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Nos semo da frontera
como u sol qui nace alí tras us ucalito
alumeia todo u día incima du río
y vai durmí la despós da casa dus Rodríguez.

Da frontera como a lúa
que hace la noche casi día
deitando luar nas maryen del Cuareim.

Como el viento
que hace bailar las bandera
como a yuva
que lleva us ranyo deles yunto con los nuestro.

Todos nos semo da frontera
como eses pásaro avuando de la pra qui
cantando un idioma que todos intenden.

Viemo da frontera
vamo pra frontera
como us avó y nuestros hijo
cumendo el pan que u diabo amasó
sofrendo neste fin de mundo.

Nosotro semo la frontera
más que cualqué río
más, mucho más
que cualquier puente.

Fabian Severo
escritor uruguaio nascido na fronteira Brasil/Uruguai
que representa a interação entre as culturas através de 
textos em portuñol

“A fronteira é como um estuário:
O encontro entre a água doce e a água salgada, 
onde brotam e crescem espécies que não estão  

em nenhum dos lados”

Carmen Galusso
jornalista uruguaia

“A língua não respeita tratados internacionais e a 
linha está na imaginação, não na realidade”

Fabian Severo
escritor uruguaio

“nosotros,
nós nos outros,

nós somos os outros”

Aldyr Garcia Schlee
escritor brasileiro
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1
TEMA

1.1. Fronteiras mundiais
 A linha que divide dois países pode 
ser clara ou não. A divisão/encontro pode ser 
constituído de muitas formas, sendo córre-
gos, rios, muros, muralhas, arames enfarpa-
dos, cordas, montanhas ou vazios. Sendo 
um assunto de total relevância na atual situa-
ção socio-política mundial, as fronteiras estão 
sendo tratadas como elemento fundamental 
no posicionamento das nações em relação 
ao seu protecionismo ou abertura para 
estrangeiros.
 Para uma análise sobre as relações 
diplomáticas entre duas nações, a situação 
da região de transição entre estas é um 
importante dado a ser considerado. A con-
venção territorial é vivenciada de diversas 
formas, podendo ser carregada de tensões 
militares e total controle de acessos, percorri-
da por caminhos que dividem países pela 
topografia ou integrada e livre com a inexis-
tência de bloqueios.
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1
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1.2. Fronteiras brasileiras
 O Brasil possui fronteira com 10 
países através de uma extensão de 16.886 
quilômetros. Durante esse caminho de escala 
continental a paisagem natural e as relações 
diplomáticas são muito variadas. A linha 
percorre rios, florestas e cidades atravessan-
do praticamente toda América do Sul. 
 Em grande parte dos pontos de 
ligação há uma relativa estabilidade das rela-
ções entre Brasil e seus vizinhos. Essas fron-
teiras não são marcadas por conflitos cons-
tantes, como ocorre em outros locais do 
mundo, porém há um controle forte relaciona-
do com as interações comerciais legais e 
ilegais.
 Sendo uma das principais economias 
mundiais com um território muito grande, há 
um grande fluxo comercial que atravessa 
essas fronteiras, o que torna esse caminho 
um dos principais meios de escoamento e 
entrada de mercadorias.
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1.3. Brasil / Uruguai
 No sul da América do Sul temos o 
encontro entre dois países com escalas terri-
toriais totalmente distintas, são eles: Brasil e 
Uruguai. A fronteira possui 1069km de exten-
são sendo pontuada por 5 aglomerações 
urbanos, distanciadas cerca de 250 quilôme-
tros entre elas, gerando interações importan-
tes entre os dois lados da linha.
 No extremo oeste estão as cidades de 
Quaraí/BR e Artigas/UY com  67.000 habitan-
tes e dividida pelo Rio Quaraí. Cerca de 
150km à sudeste encontra-se a maior aglo-
meração populacional da região. Com uma 
população de 250.000 habitantes, as cida-
des de Santana do Livramento/BR e Rive-
ra/UY se caracterizam como o maior pólo 
comercial que une os dois países, principal-
mente pela forte presença dos freeshops 
instalados do lado uruguaio. 
 No ponto médio da fronteira se locali-
zam as cidades-gêmeas de Aceguá/BR e 
Aceguá/UY, as quais, juntas, abrigam pouco 
menos de 6.000 aceguaenses. Seguindo em 
direção ao Oceano Atlântico encontra-se o 
penúltimo ponto de ligação entre Brasil e Uru-
guai, as cidades de Jaguarão/BR e Rio Bran-
co/UY, divididas pelo Rio Jagurão, possuem 
cerca de 41.000 habitantes. A conurbação 
mais ao sul é a união entre as cidade do 
Chuí/BR e Chuy/UY, com cerca de 16.000 
habitantes.
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1.4. Aceguás: As cidades-gêmeas
 As relações institucionais entre Brasil 
e Uruguai podem ser consideradas 
amenas. Isso reflete diretamente na intera-
ção entre as cidades que são cortadas por 
essa linha imaginária. O resultado desta 
interação pacífica é, em todos casos 
citados anteriormente, uma riqueza sócio-
-cultural que se caracteriza pela mistura e 
integração de diferentes culturas em um 
mesmo ambiente e tempo.
 Como representação destes pontos 
de fusão, a localidade a ser estudada será a 
ligação entre as cidade-gêmeas de 
Aceguá. A formação destes povoados, 
situados na fronteira seca entre os países 
vizinhos, é resultante do comércio informal 
entre os dois lados. O povoado se caracte-
riza por uma composição étnica muito 
diversificada, resultante de índios, negros, 
colonizadores espanhóis e portugueses. 
Posteriormente recebeu a colonização de 
alemães e árabes, que tiveram grande 
papel na dinamização do comércio local.  
 Pela localização geográfica na qual 
esses povoados se encontram, cerca de 
60 quilômetros das cidades mais próximas 
que são Bagé/BR e Melo/UY, se criou uma 
interdependência e uma união que reflete 
não somente na relação entre os morado-
res, como também nas autoridades. Em 
muitas oportunidades o apoio foi necessá-
rio, sendo este com verba, equipamentos  

