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Resumo: Verifica-se, atualmente, uma crescente interdependência entre o turismo e as 

redes de transporte aéreo. O objetivo geral deste artigo, resultado de uma pesquisa 

bibliográfica, de caráter descritivo-exploratório, é delimitar o conceito de espaço de 

fluxos e de redes (categorias a priori) à discussão sobre a representatividade do 

aeroporto de Caxias do Sul (RS), para o turismo local-regional, aeroporto esse utilizado 

como objeto de estudo. Na revisão de literatura e levantamento documental, 

referenciam-se como categorias a posteriori as redes urbanas e a oferta de serviços de 

transporte aéreo. Os resultados obtidos dão conta de que a atual estruturação da rede 

urbana brasileira, conduzida pela cidade de São Paulo, reflete no padrão concentrado(r) 

do acesso, distribuição e conectividade aérea, fator a ser considerado pelos setores 

produtivos envolvidos, pelas políticas de planejamento territorial, como também no 

âmbito de pesquisas científicas interdisciplinares em transportes turísticos. 

Palavras-chave: Turismo; Espaço de fluxos; Redes urbanas; Caxias do Sul; Aeroporto 

Hugo Cantergiani (RS). 

 

1. Introdução 

 

O turismo tem sido estudado e entendido muito mais pelos seus fixos do que pelos seus 

fluxos. O ato da viagem e o inerente deslocamento têm sido relegados a plano 

secundário no Planejamento do Turismo. Isso constitui um quadro a ser superado 

(GASTAL, 2005). 

As infraestruturas de transporte no turismo em geral, e os aeroportos em particular, 

inserem-se nesse contexto, na medida em que, mais do que fixos e formas, existem 

pelos/para os fluxos (turísticos, mas não só) e detém conteúdos a serem analisados pelo 

Turismo, como campo epistemológico, entre outras áreas do conhecimento. Os estudos 
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exploratórios, que visam a determinar a existência e a relação entre variáveis (KÖCHE, 

2010), parecem, pois, necessários. 

Aliados ao caráter exploratório da pesquisa proposta, estiveram presentes técnicas de 

descrição do objeto de estudo, a fim de melhor analisá-lo, o que caracteriza o nível 

descritivo de pesquisa. Cabe ressaltar que: “Na pesquisa descritiva não há a 

manipulação a priori das variáveis. Faz-se a constatação de sua manifestação a 

posteriori.” (KÖCHE, 2010). As características da pesquisa vinculam-se à proposição 

de um estudo de caso: o aeroporto de Caxias do Sul. Para Yin (2001, p. 33): “[...] o 

estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange tudo 

com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta de dados e 

à análise de dados.”. Desta forma, o percurso metodológico realizado parte de uma 

revisão de literatura. Essa técnica é recorrente em pesquisas de caráter bibliográfico 

(KÖCHE, 2010). 

A precedente etapa de problematização resulta no objetivo principal deste, Assim, 

abarca-se o conceito de espaço de fluxos e de redes à discussão sobre a 

representatividade do Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul (RS), para o 

turismo local-regional. Para tal, propõem-se como objetivos específicos: a) lançar 

olhares para a abordagem do fenômeno do turismo como impulsionador das redes de 

infraestruturas de transporte aéreo, sobretudo os terminais de passageiros; b) 

caracterizar brevemente a inserção da cidade na rede urbana brasileira; c) verificar a 

inserção de Caxias do Sul na rede de transporte turístico aéreo brasileira; e d) fazer 

emergir possíveis questionamentos por meio da contraposição entre conceitos 

explicitados e dados empíricos deste. A primeira interface a ser estabelecida, visando o 

alcance dos objetivos propostos neste, é a do turismo brasileiro com as redes de 

transporte aéreo. 

