
INTRODUÇÃO 

Esse estudo visa explicitar as relações econômicas 

da região transfronteiriça pautando a problemática 

do desenvolvimento regional através do efeito po-

larizador PERROUX(1967) de Ciudad del Este e 

seus efeitos cumulativos MYRDAL (1972) perante 

a região e as pessoas que dela dependem. Esse es-

tudo não relaciona somente fatores estritamente 

econômicos, inclui-se também o aspecto social e 

político, pois, na complexidade do tema, fatores iso-

lados não demonstrariam a realidade da região. 

  

 

 

 

MATERIAL E MÉTODO 

A pesquisa se concentra em uma revisão bibliográ-

fica e na coleta de dados em publicações e nos ór-

gãos oficiais e instituições da sociedade civil organi-

zadora das cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del 

Este. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Essa pesquisa visa uma melhor compreensão 

da magnitude das relações existentes na região 

transfronteiriça, bem como o efeito polariza-

dor de Ciudad del Este que repercute além da 

fronteira, a afim de demonstrar a amplitude do 

objeto estudo, para contribuir tanto em traba-

lhos futuros bem como políticas do governo, a 

fim de uma atuação mais ampla, pois, tanto ati-

tudes do governo brasileiro quanto paraguaio 

sem alternativas não seria dicotômico nas re-

percussões políticas e social. 