BRASIL

URUGUAI
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para obras públicas, ambulância para trans-
porte de enfermos ou auxílio policial. Isso, de 
um lado ou de outro. Essa relação próxima foi 
fortalecendo os laços, que hoje se caracteri-
zam, praticamente, como um povoado só.
 Muitos aceguaenses não costumam 
se identificar como uruguaios ou brasileiros, a 
união entre os povoados de ambos os lados 
está enraizada na cultura desde o início da 
sua existência. A interdependência dos povo-
ados é algo que se expressa em muitos 
aspectos do local. A língua falada ali não 
pode ser definida como português ou espa-
nhol, e sim portunhol, o contrabando faz parte 
do cotidiano, a travessia entre fronteiras é o 
caminho à panaderia, o país vizinho é visto do 
outro lado da rua. 
 Por se tratar de um caso de pequena 
escala, onde os povoados de ambos os 
lados se estruturam paralelamente a linha, 
sem ter um desenvolvimento em locais 
distantes da fronteira e causando inúmeros 
pontos de encontros e travessias, a relação 
entre as cidades-gêmeas de Aceguá pode 
ser classificada como FRONTEIRA CAPILAR, 
que se caracteriza pela mistura de fluxos e 
funções entre os dois lados da linha.
 O tema tem como base o papel da 
organização do espaço na integração socio-
-cultural entre nações, no caso específico de 
Brasil e Uruguai.
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1.5. Aceguás: A relação comercial
 Os primeiros viajantes que começa-
ram a transformar o ponto alto do pampa em 
um aglomerado urbano, tinham como objetivo 
principal o comércio informal entre os dois 
lados da linha. Desde então, a imagem dos 
“gatos de fronteira” matreiros montados em 
cavalos, motos ou em onibus com butijões de 
gás e engradados de refrigerantes empilha-
dos tornou-se natural. O contrabando, que é 
facilmente identificado na cidade, pode ser 
considerado de pequena escala, pois é dire-
cionado para o abastecimento da população 
da própria Aceguá, ou do entorno próximo. 
Os mais aventureiros percorrem cerca de 60 
quilômetros abarrotado de mercadorias até as 
cidades de Melo (UY) ou Bagé (BR), depen-
dendo da situação econômica e cambial dos 
países. Esse fluxo comercial é tão recorrente, 
natural e de conhecimento das autoridades, 
que já faz parte da identidade local, como 
mostra o filme de 2007 ‘El baño del papa’, 
dirigido por César Charlone e Enrique Fernán-
dez.
 No extremo oposto das trocas comer-
ciais estão os freeshops, que começaram a 
ser implementados do lado uruguaio no ano 
de 2007. A venda de importados trouxe um 
novo tipo de visitante à cidade e gerou uma 
série de alterações na dinâmica do pacato 
povoado. No lado brasileiro os freeshops 
devem ser implantados ainda em 2018, após 
aprovação da regulamentação pelo Ministério 
da Fazenda.

