú:  
considerações iniciais     
    

O aglomerado urbano composto por Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este 

(Paraguai)  e Puerto Iguazú (Argentina)  constitui o maior e mais importante 

fenômeno de “cidade-gêmea”1 (na verdade um núcleo transfronteiriço trigêmeo 

de cidades) de toda a faixa de fronteira do Brasil (RUCKERT & CARNEIRO 

FILHO, 2011). 

 O conjunto do aglomerado urbano dessa tríplice fronteira soma 

uma população de aproximadamente 560.000 habitantes, sendo que Foz do 

Iguaçu concentra um total de 256.088 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2010); Ciudad del Este apresenta 223.350 

habitantes, segundo a Direción General de Estadística, Encuestas y Censos 

(DGEEC, 2002); ao passo que Puerto Iguazú totaliza 80.020 habitantes, 

segundo o Instituto Nacional de Estatística y Censos (INDEC, 2010). Pelos 

dados supracitados, Foz do Iguaçu não se sobressai apenas pela maior 

população. Afirma-se que existem diversos “objetos e ações”2 que enaltecem o 

                                                
1 O Ministério de Integração Nacional (MI) oficializou o conceito de “cidade-gêmea”. Publicada 
no Diário Oficial da União (DOU), a designação foi conferida a 30 municípios cortados pela linha 
de fronteira, que apresentam grande potencial econômica e cultural com países vizinhos. Além 
de definir critérios para seleção, a Portaria também norteará a formulação de novas políticas 
públicas para o desenvolvimento das regiões fronteiriças do País. O alto potencial de 
desenvolvimento integrado dessas regiões e a criação de políticas direcionadas para cidades-
gêmeas, defini oficialmente o termo. O coordenador geral de Programas Macrorregionais  do MI 
(CGMR), Alexandre Peixoto, revela que para serem enquadrados no termo “cidades-gêmeas”, 
os municípios devem ser cortados pela linha de fronteira, seja seca ou fluvial, articulada ou não 
por obra de infraestrutura; ter, individualmente, população superior a dois mil habitantes e 
evidenciar a integração econômica e cultural entre os dois países 
(http://www.integracao.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher...> Acesso em 28 de maio de 
2014) 
2 “O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de 
objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história 
se dá. [...] Através da presença desses objetos técnicos: hidroelétricas, fábricas, fazendas 
modernas, portos, estradas de rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por esses acréscimos, 
que lhe dão um conteúdo extremamente técnico” (SANTOS, 1996, p.51). 



papel centralizador de sua cidade sobre as demais, como será abordado no 

decorrer das reflexões deste trabalho. 

  Iniciando esta reflexão, em uma área de extrema complexidade 

cultural, as dinâmicas urbanas dessas três cidades explicam-se pelo contexto da 

transfronteirização que os fluxos, a rede, a circulação de bens e serviços 

movimentam e permitem entre si. Além dessa relação entre as cidades há que 

se destacar, também,  o papel que o turismo desempenha, pois os vários 

atrativos em comum a essas três cidades - Ruínas Jesuíticas3, Cataratas do 

Iguaçu e Itaipu Binacional -, direta e indiretamente as influenciam, 

interconectando diversos serviços tanto a montante quanto a jusante.  Desse 

modo, este artigo apresenta uma continuidade já à algumas discussões já 

iniciadas, sobre a importância da atividade turística na tríplice fronteira estudada, 

mas sobretudo, o que ela proporciona para a mobilidade urbana. Além de trazer 

algumas reflexões acerca da importância da representação gráfica para a 

análise de sua configuração espacial. 

 Nessa lógica, ao analisar a gênese de Foz do Iguaçu, de Ciudad 

del Este e de Puerto Iguazú, verifica-se que a formação das três cidades e o 

desenvolvimento desses espaços estão relacionados à implantação de 

infraestruturas. Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, faz divisa com o Paraguai 

à Noroeste por meio do rio Paraná, interligando-se com Ciudad del Este pela 

Ponte da Amizade. E também faz divisa com a Argentina à Sudeste por meio do 

rio Iguaçu, interligando-se com Puerto Iguazú por meio da Ponte Tancredo Neves 

(Figura 1). 

 

  

                                                
3As Ruínas Jesuíticas estão localizadas na Região das Missões constitui-se em um espaço transfronteiriço 
integrado por territórios que pertecem hoje à Argentina, ao Brasil, ao Paraguai e ao Uruguai. Sua 
particularidade é dada pelo conjunto de remanescencias materiais dos “Trinta Povos das Missões”  
implantadas na porção centro-sul da América do Sul durante os séculos XVII e XVIII (CAMMARATA, 
2001). 



Figura 1: Localização da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina 

 

Fonte: autores 

 

 Essa tríplice fronteira não é apenas uma união de limites territoriais 

e políticos entre três países, é também um espaço dinâmico de relações sociais 

e culturais diversas.  Mais do que brasileiros, argentinos e paraguaios, são 

libaneses, chineses, israelitas e representantes de outras dezenas de etnias (80 

ao todo), que escolheram a região para viver e trabalhar. Eles moram em uma 

das três cidades fronteiriças entre as quais o relacionamento comercial é intenso. 

 Por outro lado, a região abriga a maior hidrelétrica do mundo -  

Itaipu Binacional -, além de uma importante reserva florestal da América do Sul, 

denominada floresta do Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, e do Parque 

Nacional do Iguazú, na Argentina. O protagonismo da região cabe, porém, uma 

das maravilhas naturais do planeta, as Cataratas do Iguaçu. Todavia, numa 

região tão rica e diversificada floresce, ininterruptamente, o turismo, assim como 

o tráfico de drogas4 e o contrabando. 