 

2. Transporte turístico aéreo 

 

O turismo, essencialmente, associa-se a um deslocamento no espaço. Por extensão, não 

se pode conceber o turismo contemporâneo sem os transportes, os sistemas e redes que 

o compõe. “Um sistema de transporte pode ser definido como um conjunto de 

componentes associados com determinado modo de transporte” (PALHARES, p. 644) e 
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pode ser estudado por quatro elementos físicos: via de acesso, veículo (meio de 

transporte), força motriz e terminal. Agrega-se também, conforme Almeida (2010), a 

tecnologia. 

Nesse sentido, “a acessibilidade ao destino é uma parte importante para atrair ou não os 

turistas, sendo diretamente relacionada com a infra-estrutura – vias e terminais – e 

operações de transportes.” (PALHARES, 2005, p. 646). Concebe-se que a 

infraestrutura, os serviços e as redes de transportes provêm nas ligações essenciais entre 

as áreas de origem e destino, assim como para destinos turísticos (primário e 

secundário) (PALHARES, 2005). De acordo com Paolillo, o sistema de transporte 

turístico “é a estrutura composta por serviços e equipamentos de um ou mais meios de 

transportes, necessários ao deslocamento dos turistas e viajantes em geral entre núcleos 

emissores e receptores e dentro dos mesmos.” (2002, p. 13).  

A atividade turística, como se pode notar, possui estreitos vínculos os transportes, com 

especial destaque para o modal aéreo: 

 

Em termos dos modos de transportes individuais, a aviação é provavelmente o mais 

estudado com relação ao turismo. Isso pode ser atribuído ao fato de que o 

desenvolvimento do turismo internacional nas últimas décadas tem sido propiciado 

graças ao crescimento das malhas aéreas e da infra-estrutura aeroportuária, a diminuição 

real dos custos do transporte aéreo e o aumento da capacidade e velocidade através da 

introdução de novas tecnologias aeronáuticas (PALHARES, 2005, p. 654). 

 

O desenvolvimento do turismo de massa, a intensificação de fluxos turísticos e 

a turistificação de muitos “lugares” (CESAR, 2011, p.23) se deve, pelo menos em parte, 

ao aperfeiçoamento nos sistemas de transporte, especialmente o modal aéreo, ocorridas 

no século XX. 

 
A cada novo avanço na tecnologia de transporte, do desenvolvimento de estradas pelos 

romanos, à construção de jatos wide-body de passageiros, permitiram ao viajante ir mais 

longe, em maior velocidade, por um preço mais barato e com maior conforto e 

segurança. Começando com a estrada de ferro no século XIX e o automóvel privado e 

os serviços aéreos comerciais no século XX, o sistema de transportes forneceu as bases 

para o desenvolvimento do turismo, tanto doméstico, quanto internacional, na sua forma 

atual (PRIDEAUX, 1999, p. 53, tradução nossa). 

 

 Almeida (2010) apresenta a experiência da gestão de conhecimento em 

empreendimentos aeroportuários de Portugal. Nesse país, o setor de infraestrutura 

aeroportuária busca aproximar-se da cadeia produtiva do turismo, sendo que tal elo é 

efetivado por instituições de ensino superior. Além disso, reconhece-se a estreita relação 



 
 

4 

existente entre transporte aéreo e desenvolvimento turístico: um é condição de expansão 

do outro. Isso implica no desenvolvimento de ações, por parte do aeroporto, tais como: 

marketing aeroportuário e elaboração de rotas aéreas. 

 

3. Turismo e aeroportos 

 

Os aeroportos assumem o papel de centros nodais na economia associada ao turismo 

mundial, operando como plataformas de distribuição e captação de fluxos (ALMEIDA, 

2010). Assim, o sistema turístico elaborado por Leiper (1990), define os elementos 

geográficos inerentes à viagem, compondo por região geradora de turistas, região de 

trânsito e região receptora de turistas. Pode-se aproximar o aeroporto a essa região de 

trânsito, de forma eminente. Entretanto, deve-se ponderar, que a região de trânsito 

também inclui locais intermediários de visitação turística, além das infraestruturas e um 

ambiente técnico que contribuem decisivamente para o aumento de fluxos nessa região. 