1
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1.6. Aceguás: A relação cultural
 A linha atravessa o pampa, que se 
constitui como uma região natural e pastoril 
de planícies com coxilhas cobertas de 
campos existente somente no sul da América 
do Sul. Nesse ambiente se formou a cultura 
gaucha (gáucha! não gaúcha, que indica 
gentílico sul-riograndense),  que se caracteri-

za pelos costumes e hábitos criados pelos 
ocupantes deste ambiente, que viviam atra-
vés da exploração do gado exótico existente 
na região. No caso, as pessoas que se ades-
traram ao ambiente.
 Essa cultura está enraizada no povoa-
do de Aceguá, pois sendo um aglomerado 
urbano de pequena escala, possuem um 

 modo de vida muito “campeiro”, que é a 
base da cultura gaucha. Isso se expressa 
através das vestimentas, como exemplo a 
“bombacha”, costumes como o “mate”, 
culinária, como o “assado”, e outras caracte-
rísticas que envolvem os hábitos diretamente 
ligados à natureza do local e a pecuária.
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 Mescla é a palavra que mais identi-
fica os povoados de Aceguá. Uma popu-
lação que possui cerca de 6000 habitan-
tes, é composta por descendentes de 
índios, negros, portugueses, espanhóis, 
alemães e árabes, caracterizando uma 
cultura que possui uma raíz muito forte 
com o ambiente em que está implantada.
 A maior representação desta 
mescla é o dialeto utilizado, que é a mistu-
ra literal do português e do espanhol: o 
portunhol. A adaptação da forma de 
comunicação representa não somente a 
mistura, como a união que há entre as 
duas culturas, pois o dialeto se caracteriza 
como um esforço igual das duas partes, já 
que não há uma sobreposição de uma 
língua sobre a outra, a “divisão” é igualitá-
ria. Nas escolas (o escuelas) o ensino é 
bilingue no Brasil e no Uruguai, pois essa 
cultura da mistura deve ser estimulada. 
Como declarou Fabian Severo, escritor 
nascido na fronteira que escreve em 
portunhol, “A língua não respeita tratados 
internacionais”.
 Portanto, a representação da 
divisão,  que ocorre com a linha de frontei-
ra, pode ser considerado o maior  fator de 
união entre os dois lados, pois além de ser 
o motivo da origem do povoado, que 
iniciou pelas trocas comerciais entre dois 
países, reforça os laços culturais e a inter-
dependência entre os territórios.
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1.7. Objetivos 
 A intenção deste estudo é a con-
solidação e intensificação das trocas 
sociais, comerciais e culturais entre as 
duas nações. Como conceito base o 
estudo propõe intervenções urbanas que 
representem uma COSTURA entre os 
povoados da Aceguá brasileira e Aceguá 
uruguaia. 
 Para isso uma análise e proposição 
de intervenção urbana, através de uma 
reorganização do entorno da região fron-
teiriça e a inserção de funções para um 
espaço representativo desta mistura no 
canteiro/praça onde se localiza a linha 
divisória.
 Além da organização de uma infra-
estrutura para o cenário atual das relações 
que ocorrem em Aceguá, a proposta tem 
o intuito de caracterizar o local como um 
ponto atrativo para os habitantes das cida-
des próximas, tanto do lado uruguaio 
como brasileiro, gerando novas fontes de 
renda para as cidades, que hoje vivem, 
praticamente, das trocas comerciais locais 
e da produção agrícola do entorno.
 Como desafio da proposta está o 
entendimento profundo das necessidades 
locais, para haver uma delicadeza em rela-
ção às intervenções, pois devem ter um 
caráter de integração e desenvolvimento, 
sem  interferir na dinâmica, já estabeleci-
da, do ambiente rural e bucólico.

1
TEMA
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2.1. Níveis de desenvolvimento
 Este trabalho terá como fase inicial a 
identificação das necessidades e potenciais 
que a região de Aceguá possui, principalmen-
te pelo relacionamento com cidades impor-
tantes de ambos os lados, sendo diretamente 
ligado com Bagé, do lado brasileiro, e Melo, 
do lado uruguaio.