 No Brasil existem nove tríplices fronteiras, mas somente nessa 

região, pode-se dizer que a proximidade entre as cidades de cada país é tão 

grande. Entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, existe quase uma continuidade 

                                                
4 Em artigo de Gemelli & Souza (2012), analisa-se a dinâmica da fronteira do Brasil com o 
Paraguai a partir dos fluxos de drogas ilícitas traficadas. A atividade de tráfico de tais drogas 
ilícitas evidencia a criminalidade nessa região de fronteira, constituindo e construindo, através 
de sua movimentação, uma complexa rede ilegal pelo território. Para tanto, privilegia-se a 
abordagem das redes geográficas na compreensão da dinâmica espacial fronteiriça, haja vista a 
formação de redes do tráfico de drogas ilícitas. Os dados obtidos junto a órgãos oficiais 
evidenciaram a relevância do estudo da atividade ilegal na dinâmica fronteiriça. 



de territórios e só é possível saber com precisão onde uma termina e a outra 

começa graças ao rio Paraná e à Ponte da Amizade que as separa e os une. 

Puerto Iguazú está fisicamente mais distante de Foz do Iguaçu, pois são cerca 

de seis quilômetros entre as duas cidades, sendo que entre as duas cidades, o 

rio Iguaçu e a Ponte da Fraternidade são os delimitadores territoriais. As pontes, 

da Amizade e da Fraternidade, são partes de uma transformação demográfica, 

espacial e relacional entre Brasil, Paraguai e Argentina. 

Assim, numa visão inicial da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, 

observa-se que: 

[...] no vai e vem de brasileiros e de paraguaios na fronteira 
de Foz do Iguaçu com a Ciudad del Este e de brasileiros e 
argentinos na fronteira de Foz do Iguaçu com Puerto 
Iguaçu. Como também no entrelaçamento de brasileiros, 
argentinos e paraguaios vistos, especialmente, em 
território brasileiro. Esta realidade é uma demonstração do 
cotidiano da fronteira, com aspectos contraditórios, 
complexos e de complementaridade, seja pelos fluxos de 
serviços, de informações e de mercadorias ou pelas 
relações das culturas que os unem e os desunem (SOUZA, 
2009a, p.106). 

  

Entretanto, estudo realizado por Cury e Fraga (2013) apresenta que o 

desenvolvimento urbano e o turismo na tríplice fronteira de Foz do Iguaçu, 

Ciudad del Este e Puerto Iguazú, destacam suas relações sistêmicas – 

socioambientais, culturais e econômicas -, e potencializam as territorialidades 

transfronteiriças em Iguazú. 

 

 
A Mobilidade Urbana na Tríplice Fronteira: o turismo, o projeto Beira Foz e 
suas importâncias na configuração geopolítica 
 

Um dos últimos grandes marcos da fronteira de Foz do Iguaçu/Ciudad del 

Este/Puerto Iguazú é a formação do bloco econômico Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), que nos permite visualizar como os padrões organizacionais do 

capitalismo criam e recriam redes entre os territórios, assim influenciando o 

estabelecimento de uma nova dinâmica nas fronteiras. A formação desse bloco 

implicou novas relações entre os países envolvidos, trouxe consigo a 



flexibilização das suas fronteiras e causou, assim, uma intensificação do fluxo de 

pessoas, de mercadorias e de informação na região da fronteira do Brasil com o 

Paraguai e a Argentina. O conjunto de todos esses aspectos listados acima 

constituí um fenômeno urbano sui generis na tríplice fronteira do Brasil com 

Paraguai e a Argentina. 

A conclusão da rodovia BR-277, em 1969 (interliga a Ponte da 

amizade ao Porto de Paranaguá) e a integração do município ao Sistema 

Estadual de Telecomunicação, bem como a construção do Aeroporto 

Internacional, essas conquistas da época marcaram um novo período para Foz 

do Iguaçu. Bem antes, essa fase de desenvolvimento do município já ficara 

marcada pela criação do Parque Nacional do Iguaçu (1939), que potencializou 

um aumento da importância do turismo para a economia local. Posteriormente, 

o desmembramento do município de São Miguel do Iguaçu (1962), a 

inauguração da Ponte Internacional da Amizade (1965) e, a criação da área de 

livre comércio em Puerto Presidente Stroessner (atual Ciudad del Este) na 

década de 1960 intensificaram o comércio de Foz do Iguaçu com a cidade 

paraguaia. 

A partir de 1974, começou a nova fase de desenvolvimento de Foz 

do Iguaçu, fase essa marcada pela implantação da Hidrelétrica da Itaipu 

Binacional. Um primeiro aspecto, quanto à construção da Hidrelétrica da Itaipu, 

é verificar a área territorial alagada com a formação do lago artificial. Dados do 

IBGE reproduzidos por Souza (2009a) apresentam a área alagada em cada 

município, sendo possível verificar que o município de Foz de Iguaçu teve 201,84 

km² inundados. O mesmo autor menciona que, em casos como esse, o impacto 

é grande, pois as áreas urbanas da região são forçadas a abrigar grande parte 

dessa população desabrigada pelo alagamento. Sobre a situação das cidades 

de fronteira lindeiras ao Lago Itaipu, Souza observa que: 
 
[...] há uma complexidade nas cidades de porte médio e 
pequeno em região de fronteira, pois o fluxo de pessoas e 
de automóveis, os serviços médicos e de saúde, o sistema 
educacional, o mercado de trabalho, o comércio e o turismo 
se mesclam e criam demandas para o conjunto de todos os 
municípios, saturando a capacidade dos mesmos 
municípios (SOUZA, 2009a, p.111). 
 



A construção da hidrelétrica causou forte impacto em toda a 

Mesorregião Oeste paranaense, principalmente em Foz do Iguaçu, em virtude 

de o canteiro de obras da usina estar situado no município. No ápice de sua 

construção, a Itaipu empregou um contingente de mão de obra de cerca de 

40.000 trabalhadores. 

Foz do Iguaçu, segundo dados do IBGE, contava, em 1970, com 

33.966 habitantes e passou a ter 136.321 em 1980. Se comparada à população 

de 1960 (28.212 hab.), registrou-se um crescimento de 383% no total da 

população do município em 20 anos. 
  Toda essa movimentação no município de Foz do Iguaçu, sobretudo a 

partir da década de 1970, criou uma demanda excessiva de serviços urbanos. Na 

década seguinte, intensifica-se o comércio do Brasil com o Paraguai, principalmente de 

Foz do Iguaçu com a Ciudad del Este. O setor terciário de Foz do Iguaçu vai se fortalecer 

pelo chamado turismo de compras. Esse turismo vai movimentar hotéis, restaurantes, 

lanchonetes, agências de viagens e outras prestadoras de serviços.   