Como fatores determinantes dos fluxos turísticos, para além das motivações, estão o 

tempo, a afluência e a liberdade de movimentos (ALMEIDA, 2010). Destacam-se como 

fatores intervenientes no desenvolvimento de rotas aéreas há: destino, que abrange 

aeroporto-destino, região-destino e cadeia produtiva do turismo; rede, que abrange as 

companhias aéreas e as autoridades de aviação civil (ALMEIDA, 2010, grifo nosso). 

Em paralelo a isso, os terminais aeroportuários: 

 
[...] precisam se integrar com a economia local e regional, deixando de ser meros locais 

de trocas de modos de transporte e passando a agregar valor aos produtos e bens que por 

eles circulam, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento 

socioeconômico da região.” (PALHARES, 2001, p. 30). 

 

Torna-se importante, neste momento da pesquisa, definir a formação de seus elementos 

constituinte. Assim, o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19 de 

dezembro de 1986), define que: “aeródromo é toda área destinada a pouso, decolagem e 

movimentação de aeronaves”. Os aeródromos podem ser tipificados em civis e 

militares. Os civis, por sua vez, podem ser classificados em públicos e privados. 

Inseridos na classificação de aeródromos civis públicos encontram-se, finalmente, os 

aeroportos: “Aeroportos são os aeródromos públicos dotados de instalações e 

facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de 

pessoas e cargas” (ANAC, 2011). 
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Eles são responsáveis por consolidar estratégias para a companhia aérea, a região e a 

infraestrutura (ALMEIDA, 2010). Assim, sendo: 

 

Um aeroporto deixou de ser apenas uma infra-estrutura de apoio ao transporte aéreo, 

sendo hoje visto como um pólo de desenvolvimento regional e nacional, que participa 

nas estratégias de desenvolvimento da região com outros intervenientes, quer do setor 

turístico (regionais e internacionais), quer de outros setores de atividade, permitindo que 

o destino se torne mais atractivo e logo mais procurado por investidores nacionais e 

estrangeiros (ALMEIDA, 2010, p. 143). 

 

Sumarizando, ainda a partir de Almeida (2010): os aeroportos constituem-se como 

infraestruturas de apoio ao transporte aéreo; desempenham papel de destaque no sistema 

dos destinos locais e regionais no qual se inserem; promovem atração de novos 

negócios e investimentos; elaboram estratégias coordenadas de ação junto ao setor 

turístico, analisando vias, terminais ou meios e o nível de captação de parcelas do fluxo 

turístico. Sendo assim, o aeroporto é aqui considerado como objeto que comporta 

inúmeras ações, a compor o espaço, detentor, portanto, de formas e conteúdos 

peculiares, a serem inseridos na dinâmica do espaço local e regional. 

 

4. Turismo: fixos e fluxos 

 

O turismo é tomado, por sua vez, pelo seu papel de (re) produtor e consumidor de 

porções de espaço e, também, como interveniente no processo de (re) ordenamento de 

territórios. Esses territórios, para fins de investigação em turismo, podem ser 

considerados como sendo “territórios turísticos” ou não, pois se concebe que também há 

turismo sem território (CRUZ, 2002). Além disso, território turístico não é só aquele 

que é destino de visitação turística - destino de fluxos turísticos - como também aquele 

que abriga tráfego turístico. 

Isso porque os lugares passam a ser considerados não mais pelos fixos que contém, mas 

sim pelos fluxos que transitam por eles (BREDOSSIAN, 2010). Convém distinguir, a 

partir de Beni (2007) tráfego de fluxo turístico. Enquanto que o primeiro relaciona-se à 

“todo e qualquer deslocamento de um conjunto de turistas que se movimenta 

multidirecionalmente em diversos espaços geográficos de vários pontos de emissão a 

múltiplos pontos de recepção”, o segundo refere-se à “Todo e qualquer deslocamento de 

um conjunto de turistas que se movimenta de uma direção a outra, unidirecionalmente, 
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num contexto espaço-temporal delimitado, com um ponto comum de emissão e um ou 

vários pontos de recepção.” (p. 484). 