Bagé

Aceguá

Melo

 Após a análise macro da região, será 
avaliada a atual situação das diretrizes urba-
nísticas do perímetro urbano de Aceguá/BR e 
Aceguá/UY. Com esse conhecimento serão 
propostas sugestões de reorganização do 
espaço construído, principalmente,  no entor-
no da área que será o foco principal do traba-
lho, o parque linear onde se localiza a linha 

divisória entre as duas nações. 
  A terceira escala a ser trabalha-
da será a da intervenção para readequação 
do espaço fronteiriço. Com estratégias de 
apropriação do espaço pelos dois países, 
reforçando as ligações já existentes e inserin-
do programas e atividades que reúna os habi-
tantes de ambos lados da linha.

2
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
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2.2. Metodologia e Instrumentos
 Tendo como foco principal a integra-
ção entre os dois lados, o trabalho terá uma 
abordagem tanto de análise como de propo-
sição, que envolva os dois lados da fronteira
 Para análises iniciais relacionadas 
com histórico, dados censitários, sociais, 
econômicos e normativos serão utilizads 
dados disponibilizados por  órgãos oficiais de 
Brasil e Uruguai. 
 Para aspectos morfológicos, de topo-
grafia, usos do solo, características de ocu-
pação, fluxos, centralidades e outras caracte-
rísticas de caráter urbanístico serão realizados 
mapeamentos com diferentes bases para a 
compreensão real do ambiente no qual está 
sendo realizado o trabalho.
 Como forma de entender as reais 
necessidades dos envolvidos e realizar uma 
análise mais sensitiva sobre o aglomerado 
urbano, serão realizadas visitas para entrevis-
tas e levantamentos fotográficos da área.
 Através de instrumentos urbanísticos, 
como proposição de gabaritos volumétricos e 
de usos para determinadas áreas, estratégias 
de controle de fluxos e outros métrodos, 
serão propostas as intervenções com uma 
escala mais urbana.
 Com a incorporação de projetos de 
área construída e tratamento das áreas aber-
tas do parque central, ocorrerão as interven-
ções de caráter mais local, que representam 
a idéia central de interação entre as nações.

2
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

2.3. Estratégias de Ocupação
 As diretrizes principais de ocupação do espaço a ser trabalhado se estruturam a partir de 
situações criadas pela topografia e ocupação/uso dado pelos moradores do local:

 A inclinação constante da área permite a implantação semi-enterrada dos espaços construídos, estratégia 
que resolve a impossibilidade de realizar construções em altura, que atrapalhem a visibilidade de um lado ao outro da 
fronteira.

 Além das vias planejadas em ambos os lados, ao longo do tempo foram sendo criados, espontaneamente, 
novos trajetos de passagem que atravessam a linha de fronteira. A representatividade dessa costura orgânica será a 
outra estratégia a ser adotada para a implantação do parque. Através do reforço destes fluxos serão delimitadas as 
áreas (entre as passagens) que serão ocupadas com os programas listados ao lado. 12