A construção da Ponte Tancredo Neves, também conhecida como 

Ponte da Fraternidade, inaugurada em 1985, que liga Foz do Iguaçu a Puerto 

Iguazú, atravessando o rio Iguaçu, possui características diferenciadas para a 

região, isso se comparada com a Ponte da Amizade, mas tem crescido em 

importância, sobretudo no setor turístico. 

  Em Foz do Iguaçu, assim como em Puerto Iguazú, o setor 

econômico de destaque é o turístico, especialmente representado por uma 

parcela de empresas do ramo comercial, de transporte, de hospedagem, de 

alimentação e de agenciamento de viagens, além dos cassinos argentinos. 

Esses municípios são privilegiados pela presença das Cataratas do Iguaçu, 

situadas no Parque Nacional do Iguaçu, que, em 2010, registrou a visita de mais 

de 1,26 milhões de pessoas apenas ao lado brasileiro do Parque (FOZ DO 

IGUAÇU, 2011)5. 

                                                
5Não obstante a importância do setor turístico de Foz do Iguaçu, ressalta-se o fato de o Valor Adicionado 

Fiscal (VAF) do setor secundário ser bastante superior ao VAF do setor terciário devido à produção 

energética gerada pela Itaipu Binacional, conferindo ao município um importante papel no cenário 

econômico nacional (IBGE, 2005). 
 



A área das Cataratas do Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 

quedas de água no rio Iguaçu, área localizada entre o Parque Nacional do 

Iguaçu, no Paraná, Brasil, e o Parque Nacional Iguazú, em Misiones, Argentina, 

fronteira entre os dois países. A área total de ambos os parques nacionais, o total 

de 250 mil hectares de floresta subtropical. As Cataratas do Iguaçu são 

consideradas uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza, conforme 

organização de iniciativa da Fundação New 7 Wonders,  em 2012. O Parque 

Nacional do Iguaçu, criado em 1939 pelo Decreto – Lei Federal n° 1.035, abriga 

o maior remanescente de Floresta Atlântica (estacional semidecídua) da Região 

Sul do Brasil. O Parque protege uma riquíssima biodiversidade, constituída por 

espécies representativas da fauna e da flora brasileiras, das quais algumas 

ameaçadas de extinção, além de muitas outras espécies de relevante valor e de 

interesse cientifico. Essa expressiva variabilidade biológica somada à paisagem 

singular de rara beleza cênica das Cataratas do Iguaçu, fez do Parque Nacional 

do Iguaçu a primeira Unidade de Conservação do Brasil a ser instituída como 

Sítio do Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, isso tendo ocorrido no ano 

de 1986. (<http://www.cataratasdoiguacu.com.br/portal/paginas/36-patrimonio-

natural-da-humanidade.aspx> Acesso em 15 de abril de 2012).   

Marcados no passado por um uma relação conflituosa, Argentina, 

Paraguai e Brasil se aproximam pelo turismo, isso ocorrendo intensamente 

durante a segunda metade do século XX. Dados estatísticos fornecidos pelas 

Relações Públicas da Itaipu Binacional - indicam que, de 1977 a 2014, mais de 

19 milhões de pessoas procedentes de 197 países visitaram a Usina de Itaipu, 

sendo que em ordem decrescente de visitas estão: 1º) brasileiros: 8.577.56, 2º) 

argentinos: 3.789.0463 e 3º) paraguaios: 2.607.659 (< 

https://www.itaipu.gov.br/turismo/estatisticas> Acesso em 10 julho de. 2015). 

No contexto econômico do objeto em estudo, o turismo é 

considerado uma importante fonte de renda para os municípios brasileiros. Toda 

a infraestrutura turística começou a ser montada a partir de 1982 pelos 

municípios, com apoio técnico e financeiro de Itaipu, que dava início, assim, ao 

Plano Diretor da Área do Reservatório, que estabelecia diretrizes para o 

desenvolvimento da região, orientava e previa a fiscalização para o correto uso 



da faixa de proteção dos 1.350 km² de área do reservatório,  considerando as 

baías, as enseadas e as reentrâncias (SOUZA, 2002).   

Reafirmamos, ainda que sucintamente, que a criação do Lago de 

Itaipu definiu uma nova “paisagem”, uma “nova regionalização” que está sendo 

apropriada para potencializar a atividade turística (SOUZA, 2009b). A inundação 

de vasta área para a formação do lago criou e definiu uma identidade regional, 

recriando as condições de existência. A nova região passa a ter a paisagem em 

torno do lago como o elemento básico para ser explorado como atrativo turístico. 

Os “atrativos paisagísticos” dessa região passam a ser o motor da regionalização 

e de atividades que, para serem viáveis economicamente, contam com 

implementação de infraestrutura como forma de subsidiar o turismo (SOUZA, 

2009b).   

Tais dados caracterizam uma forte mudança espacial temporal que 

refletiu não só em novas mobilidades urbanas, como também novas 

configurações representadas pelas novas paisagens, novos espaços, novos 

territórios, novas culturas, além das diferentes territorialidades que surgiram a 

partir do abrupto crescimento do município pelo turismo. 

Situação que num sentido mais amplo são essas áreas 

concêntricas de interferência de diferentes magnitudes, a partir de uma atividade 

ou um conjunto de atividades humanas e socioeconômicas, que ocorrem de uma 

forma concentrada na tríplice fronteira que caracterizam a análise da escala 

geográfica das novas configurações, por meio de raios ou polígonos em torno do 

ponto central, denominados, conforme Zacharias (2006, 2010), de raios de ação. 

Essa nova paisagem, influenciada também pelos programas 

ambientais e pelas políticas territoriais, tem reflexos sobre o processo de 

“territorialização turística”6, pois passa a haver a valorização desses espaços. 

Com o avanço das atividades turísticas, o uso e a apropriação da paisagem 

adquiriram novas configurações, delineando territórios para fins específicos para 

o turismo, o que chamamos aqui de “territórios turísticos”. 