Pode-se conceber que o turismo funda-se a partir de fixos que mobilizam os fluxos, 

conhecidos como fluxos turísticos. A partir de uma leitura da geografia, infere-se que:  

 
Fixos e fluxos juntos, interagindo, expressam a realidade geográfica e é desse modo que 

conjuntamente aparecem como um objeto possível para a geografia. Foi assim em todos 

os tempos, só que hoje os fixos são cada vez mais artificiais e fixados ao solo; os fluxos 

são cada vez mais diversos, mais amplos, mais numerosos mais rápidos (SANTOS, 1996, p. 

62). 

 

Considera-se que alguns dos elementos indispensáveis à atividade do sistema turístico 

são os atrativos turísticos, ou seja, tudo o que motiva as pessoas a se “des” locarem-se 

para apreciá-los e/ou vivenciá-los (BENI, 2007). Assim, esses podem considerados 

artefatos, paisagens, eventos, lugares, entre outras categorias. Seu caráter fixo é 

característica intrínseca do turismo, e lhe confere especificidade (CRUZ, 2002). Os 

atrativos vêm a se converter em produtos turísticos. 

 
Da fixidez do produto turístico decorre a necessidade de seu consumo in situ e, 

conseqüentemente, dos deslocamentos implicam, entre outras coisas, que a prática do 

turismo tenha repercussões sobre distintas porções do espaço, sobre os espaços 

emissores de turistas e os espaços de deslocamento e sobre os pólos receptores (CRUZ, 

2002, p. 17). 

 

Delimita-se, assim, como objeto de estudo deste trabalho: o Aeroporto Hugo Cartegiani, 

de Caxias do Sul (RS), com as especificidades conferidas pelo fenômeno turístico. 

Aborda-se o terminal como um espaço de deslocamento pelo qual é necessário 

locomover-se, para que o turista deixa um espaço emissor e atinja um polo receptor, 

viabilizando, assim, o consumo do produto turístico. A expansão de fluxos turísticos do 

meio do modal aéreo de transporte vem sendo associada tanto a avanços na atividade 

aeronáutica quanto por melhorias nas infraestruturas de terminais aeroportuários. 

 

5. Espaço de fluxos 

 

O espaço de fluxos vem a se constituir como uma forma e/ou processo espacial 

característico da atual era da informação, alterando toda uma estrutura social. Entende-

se, por fluxos “as seqüências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio 

entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas 
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econômica, política e simbólica da sociedade” (CASTELLS, p. 436), sendo que um dos 

primeiros suportes materiais do espaço de fluxos é o transporte em alta velocidade. E, se 

nenhum lugar existe por si mesmo, dado o fato de que posições são definidas fluxos, 

deve haver uma segunda camada desse espaço de fluxos, representados pelos nós. As 

redes, sendo fatos no tempo e no espaço, implicam em maior mobilidade e 

interdependência entre lugares e entes da sociedade. A mobilidade e a interdependência, 

por sua vez, vêm a ser categorias essenciais à compreensão da sociedade 

contemporânea. O espaço concreto está para o espaço de fluxos, assim como segundo 

está para o primeiro, havendo possibilidades de surgimento de um espaço ampliado 

(FIRMINO; DUARTE, 2008). As redes de transporte turístico de modal aéreo adquirem 

essas prerrogativas, pelo menos em uma primeira análise. Considera-se que o turismo 

insere-se nesse amplo e complexo contexto: o espaço de fluxos. A análise da rede de 

infraestruturas de terminais aéreos vem ao encontro dessa constatação. 

Os espaços de fluxos estariam circunscritos, por sua vez, como uma forma espacial, que 

deriva, pelo menos parcialmente, da morfologia social dominante: a sociedade que se 

organiza por redes. Considera-se que: “Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó 

é o ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do 

tipo de redes concretas de que falamos.” (CASTELLS, 1999, p. 498). As redes podem 

ser tomadas como estruturas abertas a expandirem-se ilimitadamente, incorporando 

novos nós, na medida em que esses compartilham códigos de comunicação comum. As 

redes atuam na “suplantação do espaço” e “invalidação do tempo” (CASTELLS, 1999). 