3.1. Agentes Externos
 Percorrendo 60 quilômetros através 
da Ruta 8 em direção ao interior do Uruguai, 
chega-se à cidade de Melo. Sendo um rele-
vante polo comercial, agrícola e pecuário do 
Uruguai, se relaciona com o Brasil através de 
Aceguá. Pode ser considerado o ponto mais 
longíquo em que o contrabando das cidades-
-gêmeas alcança.
 Em um contexto totalmente rural, a 
implantação dos freeshops foi um fator de 
impulsionamento na economia local, pois 
trouxe um novo tipo de visitante com capaci-
dade de consumo, além dos empregos gera-
dos pelas próprias lojas de importados. 
Porém por sua localização geográfica e con-
corrência com outros pontos de fonteira com 
freeshops, gerou uma situação específica de 
turismo diário dos moradores de Bagé. 
  Sendo o único aglomerado urbano  
próximo com economia voltada para o mer-
cado agropecuário, cerca de 60 quilômetros 
pela BR-153, Bagé tornou-se o centro con-
sumidor exclusivo dos importados. A peque-
na distância que facilita o movimento pendular 
somado à falta de atrativos na cidade de 
Aceguá, gerou uma situação de vantagens 
somente para os freeshops, pois os compra-
dores não possuem o hábito de permanecer 
no povoado. Portanto, a situação atual é de 
visitantes brasileiros que possuem um poten-
cial de uso da cidade, porém ainda sentem 
atraídos o suficiente.
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51.830 habitantes
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3.2. Parâmetros de Controle
 As cidades-gêmeas de Aceguá, pos-
suem juntas cerca de 6.000 habitantes. No 
lado brasileiro, segundo o censo de 2010 do 
IBGE, haviam 4.394 aceguaenses e uma 
densidade demográfica de 2,84 hab/km² , 
hoje a população estimada é de 4.759 pes-
soas. Do lado uruguaio o censo de 2011 do 
INE (Instituto Nacional de Estadística) indicou 
uma população de 1.511 habitantes na vila 
pertencente ao Departamento de Cerro 
Largo.
 De ambos os lados a economia é 
baseada na produção agropecuária, princi-
palmente na produção de arroz e pecuária 
bovina, portanto a aglomeração urbana não 
possui um caráter muito pouco dinâmico. 
Essa caráter rural, juntamente com sua locali-
zação geográfica, faz com que o fluxo de 
passagem de turistas entre Brasil-Uruguai 
seja um dos menores se comparado aos 
outros pontos onde há algum tipo de aglo-
merção urbana. 
 Os povoados, reunidos, possuem 
uma grande representatividade desta cultura 
da mescla e relação direta com o ambiente 
natural em que se consolidaram. Esse fato 
gera um potencial para o reforço e ampliação 
desta cultura através de estratégias urbanísti-
cas e econômicas, que devem respeitar as 
características e costumes locais.

3
DEFINIÇÕES GERAIS

3.3. Potenciais financiadores
 A representatividade da integração é 
de interesse expresso entre  as autoridades 
de ambos os lados. A proposição de de unir 
forças para executar algum tratamento para a 
área do canteiro divisório já ocorreu em mais 
de uma ocasião. Porém não houve prosse-
guimento por razões diversas. Dentro dos 
esforços governamentais pode ser potenciali-
zada a participação dos agentes culturais e 
dos setores relacionados com a agropecuá-
ria, que é base da economia local.  
 O comércio local é dependente desta 
mistura, portanto uma intervenção que refor-
çaria esta relação traria não somente a repre-
sentatividade das atividades que originaram 
estes povoados, como pedriam trazer novos 
clientes. 
 Os freeshops, que à partir de 2018, 
existirão dos dois lados possuem uma grande 
capacidade de investimentos e seriam bene-
ficiados diretamente com intervenções que 
gerariam o interesse de novos turistas e o 
reforço dos frequentadores.
 Uma intervenção de nível urbanístico 
traria aspectos positivos para diversos seto-
res da comunidade. Portanto, a junção de 
esforços tanto governamental, como de 
iniciativa privada, poderiam viabilizar este tipo 
de intervenção.

14



4
DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

FREE SHOPS E 
COMÉRCIO LOCAL

PREFEITURA ACEGUÁ/BR 

RECEITA FEDERAL

ESCOLA

CULTURA

CULTURA

SERVIÇOS

SERVIÇOS

GASTRONOMIA

COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO

LAZER

POSTO DE GASOLINA

PRAÇA PÚBLICA

COMÉRCIO
LOCAL

4.1. Diretrizes programáticas
 Considerando o caráter urbano e de 
integração linear do projeto, o programa a ser 
desenvolvido será divido conforme sua rela-
ção com o entorno imediato. 
 Além de relacionar os usos do parque 
com o entorno imediato, a alocação dos usos 
incorporados têm como objetivo a COSTURA 
entre os dois lados da fronteira, fazendo com 
que haja uma complementação entre as ativi-
dades que ocorrem dos lados distintos.
 Por sua localização geográfica, sendo 
um ponto médio entre duas importantes cida-
des de cada lado, o espaço terá um caráter 
de apoio, não somente à população local, 
mas também aos visitantes e viajantes que 
criam o fluxo Bagé/BR - Melo/UY.