Esses territórios turísticos estão se evidenciando com o Projeto 

Beira Foz, de Foz do Iguaçu-PR. Iniciado em 2012, tem o projeto o objetivo 

principal de  elaborar um plano de urbanização com a participação das três 

                                                
6 Souza (2013a). 



esferas de governo (municipal, estadual e federal) e da iniciativa privada na 

integração das áreas das beiras dos rios Iguaçu e Paraná na fronteira do Brasil 

com o Paraguai e Argentina, começando nessas beiras desses rios e chegando 

à paisagem urbana da cidade, melhorando as condições da fronteira e 

beneficiando o turismo   (< http://www.3c.arq.br/049_brf/ > Acesso em  30 julho 

de2015). 

A Área de abrangência do plano é de 3.000 ha, enquanto a 

população diretamente beneficiada é de  2.122 famílias (envolvendo promoção 

de habitação) e a  população beneficiada indiretamente sendo de 256.088 

habitantes de Foz do Iguaçu. 

Frize-se que o Projeto Beira Foz inclui interesses locais, regionais 

e nacionais e foi estruturado levando em consideração a continuidade das 

atividades existentes, de maneira a aproveitar uma série de ações já em 

desenvolvimento e/ou planejadas para a região. O Plano estrutura-se através de 

ações independentes, com agentes, prazos e custos diferenciados para sua 

execução. A proposta de intervenção se articula em quatro eixos estruturantes – 

(i) Justiça e Segurança, (ii) Meio Ambiente, (iii) Turismo e Desenvolvimento da 

Ordem Social e (iv) Econômica. A Figura 2 ilustra a área de abrangência do 

recorte espacial analisado. 

 

  



Fig. 2:  Vista geral de Foz do Iguaçu e delimitação da área de intervenção do 
Projeto Beira Foz.

Fonte: 3C Arquitetura e Urbanismo. 

No contexto da moblidade urbana, o Projeto Beira Foz vai 

influenciar a    dinâmica territorial das três cidades fronteiriças, pois além de 

permitir maior circulação e fluxo de veículos fortalecerá a rede de comunicação 

entre as cidades contíguas.          

Além do plano de reurbanização do Projeto Beira Foz a construção 

da segunda ponte com o Paraguai deverá contribuir para a reestruturação 

urbana da cidade. A Ponte da Solidariedade, como será chamada, tem previsão 

de início no final de 2015 e deverá estar pronta em três anos. Com 760 metros 

de comprimento e 19 de largura, apenas veículos pesados deverão trafegar no 

local. O propósito é de desafogar o trânsito da Ponte da Amizade, permitindo 

nesta somente o trânsito de veículos de passeio. Atualmente a Ponte da Amizade 

está sobrecarregada, pois por ela passam cerca de quatro mihões de veículos 

por ano, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT). A nova ponte será construída sobre o rio Paraná entre Foz do Iguaçu e 

Presidente Franco, no Paraguai. 

 Para o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira (2013-2016), a nova 

estrutura de ponte possibilita o desenvolvimento harmônico da cidade e 

possibilitará um atrativo turístico a mais para a região. O modelo é estaiado, ou 

seja, suspenso por cabos e constituído de mastros. Serão duas pistas, 



pavimentadas com concreto betuminoso de espessura de sete centímentros. 

Para o prefeito de Presidente Franco, Alcides Fernandes Lopes, a nova ponte 

deve ser um marco na modernização da cidade, que passará por reformulações 

viárias: “Teremos uma cidade verdadeiramente planejada. Esperávamos isso há 

mais de 20 anos e agora só aumentará a irmanadade entre brasileiros e 

paraguaios” (<https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/construcao-da-

2%C2%AA-ponte-ente-brasil-e-paraguai-comeca-no-ano-que-vem> Acesso em 

15 de junho de 2015).   

A circulação diária de trabalhadores tem sido identificada por 

diversos autores, a exemplo de Ewald, Masuzaki e Gemelli (2011, p. 23) os quais 

apontam em seu relatório de trabalho de campo que “[...] há grande número de 

brasileiros trabalhando no comércio em Ciudad del Este, dominar a língua 

portuguesa se torna um requisito básico ao perfil de trabalhador exigido pelos 

lojistas”. Também Lima (2013, p. 5) afirma que: “De acordo com autoridades 

paraguaias cerca de 10.000 brasileiros atravessam diariamente a fronteira para 

trabalhar no comércio paraguaio, além dos 30.000 sacoleiros que lá circulam 

todos os dias”. Esse pesquisador, ao comparar os dados do Censo 2000 com os 

dados fornecidos pela Receita Federal e pela Agência do Trabalhador de Foz do 

Iguaçu sobre o número de trabalhadores brasileiros atuando no Paraguai, 

verifica que o total deles não passa de 5.000, porém, de qualquer maneira, é real 

a aglomeração de pessoas na Ponte da Amizade por motivos de trabalho. 

Conte (2013, p. 73), após a realização de entrevistas, explica que 

o fator responsável por essa forte migração pendular a trabalho, de Foz do 

Iguaçu a Ciudad del Este, está intimamente ligada com o comércio, pois, “[...] 

entre os abordados, 70% tinham como objetivo o trabalho e apenas uma pessoa 

não estava diretamente ligada ao setor comercial”. Além dessa informação, a 

mesma autora também demonstra que, entre os principais motivos que levam as 

pessoas a se moverem diariamente para o trabalho, está o hábito, no caso dos 

iguaçuenses que se deslocam a Ciudad del Este, porém o movimento contrário 

é quase que exclusivamente motivado pelos salários maiores pagos no Brasil. 