Tal constatação vai de encontro do que preconiza Harvey (1992), a partir do conceito de 

“compressão do espaço pelo tempo”, provocada, sobretudo, por avanços no transporte 

aéreo. Alerta-se para o fato de que: “Em nível mais profundo, as bases significativas da 

sociedade, espaço e tempo estão sendo transformadas, organizadas em torno de espaço 

de fluxos e do tempo intemporal”, talvez porque o espaço e os fluxos pressupõem a 

conexão simbólica (CASTELLS, 1999, p. 504). 

A sociedade atual, dita do conhecimento, por intermédio de redes do conhecimento, 

também é formatada, pelo menos parcialmente, por fluxos. A cidade informacional 

configura-se como uma nova forma (urbana) a despontar nesse contexto. O espaço de 

fluxos incorpora os lugares sob uma nova lógica espacial, sendo que: “Os fluxos 

definem a forma e os processos espaciais” (CASTELLS, 1999, p. 434). As 
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telecomunicações e o transporte aéreo – mediante fluxos que suportam – são vias para a 

consolidação de redes, quais sejam, globais, centrais e/ou dispersas auxiliares. 

Ressalta-se o fato de que comumente as organizações turísticas articulam-se em redes, a 

exemplo do que ocorre com as “redes do destino turístico”, segundo Almeida (2010). 

Há que se apontar, nesse sentido, que uma das expressões mais significativas dessa 

sociedade em rede é a forma espacial das redes urbanas. 

 

6. Uma reflexão sobre redes urbanas 

 

A economia urbana dos países, fundamentalmente nos emergentes, pode ser classificada 

em circuito superior e em inferior. Para análise desses aspectos, intervenientes na 

discussão proposta, vale-se de uma análise microespacial, que pode lançar mão, por sua 

vez, da abordagem das redes urbanas. 

A hierarquia de cidades, inerente a esse conceito, constitui-se por intermédio do sistema 

formado pelo circuito superior da economia, sobretudo. Tal circuito encontra-se 

estritamente dependente das infraestruturas (SANTOS, 1996). Na rede urbana, não é a 

cidade que se torna rede, mas torna-se, isto sim, um elemento da rede (BREDOSSIAN, 

2010). A cidade sobe de categoria na hierarquia urbana à medida que expande sua 

capacidade de oferta de bens e serviços. Como exemplo da rede urbana no turismo, há a 

cidade de Gramado
3
, que ocupa, dessa forma, uma posição de centralidade efêmera, 

fato se deve, sobretudo, à realização de eventos nessa cidade (SOUZA, 2003).   

A rede urbana constitui-se por intermédio da articulação muito densa entre cidades, 

promovendo fluxos de informações, bens e pessoas (o turismo aí se encontra). Os meios 

de transporte permitem que essa dinâmica ocorra (BREDOSSIAN, 2010). Em alguns 

casos, pode haver uma articulação indireta por intermédio de outras cidades, chamadas 

hubs. Dessa forma, todas as cidades encontram-se ligadas a uma rede urbana (nacional 

e/ou global, por exemplo), conforme Souza (2003). Essa lógica replica-se na rede de 

transporte aéreo. Em paralelo, tem sido verificada uma intensificação da prática espacial 

da concentração espacial de atividades superiores, em centros nodais, organizando os 

centros urbanos de forma [mais acentuadamente] hierárquica, sendo que, em mercados 
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emergentes vários “centros regionais” têm aderido à rede (CASTELLS, 1999). 

Depreende-se que: “A aceleração do processo de concentração que podemos observar 

no período atual é de caráter tanto geográfico quanto econômico” (SANTOS, 1996, p. 

105). Há que se levar em consideração esse fator quando da análise de redes urbanas e 

de transporte turístico aéreo. 