ACEGUÁ

MELO

BAGÉ
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CARÁTER USO

largo cívico 1000 m²
anfiteatro 500 m²
centro de eventos 500 m²
biblioteca 100 m²

2100 m²

lojas 100 m²
feiras 300 m²
comércio informal 100 m²

500 m²

restaurantes 300 m²
ambulantes 100 m²
feiras gastronômicas 300 m²

700 m²

quadras esportivas 1600 m²
praça infantil 200 m²
observatório 50 m²

1850 m²

administração do parque 50 m²
postos receitas federais 50 m²
postos polícias 50 m²

150 m²

estacionamento 5000 m²
sanitários 50 m²

5050 m²

10350 m²

ÁREA 

 GASTRONOMIA

 LAZER

 ADMINISTRAÇÃO

 ÁREA TOTAL  =  43140 m²  |   ÁREA OCUPADA  =
 TAXA DE OCUPAÇÃO = 24%

 CULTURA

 COMÉRCIO

 SERVIÇOS

4
DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

4.2. Organização programática
 Tendo um zoneamento básico onde se distribuem 
os tipos de uso, foi estimada a área de ocupação com 
intervenções construídas, segue a tabela ao lado:

4.3. Eventos Culturais
 A manutenção e impulsionamento da cultura local é um dos principais focos 
do trabalho, para isso a disponibilização de infra-estrutura adequada para estes 
acontecimentos que movimentam o povoado farão parte do programa a ser desenv-
volvido. Abaixo algumas movimentações culturais do povoado:

SEMANA FARROUPILHA
Evento cultural anual, ocorre no mês de 
setembro relembrando a revolução farrou-
pilha, ato que marca a história do estado 
do Rio Grande do Sul. É considerado o 
maior evento público que ocorre na 
cidade de Aceguá, tendo a participação 
da população dos dois lados da fronteira, 
pois ressalta a cultura “campeira”, que se 
faz muito presente na população 
uruguaia. Durante a semana comemorati-
va, muitos acontecimentos são realizados 
no canteiro central, que une os dois lados.

24% ocupado

BALONISMO NO PAMPA
Desde 2011 é realizado em Aceguá,  
praticamente todos anos, o Festival de 
Balonismo no Pampa. O evento reúne 
praticantes de diversos países que 
apreciam a paisagem natural  do ambien-
te, além de curiosos pelo esporte.

FESTIVAL DE COMETAS E
PANDORGAS
Evento que ocorre em vários pontos da 
fronteira, tem como intuito a interação 
entre crianças brasileiras e uruguaias, 
reforçando os laços entre as duas 
nações.
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Costumes sempre foram baseados na 
pecuária bovina. Nas imagens acima, 

técnica agrícola do torrão e reunião de 
trabalhadores em mangueira de pedra ao 

redor do fogo de chão.

5.1. Fatos Históricos
 A ocupação do ambiente de Aceguá é 
composta de fatos isolados na história. Antes 
de se tornar um povoado com caráter urbano, 
os registros são marcados por passagens 
militares na região.

5
DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA

Região habitada por 
indígenas charruas, 
guenoas e minuanos

Espanhóis vindos da 
Banda Oriental 
penetraram pela 
serrania de Aceguá 
e fundaram a 
redução de Santo 
André dos Guenoas, 
em 1683

16
83

Devido à promoção de 
oficiais que ocorreu 
durante uma solenida-
de militar de tropas 
portuguesas, o local foi 
denominado Campo 
das Mercês; Atualmen-
te é localizado o ponto 
de encontro dos 3 
distritos de Aceguá

17
53

Área torna-se um 
distrito de Bagé, 
sendo nomeado 
Coxilha Seca

18
97

Distrito de Coxilha 
Seca passa a ser 
chamado de Aceguá

19
38

Distrito é elevado à 
Município, desmem-
brando-se de Bagé

19
96

Instalação do 
Município de Aceguá

20
01
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BRASIL
URUGUAI

5.2. Ocupação
 Baixa densidade é uma das prin-
cipais carcaterísticas das cidades com 
economia baseada na agropecuária, 
sendo assim as cidades-gêmeas de 
aceguá possuem uma ocupação rarefei-
ta. Na parte central, próximo a linha de 
fronteira, há um destaque em relação ao 
tamanho e densidade das edificações, 
que se diferenciam do resto, principal-
mente, por  seu caráter comercial. Do 
lado brasileiro onde se localiza a região 
de forte comércio local, e do lado 
uruguaio onde estão alocados os 
freeshops.
 

Costumes sempre foram baseados na 
pecuária bovina. Nas imagens acima, 

técnica agrícola do torrão e reunião de 
trabalhadores em mangueira de pedra ao 

redor do fogo de chão.