Outro fator que tem contribuído para a intensa circulação de 

pessoas sobre a Ponte da Amizade é a mobilidade de consumo7. De acordo com 

                                                
7 A Universidade União Dinâmica da Faculdade Cataratas – UDC, de Foz do Iguaçu, em parceria 
com Polícia Federal, quantificou, em 2014, o fluxo de pedestres e veículos que passam pela 



Farret (1997), o elevado fluxo de pessoas entre as cidades gêmeas fronteiriças 

é atribuído à prática de “[...] aproveitar vantagens econômicas comparativas, em 

geral geradas pela diferença de câmbio” (FARRET, 1997, p.108). Ainda acerca 

da mobilidade de consumo, Guizzo e Rocha (2008, p.109) explicam que isso é 

uma prática também potencializada pela relação entre tempo e tecnologia: 

No que se refere à mobilidade do consumo, gostaríamos 
de salientar que, devido à relatividade que na 
contemporaneidade foi estabelecida entre tempo e 
tecnologia, incrementada principalmente com os avanços 
do meio-técnico e do meio-técnico-científico-informacional, 
esta ordem de mobilidade pôde se realizar em diversas 
escalas, desde as realizadas nas redes urbanas, até 
aquelas que se concretizam numa espacialidade 
internacional, mesmo que numa temporalidade 
relativamente curta. [...] vale ressaltar, por exemplo, o caso 
dos sacoleiros do Brasil que se direcionam para o Paraguai 
para realizar suas compras (GUIZZO E ROCHA, 2008, 
p.109). 

 
Assim, considera-se a circulação como um elemento fundamental 

para a transfronteirização, visto que à medida que se disponibilizam meios para 

o ir e vir da população, possibilita-se o entrelaçamento entre esses povos, 

formando redes de solidariedade, de trocas comerciais, culturais e, até mesmo, 

de trocas políticas. 

O fato é que essa rede de circulação promove a interdependência 

entre os espaços e a complementaridade da economia. De por um lado, a 

compra realizada pelo turista brasileiro é essencial para a manutenção da 

economia paraguaia. Por outro lado, é através dessa compra que muitos 

brasileiros têm acesso a produtos tecnológicos com valores mais acessíveis, 

mantendo, assim, uma parcela significativa da população nacional que sobrevive 

do comércio informal, não só na região, mas também em outros estados 

brasileiros. 

A conexão entre ambas as cidades e a forte presença de turistas 

brasileiros no Paraguai fica evidente na integração das línguas faladas. O 

Paraguai possui duas línguas oficiais: o Guarani e o Espanhol. Mesmo assim, no 

entanto, ao caminhar pelas ruas de Ciudad del Este, nota-se que os 

                                                
ponte. Segundo a pesquisa, a média diária de pessoas que fazem a travessia é de, 
aproximadamente, 51.296 pedestres e de 42.917 veículos. 



comerciantes e os mesiteiros, como são denominados os vendedores 

ambulantes, falam, além de sua língua nativa, também, a língua portuguesa. 

Essa influência da língua portuguesa na cidade paraguaia demonstra o caráter 

transfronteiriço, mas também evidencia uma desigualdade nas relações de 

dependência entre estes espaços, já que o mesmo fenômeno não ocorre quando 

se trata do uso das línguas paraguaias em Foz do Iguaçu - PR. 

Destaca-se, ainda, como potencial o movimento de pessoas em 

busca de serviços básicos, como saúde, educação, entre outros. De acordo com 

a Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de 

Fronteira (2005, p.169), “[...] é natural que os cidadãos fronteiriços busquem ser 

atendidos onde o serviço é melhor, mais barato (ou gratuito), ou ainda quando 

não existe oferta do seu lado da fronteira, e afirma ainda que este problema 

ocorre sempre que existe um diferencial entre os serviços dos dois lados da 

fronteira”. 

No caso da tríplice fronteira, a cidade de Foz do Iguaçu é 

privilegiada por serviços básicos de maior qualidade, devido à maior atuação do 

Estado, o que acaba por atrair os cidadãos dos países vizinhos. Souza e Gemelli 

(2012, p. 25) afirmam que: 

No Paraguai o sistema político administrativo possui 
autonomia centralizada, enquanto que no Brasil, essa 
autonomia é descentralizada em cada estado da 
Federação. Desse modo, há, no Brasil, uma atuação maior 
do Estado pelo território, enquanto que, no Paraguai, essa 
atuação por vez se torna mais restrita (SOUZA e GEMELLI, 
2012, p. 25). 

 

Souza e Gemelli (2012, p. 29) mencionam também que há uma 

seletividade espacial naquela área dada pela atuação do capital. Essa 

seletividade pode ser explicada pela teoria dos fixos e fluxos, sendo que Foz do 

Iguaçu tem uma maior proporção de objetos (fixos), ficando assim com a 

coordenação dos fluxos (ações) que por ali permeiam. Podemos, assim, 

reconhecer que Foz do Iguaçu possui um papel centralizador do fluxo existente. 

Para Conte (2013, p.129), a centralidade de um núcleo é medida pelo seu grau 

de importância com base em suas funções centrais. Quanto maior o número de 

funções, maior a sua região de influência, maior a população externa atendida 

e, portanto, maior é a sua centralidade. Nesse mesmo sentido, Roseira (apud 



CAMILO, 2013, p.32) reconhece a importância central de Foz do Iguaçu, 

afirmando que “[...] a mesma constitui a cidade mais importante da tríplice 

fronteira Brasil, Argentina e Paraguai”. 

Com relação à mobilidade turística presente ali, a pesquisa da 

Fundação Getúlio Vargas (2014) demonstrou que, em 2014, o município de Foz 

do Iguaçu esteve entre as dez localidades mais visitadas do Brasil. Já o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade afirmou que Foz do Iguaçu 

recebe anualmente mais de um milhão de turistas. Ao obter conhecimento 

desses dados, torna-se perceptível que esse município fronteiriço e turístico 

recebe uma quantidade exacerbada de visitantes de diversas localidades, os 

quais circulam diariamente pelos espaços da cidade, porém com maior trânsito 

na região da fronteira. 

Com a dinâmica fronteiriça de alto fluxo, é necessário repensar a 

mobilidade para promover a integração e a articulação entre esses espaços. A 

problemática relacionada à qualidade da mobilidade urbana está presente em 

cidades médias e grandes, porém, na situação da fronteira entre Brasil, Paraguai 

e Argentina há uma complexidade dada pela intensa mobilidade de pessoas 

nessa aglomeração urbana, sobretudo entre Brasil e Paraguai, o que concentra 

o fluxo de travessia sobre a Ponte da Amizade. 