Torna-se premente mencionar também que os centros locais e regionais, em vez de 

serem suplantados, tendem a gravitar em torno de cidades globais, subordinando-se a 

elas. É necessário compreender que o fenômeno da cidade global representa 

corresponde a um processo que conecta serviços avançados, centros produtores e 

mercados de uma rede global e constituem-se como nós. Umas das marcas da 

urbanização do terceiro milênio são as megacidades, tidas como nós da economia 

global. Como exemplo brasileiro, pode-se apontar a cidade de São Paulo (CASTELLS, 

1999). Por fim, admite-se que: “As redes de transporte aéreo são um aspecto 

indissociável da rede urbana e assumem, em geral, caráter hierárquico” (BRASIL, 2008, 

p. 138). 

 

7. Redes urbanas e o transporte turístico aéreo 

 

O aumento da mobilidade espacial na rede urbana se da em função da renda. Além 

disso, apontam-se os progressos técnicos e os fatores institucionais como fatores 

responsáveis por um reforço na interdependência entre as cidades ali situadas. As 

facilidades de transporte permitem que se “queimem etapas” na esfera do consumo para 

cidades contextualizadas na rede urbana (SOUZA, 2003). Em meio a indicadores para 

caracterizar a cidade de Caxias do Sul junto à urbana brasileira, encontra-se a 

intensidade de relacionamento empresarial
4
, do IBGE, mensurada em 2004. Em 

primeiro lugar aparece Porto Alegre, metrópole que é capital do estado, situada há cerca 

de 130 km, com intensidade “397”. Logo em segundo lugar está a megacidade capital 

de São Paulo, situada a quase mil quilômetros de distância, com intensidade “235” 

(IBGE, 2008). O transporte aéreo é modal acionado quando as distâncias geográficas 

são maiores, como é o caso de Caxias do Sul em relação à cidade de São Paulo. 

                                                
4
  A intensidade de relacionamento empresarial é a soma do número de filiais existentes na cidade B de 

empresas com sede na cidade A com o número de filiais existentes na cidade A de empresas com sede na cidade B 

(IBGE, 2008). 
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Para Bruna (1983), o estabelecimento de possibilidades de desenvolvimento regional 

requer o exame da rede urbana (regional), que transcende a descrição de funções das 

cidades. Nessa discussão, remete-se ao polo regional, que exerce um forte processo de 

polarização sobre outras cidades. Esse polo vai se comunicar com outros polos e, dessa 

forma, implicar em fluxos. De acordo com o/a autor, um dos fatores possíveis de serem 

levados em consideração, quando de uma análise da rede urbana, é a rede de 

transportes. E Bruna (1983) vai além: citando Christaller, aponta-se que os eixos de 

transporte intervinham na delimitação de uma área de influência do que se denominam 

os chamados lugares centrais. 

Um dos fluxos intercidades a serem elucidados é o do turismo, que se circunscreve, 

nessa análise regional, que subsidia o processo de planejamento regional. Isso porque se 

defende que o setor terciário também deve ser estudado como fator de crescimento 

urbano e organização do território, buscando a superação da proeminência do setor 

produtivo industrial. A inclusão do turismo nesta análise compõe essa tentativa de 

superação. A urbanização do território, a metropolização e o incremento econômico das 

cidades médias e o surgimento de novos meios de transporte ampliam a mobilidade e 

possibilitam a integração territorial (BREDOSSIAN, 2010). A dinâmica de fluxos de 

bens, pessoas e informações, impressa no território, fortalece as relações entre núcleos 

urbanos pertencentes à rede (MOTTA apud BREDOSSIAN, 2010). 