5
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5.3. Usos do solo
 Dentro do perímetro urbano 
dos dois povoados há uma predomi-
nância do uso residencial com uma 
baixa ocupação dos lotes, refletindo o 
caráter rural.
 Pela atual situação cambial, há 
uma grande disparidade na localiza-
ção do ambiente comercial para o 
lado brasileiro, pois tanto os brasilei-
ros como os uruguaios consomem 
deste lado. Até mesmo o comércio 
que se destaca do lado uruguaio, 
freeshops, tem como foco os consu-
midores brasileiros.

5
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COMÉRCIO INFORMAL

COMÉRCIO LOCAL

FREE SHOPS

MELO/UY - 60KM

BAGÉ/BR - 60KM

 3
M

K

5.4. Centralidades e Fluxos
 É notável a centralização dos 
usos comerciais ao decorrer da linha 
divisória. Isso reflete a relação de 
trocas entre os lados, além do poten-
cial do maior fluxo externo que existe 
na cidade, a ligação entre a BR-153  e 
Ruta 8.

BR-153

R
uta 8

5
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5.5. Topografia
 Duas das teorias sobre a 
origem do nome de Aceguá, se 
refere à sua situação geográfica. 
Esse nome significaria “terra alta e 
fria”, apontando as características 
geográfica e climática do local; e 
ainda “seios da lua”, em alusão aos 
cerros altos da serra do Aceguá.
 Como carcaterística do 
ambiente do pampa, pode-se con-
siderar que o centro de aceguá se 
encontra no alto de uma coxilha. O 
local que será o foco do trabalho se 
caracteriza com um declive cons-
tante em direção à nordeste.

5
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5.6. Levantamento Fotográfico
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6.1. Intervenções na Fronteira
 Tendo como base a relação de bom-
-senso entre as duas nações, em 1933 foi 
firmado o ‘Convênio para a fixação do Estatu-
to Jurídico da Fronteira entre Brasil e o Uru-
guai’. Assinado pelos Ministros das Relações 
Exteriores do Brasil, Afrânio de Melo Franco, e 
do Uruguai, Alberto Mañé, o documento 
possui uma série de artigos que tratam de 
questões como controle das autoridades, 
demarcações de limites e condicionantes 
para construção e manutenção nesta região.
 Sobre a intervenção do parque de 
Aceguá, dois trechos do documento fazem 
referência à questão de construções na linha 
de fronteira. A primeira trata da impossibilida-
de da inserção de construções em altura que 
impossibilitem a visualização de um lado ao 
outro da fronteira. O segundo trecho, artigo 
XII, explicita a não permissão de novas cons-
truções ou reconstruções em menos de dez 
metros da linha divisória. Porém, conforme o 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 
quando houver a intenção de ocupação da 
área de ambos os lados, que é o caso de 
Aceguá, haverá avaliação e provável libera-
ção para intervenções.
 O documento, como um todo, possui 
um caráter muito amigável em relação às 
incumbências de cada governo, ficando  
exposta a união na tomada de decisões e 
liberdade de fluxo entre os habitantes dos 
dois lados. Ao lado, transcrição de trechos do 
documento:

6
CONDICIONANTES LEGAIS E INSTITUCINAIS

CONVÊNIO PARA A FIXAÇÃO DO ESTATUTO JURíDICO DA FRONTEIRA 
ENTRE O BRASIL E O URUGUAI

 O Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil e o 
Presidente da República Oriental do Uruguai, desejosos de evitar quaisquer causas de 
deslntelipência na fronteira comum e favorecer quanto possível as boas relações de 
vizinhança existente entre os dois países, resolveram celebrar um Convênio, no qual fôsse 
estabelecido o estatuto jurídico de tal fronteira; e, para êsse fim, nomearam seus plenipo-
tenciários respectivos, a saber: o Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados 
Unidos do Brasil ao Senhor Doutor Afrânio de Melo Franco, Ministro de-Estado das 
Relações Exteriores; O Presidente da República Oriental do Uruguai ao Senhor Doutor 
Alberto Mané, Ministro das Relações Exteriores; Os quais, depois de haverem exibido os 
seus Plenos Poderes, achados em boa e devida forma, convieram nos seguintes artigos:

Artigo I
 Os Estados contratantes obrigam-se a conservar as estradas de rodagem e 
caminhos que atravessem ou acompanhem a fronteira comum, bem como as obras que 
se encontrem em seu percurso, mantendo-se de acôrdo com as necessidades do trânsito 
e melhorando-as quando os dois Governos o julguem conveniente.