Foz do Iguaçu desempenha, portanto, um papel polarizador sobre 

a região transfronteiriça. A concentração de serviços, sobretudo aqueles ligados 

ao setor terciário (a economia turística gera a segunda arrecadação do 

municípios, pois a primeira advém da geração de energia da Itaipu Binacional) e 

a maior participação do Estado (se comparado aos municípios vizinhos da 

fronteira Paraguaia e Argentina), aliada a outros fatores empíricos como a 

capacitação de profissionais por meio de instituições de ensino superior, cursos 

técnicos, turismo de compras, de passeio e de eventos colocam Foz do Iguaçu 

em vantagens sobre as demais cidades da fronteira.   

  A delimitação desse espaço para esse estudo se deu em 

decorrência do reconhecimento de características sui generis nessa fronteira, 

que é palco de relações econômicas movidas por turismo, por comércio formal 

e informal, por produção de energia, dentre outras. 

Tal espaço possui diversidade de identidades e de formas de lidar 

com a organização espacial. Nesse espaço estão presentes agentes sociais que 



interferem direta e indiretamente na produção e na reprodução do espaço, a 

destacar: empresários, comerciários, turistas e trabalhadores informais que 

prestam serviços como carregadores de volumes, como vendedores 

ambulantes, como muambeiros, motoboys (moto-taxistas), dentre outros. Dada 

à diversidade dos agentes que expressam uma trama de relações sociais, faz-

se ali a justaposição de territórios sobre a fronteira, o que resulta em um espaço 

de mobilidade lenta, interferindo na qualidade de vida dos mesmos, agentes, 

sobretudo dos trabalhadores sazonais que se deslocam diariamente nessa 

região. 

Especificadamente no recorte espacial em que se aplica esta 

pesquisa, esse espaço possui diversas condições que avolumam essas 

dificuldades de mobilidade, dentre elas as condições que levaram ao 

adensamento do trânsito entre essas três cidades8. 

Todas essas condições antes mencionadas contribuem para que o 

espaço de fronteira tenha sofrido ao longo do tempo um adensamento no fluxo 

de pessoas, o que é comprovado pela Proposta de Reestruturação do Programa 

de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (2005), proposta que reconhece que 

a tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina está entre as três áreas de 

fronteira mais movimentadas do Brasil. O aumento do fluxo de veículos e de 

pessoas implica o “estrangulamento da malha urbana”9 dessas cidades, pois 

elas não possuem infraestrutura suficiente para receber tamanha demanda de 

serviços, e, em se tratando de cidades que possuem rios na separação do seu 

território essa situação torna-se ainda mais precária, pois as pontes precisam 

absorver todo o fluxo de travessia. 

                                                
8 De acordo com o MINISTÉRIO DAS CIDADES (2005), o tema da mobilidade urbana no Brasil, 
sobretudo em cidades de médio e grande porte, iniciaram-se década de 2000. 
9 O tema da mobilidade urbana vem se constituindo foco permanente de discussões no setor 
público e fora dele dado o caos que vem se transformando o trânsito de cargas e pessoas nas 
grandes e médias cidades brasileiras. Dois fatores contribuíram decisivamente com a crise de 
mobilidade urbana vivenciada atualmente no Brasil: o baixíssimo nível de investimentos públicos 
no setor de transportes urbanos nos últimos 25 anos, período que coincidiu com as maiores taxas 
de crescimento da população urbana no Brasil que passou de 80 milhões em 1980 para 190 
milhões de habitantes em 2010 (dados do IBGE), aproximadamente e o crescimento econômico 
verificado nos últimos cinco anos, que ampliou o índice de mobilidade das cargas e pessoas nas 
cidades (VACCARI, 2010). 
 



É fato concebido que o aumento das relações entre esses três 

países contribuiu para a problemática da mobilidade urbana, porém muitas 

outras situações fazem parte do quadro que intensifica esse problema na 

fronteira. A exemplo disso está a ausência de planejamento integrado, ausência 

evidenciada na duplicidade de infraestrutura, como o caso dos três aeroportos 

internacionais presentes nessas cidades gêmeas. Enquanto há excedente de 

aeroportos em uma curta distância, muitas outras infraestruturas permanecem 

carentes pela ausência de cooperação e diálogo na solução desses problemas. 

As diferenças de legislação também tem se tornado um problema 

para a mobilidade naquele espaço, pois essas diferenças implicam a geração de 

multas pela ausência do conhecimento das leis de trânsito no país vizinho, na 

apreensão de veículos, na desproteção ao sofrer acidentes de trânsito com 

relação aos seguros, dificuldades na fiscalização dos veículos, tudo isso 

aumentando as burocracias e as filas. Dessa forma, já há iniciativas em acordos 

bilaterais para a normatização das regras. Prova disso é a implantação da 

Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço (TVF), mediante o Decreto no 99.704, de 

20 de novembro de 1990, que dispõe quanto ao Acordo sobre Transporte 

Internacional Terrestre (ATIT), seguido do Decreto datado de 3/8/1993 que 

dispõe sobre a execução do Acordo sobre Regulamentação Básica Unificada de 

Trânsito entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. 

Também outras tentativas já foram feitas através de reuniões, e, de fóruns de 

debates entre os três países, tudo na tentativa de amenizar os problemas das 

diferenças legislações, porém é oportuno informar que mesmo com estas ações 

ainda são insuficientes na resolução desse tipo de problema. 

É necessário reconhecer que essas são apenas algumas das 

evidências de problemas de mobilidade urbana no espaço em questão, porém 

tantos outros estão presentes, como o transporte público, o custo e o tempo da 

travessia, a situação dos taxistas e dos moto-taxistas no que tange à valorização 

e às condições de segurança para exercerem sua profissão, as dificuldades para 

se moverem de uma cidade para outra em dias de protestos ou de operações de 

fiscalização, dentre outras questões que necessitam de olhar especial. 

Essas tramas de condições que problematizam a mobilidade 

urbana na tríplice fronteira evidenciam a necessidade social e científica da 

continuidade de investigações sobre o tema, uma vez que suas reflexões não se 



esgotam. Partindo desse pressuposto, o desafio maior se reveste na busca 

novas análises sobre a situação da mobilidade urbana entre esses espaços 

identificando seus pontos de fragilidade. 