Artigo II
 Para efeitos do artigo anterior, considera-se que uma estrada ou caminho acom-
panha a fronteira quando o seu eixo não esteja a mais de três quilômetros de distância da 
linha divisória.

Artigo IV
 O tráfego e o serviço policial e aduaneiro das estradas, caminhos e pontes da 
fronteira serão regulamentados por acórdãos especiais entre os dois Governos.

Artigo VI
 Toda a largura das estradas ou caminhos que coincidam com a fronteira poderá 
ser utilizada por pessoas procedentes de qualquer dos dois Estados, sem necessidade de 
passaporte ou salvo-conduto. Ao pessoal de ambos os Estados incumbidos dos serviços 
de segurança pública, vigilância da fronteira, alfândega, correios, telégrafos, telefone e 
saúde pública será permitido, quando transitar no chamado corredor internacional ou nos 
trechos de estradas ou caminhos que coincidam com a fronteira, o uso dos respectivos 
uniformes e do competente armamento regulamentar.

Artigo XI
 No futuro, não poderá ser elevada nenhuma construcção dentro da faixa de 44 
metros de largura, a que se refere o art. 9°. Em qualquer outro trecho da fronteira, não 
serão permittidas novas construções ou reconstruções a menos de dez metros da linha 
divisória.

Artigo XIX
 Cada um dos dois Estados terá o direito de dispor de metade da água que corre 
nos cursos dágua da fronteira.
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6.2. Diretrizes Urbanísticas Aceguá/BR
 A cidade de Aceguá possui poucos 
anos de independência, pois se desmem-
brou de Bagé em 2001, tornando-se municí-
pio dividido em 4 distritos: Aceguá, Colônia

Nova, Minuano e Rio Negro. Sendo conside-
ravelmente novo, o município ainda está em 
processo de organização e não possui um 
Plano Diretor estabelecido. O que rege a 
organização do espaço urbano são Leis de

Diretrizes Urbanas que resultaram no mapa, 
disponibilizado pela prefeitura,  de loteamento 
e zoneamento dos usos e ocupações do solo 
do município.

6
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6.2. Diretrizes Urbanísticas Aceguá/UY
 Aceguá/UY é considerada, desde 
1986, uma vila pertencente ao departamento 
de Carro Largo. Antes dessa elevação era 
considerada um povoado, desde 1941. 
Sendo um aglomerado urbano relativamente 
pequeno, possui uma organização de diretri-
zes urbanísticas pouco desenvolvida. 
 As estratégias que regem a ocupação 
do solo são representadas pelo documento 
fornecido pela Intendencia Departamental de 
Cerro Largo. Nela é possível analisar que há 
apenas uma categorização genérica de ocu-
pação do solo, sendo basicamente dividido 
em solo urbano e rural, com suas derivações.
 Dentro do perímetro urbano de 
Aceguá toda área é considerada perímetro 
urbano. Como complemento destes mapas 
há o documento geral de ordenamento terri-
torial do departamento de Cerro Largo. Neste 
documento há uma especificação para fracio-
namento das unidades territoriais e dimensio-
namento das vias, explicitando que no caso 
de Aceguá a dimensão mínima para a testada 
dos lotes é 10m, ocupando uma área mínima 
de 300m², possuindo no mínimo 4 lados e 
tendo uma taxa de ocupação máxima de 
80%. Sobre o dimensionamento das vias, 
devem ter a partir de 17m de largura.
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Receita Federal - Ministério da fazenda
http://idg.receita.fazenda.gov.br/

IBGE
https://www.ibge.gov.br

Prefeitura Municipal de Aceguá/BR
http://www.acegua.rs.gov.br/

República Oriental del Uruguay
https://www.presidencia.gub.uy/

Gobierno de Cerro Largo
http://www.cerrolargo.gub.uy/

EU - Urbanism II Border Cities
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http://cmacegua.rs.gov.br/
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Filme - El baño del papa
https://www.youtube.com/watch?v=mmJFY-
VLFDc4

Documentário - A linha imaginária (BR)
https://www.youtube.com/watch?v=iw3ib-
MAzNa0&t=8s
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https://www.youtube.com/watch?v=60hh-
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