E para isto, não há como negar a importância da representação 

espacial para a leitura da dinâmica que movimenta a mobilidade urbana na 

tríplice fronteira das cidades gêmeas. 

 

Fronteira e Representação espacial: considerações acerca da importância 
de uma Cartografia Transfronteiriça 

 

A Cartografia, enquanto importante área do conhecimento que 

viabiliza a representação espacial do fenômeno Geográfico possibilita, por meio 

da abordagem dinâmica, elaboração de cenários gráficos espaciais e temporais 

de um fato, possibilitando informações do que foi (cenário passado), o que é 

(cenário atual) e as possíveis tendências (cenário futuro tendencial). 

São estes cenários que irão retratar as relações geográficas, ao 

longo de um período temporal, num dado espaço. Dentro dessa lógica é vital que 

se estabeleça por meio de cartogramas, cenários gráficos com informações 

acerca das grandes transformações induzidas pelas políticas e atividades 

humanas sobre o espaço urbano. 

Dialogando com Martinelli (1994), 

Tempo e espaço são dois aspectos fundamentais da 

existência humana. Tudo à nossa volta está em 

permanente mudança. O que podemos apreciar à nossa 

frente no presente é a atualidade em sua dimensão 

espacial temporal. Não podemos negligenciar que por trás 

dessa realidade há uma dinâmica social que produz e 

reproduz a paisagem do espaço geográfico, do qual somos 

parte integrante. Este se relaciona com a história da 

humanidade [...]. E tradicionalmente, as variações no 

tempo exploradas pelos mapas reportam-se 

predominantemente às transformações espaciais havidas 

(parte do uso A da primeira data cede lugar a um novo uso 



B, na segunda data, sem incluir o fator que motivou tal 

mudança) (MARTINELLI, 1994, p. 63). 

 

Agora, pensando no espaço urbano, podemos dizer que as 

representações espaciais que configuram a evolução urbana é o reflexo “vivo” 

da paisagem, por representar graficamente os resultados da acumulação de 

tempos, as testemunhas que permaneceram no presente e vão num futuro, 

potencializar o surgimento de novas formas com novas paisagens,  novos 

espaços, novos territórios, novas culturas, além de novas territorialidades que 

remodelam e refazem a discussão sobre mobilidade urbana. E, quando esta 

mobilidade compreende regiões transfronteiriças, vai além. Faz surgir a 

necessidade da discussão de uma cartografia em regiões de fronteiras, 

denominada aqui de Cartografia Transfronteiriça, que tem como objetivo reunir 

todas essas informações em busca da desmistificação social do mapa para o 

entendimento dos fenômenos que compõem a dinâmica e circulação que 

caracterizam determinado espaço geográfico, a partir do processo de 

transfronteirização. 

Nesta mesma lógica, com apontamentos diferentes o Professor 

Milton Santos (1986), já dizia que: 
 [...] são as cidades que mostram, por meio de sua aparência, a 
história da população que ali vive, os recursos naturais de que 
dispõe e a forma como se utilizam tais recursos. Assim, elas não 
são formadas apenas de volumes, mas também de cores, 
movimentos e sons. Mapear, descrever, analisar e ler estas 
cidades supõem, portanto, buscar as explicações que tal 
“retrato” nos permite. Os objetos, as construções expressas nas 
ruas, nos prédios, nas praças, nos monumentos, podem ser frios 
e objetivos, porém a história deles é cheia de tensão, de sons, 
de luzes, de odores, e de sentimentos (SANTOS, 1986, p. 97). 

 

Assim, mapear, descrever, analisar e ler criticamente a cidade, 

sobretudo sua mobilidade urbana, a partir de uma cartografia transfronteiriça, 

não significa apenas indicar ou mesmo pontuar os elementos, as formas, os 

problemas ou mesmo as transformações espaciais e temporais do espaço no 

mapa.  Significa ir além. É fundamental transcender suas representações 

gráficas, a fim de proporcionar cenários que evidenciem a leitura crítica, a função 

social do mapa na busca de explicações empíricas para os fenômenos 

representados. 



  Pensando nisso, os mapeamentos são representações, em 

superfície plana, das porções heterogêneas de uma escala geográfica, 

identificadas e delimitadas. Um mapa permite observar as localizações, as 

extensões, os padrões de distribuição e as relações entre os componentes 

distribuídos no espaço, além de representar generalizações e extrapolações. 

Principalmente, devem favorecer a síntese, a objetividade, a clareza da 

informação e a sistematização dos elementos a serem representados. 

Garantidas essas qualidades, os mapas temáticos podem ser os melhores 

instrumentos de comunicação entre planejadores e atores sociais do 

planejamento, dada sua possibilidade de fornecer a leitura espacial, 

interpretação e conhecimento das convergências e divergências e/ou 

potencialidades e fragilidades das paisagens transfronteiriças, por meio de 

representações gráfica e visual, o mapa temático (ZACHARIAS, 2006, 2010 – 

grifo nosso). 

  Apoiando-se neste pressuposto, a Cartografia: 

[...] fornece um método ou processo que permite a 

representação de um fenômeno, ou de um espaço 

geográfico, de tal forma que a sua estrutura espacial é 

visualizada, permitindo que se infira conclusões ou 

experimentos sobre esta representação” (KRAAK; 

ORMELING, 1996, p. 84). 

 

Assim, pensar nas técnicas da cartografia dinâmica para contrapor, 

combinar e cruzar a circulação que configuram as categorias geográficas 

urbanas, a fim de responder onde, porque, bem como o fator que motivou tais 

mudanças na tentativa de desmistificar a função social das informações contidas 

no mapa, são ainda os grandes desafios quando se pensa em mobilidade urbana 

e fronteira. 

Sendo assim, como propor uma cartografia transfronteiriça que 

desmistifique sua função social? Entendendo a lógica e importância da 

mensuração escalar entre o objeto e fenômeno geográfico representado das 

territorialidades transfronteiriças na tríplice fronteira. 

E porque a partir das territorialidades transfronteiriças? Porque as 

territorialidades representam o cotidiano da fronteira, composto de relações 



comerciais, circulação de produtos, bens e mercadorias. Além da mobilidade de 

serviços, informações e pessoas. Complexidade que  faz surgir novas formas, 

novas paisagens,  novos espaços, novos territórios interligados por diferentes 

culturas. 

Há muito tempo, mensuração escalar – escala -  vem se tornando 

um conceito polissêmico, de muito conflito e pouco debatido nos trabalhos de 

Geografia. Isto geralmente acontece porque, na maioria dos casos, não há uma 

discussão mais aprofundada das acepções entre as escalas cartográfica e 

geográfica na análise e representação espacial. 

  Discutindo a escala como um problema crucial na Geografia, o 

próprio Lacoste (2004, p. 74-75) em seu clássico livro – “A geografia, isso serve, 

em primeiro lugar,  para se fazer a guerra” – já apontava que o maior problema 

surge porque  “...escolha da escala de uma carta aparece habitualmente mais 

como uma questão de bom senso ou de comodidade à qual não se dá a devida 

importância, ficando a cargo de cada geógrafo escolher aquela que lhe convém, 

sem estar muito consciente dos motivos dessa escolha”. 

  Diferente de outras ciências, que não tratam diretamente do estudo 

da organização socioespacial, para Lacoste (2004, p. 82) o geógrafo necessita 

compreender que diferenças espaciais (definidas pelo autor como a dinâmica que 

ocorre nos tamanhos da superfície) implicam em diferenças quantitativas e 

qualitativas dos fenômenos observados, por entender que na dinâmica espacial  

“...ao estudar um mesmo fenômeno em escalas diferentes, é preciso estar 

consciente que são fenômenos diferentes, porque são apreendidos em diferentes 

níveis de análise espacial que correspondem a diferentes ordens de grandeza 

dos objetos geográficos...”. 

  Ao apresentar esta analogia à Geografia, Lacoste deixa bem claro 

que a classificação das categorias de conjuntos espaciais ocorre não em função 

das escalas cartográficas de representação (representação concebida), mas em 

função de seus diferentes níveis de análise, possibilitado pelos diferentes 

recortes espaciais na realidade (representação percebida) 10. 

                                                
10 Ao discorrer sobre as escalas percebidas (geográficas) e concebidas (cartográficas), Lacoste 
(2004, p. 89) estabelece sete ordens de grandeza, que se tornam importantes para classificar os 
diferentes níveis de análise.  Estas ordens são conjuntos espaciais cuja dimensão se mede na: 
1ª ordem (em dezenas de milhares de quilômetros); 2ª ordem (em milhares de quilômetros); 3ª 



  Contrapondo-se a esta ideia, Castro (2003) aponta que foi a 

tentativa de separar conceitualmente o que metodologicamente é integrado que 

tornou as sete ordens de grandeza proposta por Lacoste um problema não 

apenas delicado, mas insolúvel. Explica a autora (op. cit. ) que: 

A ideia de nível de análise como definidora de escala parece 
a grande problemática... porque subsumi um sentido de 
hierarquia, o qual foi profundamente danoso para as 
diversas abordagens do espaço geográfico... A escala é, na 
realidade, a medida que confere visibilidade ao fenômeno. 
Ela não define, portanto, o nível de análise, nem pode ser 
confundida com ele, estas são noções independentes 
conceitual e empiricamente. Em síntese, a escala só é um 
problema epistemológico enquanto definidora de espaços 
de pertinência da medida dos fenômenos, porque enquanto 
medida de proporção ela é um problema matemático. Assim, 
ao definir as ordens de grandeza para a análise, Lacoste 
aprisionou o conceito de escala e transformou-o numa 
fórmula prévia, aliás já bastante utilizada, para recortar o 
espaço geográfico. Sua reflexão sobre escala, apesar de 
oportuna e importante, introduziu um truísmo, ou seja, o 
tamanho na relação entre território e a sua representação 
cartográfica” (Castro, 2003, p. 122-123). 

 

Mais adiante, em suas conclusões a autora diz que, na Geografia: 

[...] o raciocínio analógico entre escalas cartográfica e 
geográfica dificultou a problematização do conceito, uma 
vez que a primeira satisfazia plenamente às necessidades 
empíricas da segunda. Nas últimas décadas, porém, 
exigências teóricas e conceituais impuseram-se a todos os 
campos da Geografia, e o problema da escala, embora ainda 
pouco discutido, começa a ir além de uma medida de 
proporção da representação gráfica do território, ganhando 
novos contornos para expressar a representação dos 
diferentes modos de percepção e de concepção do real”  
(Castro, 2003, p. 124). 
 

  Buscando entender tais considerações na cartografia 

transfronteiriça, cada elemento, componente ou fenômeno observados ou não 

na paisagem correspondem a uma representação das informações, por meio de 

uma mensuração escalar. 

  A escala cartográfica pressupõe de raciocínio puramente 

matemático para representar o tamanho e a proporcionalidade do real. Já a 

                                                
ordem (em centenas de quilômetros);  4ª ordem (em dezenas de quilômetros),  5ª ordem  (em 
quilômetros); 6ª ordem (em centenas de metros) e 7ª ordem (em metros). 



escala geográfica enfrenta o problema do tamanho, dada sua prerrogativa de 

análise espacial e temporal do fenômeno, que varia do espaço local ao regional, 

do regional ao nacional, ou mesmo do nacional ao mundial. 

  Os fenômenos geográficos ocorrem em todas as escalas. Sua 

percepção, contudo, torna-se impossível dependendo da escala em que se 

trabalha, escala esta nem sempre cartográfica. A escala dos fenômenos que se 

dão no espaço é geográfica, embora sua representação seja feita por meio da 

cartográfica. 

  Em outras palavras, em uma cartografia transfronteiriça são os 

espaços percebidos e os recortes espaciais (escalas geográficas) que 

determinarão os espaços concebidos (escalas cartográficas). Ou seja, a 

visibilidade na observação do fenômeno (escala geográfica) define a 

representação do espaço como forma geométrica (escala cartográfica). 

  Convém mencionar que a discussão acima não se esgota, pelo 

contrário, a partir dela estrutura-se a explicação necessária do fenômeno 

percebido e concebido, donde a análise geográfica dos fenômenos requer 

objetivar os espaços na escala em que eles são percebidos. Algo que vale refletir 

para expandir ideias. 
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