No que se refere à logística de transporte turístico aéreo, a existência de numerosos 

pontos, de linhas e de sobreposição de linhas (nós) sugere a existência de uma rede de 

transporte. Essa rede pode ser considerada como uma rede técnica, nos termos de Santos 

(1996), a tipologia vinculada ao meio técnico-científico-informacional, no qual 

estaríamos imersos: “Não se pode afirmar que a rede técnica é, isoladamente, 

conformadora do território, mas que reflete muitas de suas características econômicas, 

políticas, sociais e culturais” (p. 25). As redes técnicas
5
 são, simultaneamente, um 

reflexo uma possibilidade de reforço das tendências de organização territorial 

(BREDOSSIAN, 2010). Umas problemáticas de intervenção mais correntes no que 

tange ao transporte aéreo é a consolidação de hubs: um nó central, com alta 

conectividade e que colabora para compor redes complexas. Aos nós atribui-se a 

possibilidade de imprimir maior eficiência à rede de transporte aéreo, sendo que as 

                                                
5
  Reitera-se o exemplo da rede técnica formada pelos transportes turísticos. 
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centralidades dessa rede correspondem aos locais de mais intensa urbanização no 

território brasileiro (BREDOSSIAN, 2010).  

A rede de transporte aéreo também é caracterizada existência de pontos intermediários e 

pontes de conexão. Contudo, essa rede transporte, na medida em que se enquadra nas 

características das redes técnicas, mostra-se como rede eminentemente vertical e com 

características das mais complexas. Além disso, confere maior fluidez na mobilidade e 

atua na integração territorial. E o turismo parece inerente a esses elementos. As malhas 

– como aquelas de transporte turístico aéreo – compõem um conceito correlato ao de 

redes, aproximando-se, contudo, da noção de áreas ou zonas, ou seja, a lógica é zonal e 

não reticular. 

 

8. Caxias do Sul e seu aeroporto 

 

Procede-se, então, a uma breve descrição de Caxias do Sul e, posteriormente, do 

aeroporto que se encontra em operação no município: o Aeroporto Hugo Cartegiani. 

Caxias do Sul é o segundo município mais populoso do estado do Rio Grande do Sul, 

possuindo 435.564 habitantes, figurando na posição imediatamente anterior à capital do 

estado, Porto Alegre
6
. Sua densidade demográfica é de 264,89 habitantes/km

2
. O 

Produto Interno Bruto - PIB per capita a preços correntes é de R$28.868,14
7
. Possui 

24.387 unidades locais de empresas, ocupando um total de 189.339 pessoas
8
 (IBGE, 

2011). Caxias do Sul detém o melhor índice de desenvolvimento econômico e social – 

IDESE do estado gaúcho: 0,856 (FEE, 2008). 

Dista cerca de 130 km de Porto Alegre e situa-se na macrorregião turística “Serra 

Gaúcha” e na microrregião Uva e Vinho, oferecendo 11 rotas e roteiros turísticos. 

Apontam-se como segmentos motivadores de visitação turística: ecoturismo, 

enoturismo, turismo de aventura, turismo de bem-estar e turismo rural (RIO GRANDE 

DO SUL, 2011). Possui 23 estabelecimentos de alojamento cadastrados junto ao 

Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Barres da Serra - SHRBS. A cidade recebe eventos 

                                                
6
  Dados do Censo Demográfico de 2010. 

7
  Dado do levantamento do Produto Interno Bruto dos Municípios de 2008. 

8
  Dados do Cadastro Nacional de Empresas de 2009. 
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turísticos importantes. Destacam-se
9
 a realização da Festa Nacional da Uva – que ocorre 

desde 1931 – e as feiras de negócio, com destaque para as ligadas a segmentos 

industriais (CVB, 2011).  A cidade de Caxias do Sul encontra-se na mesorregião do 

nordeste do Rio Grande do Sul e na microrregião “Caxias do Sul”. Os domínios da 

região sob sua influência estendem-se por 46 municípios
10

, situados nessa mesmas 

microrregiões. A área de influência inclui um centro sub-regional “A” – Bento 

Gonçalves, dois centros de zona “A” e três centros de zona “B” (IBGE, 2008). Caxias 

do Sul configura-se como uma cidade média e é classificada, a partir do levantamento 

de suas características urbano-industriais, na condição de:  

 

Mesopólo industrial ou agropecuário com base industrial consolidada, setor de serviços 

produtivos desenvolvido, especialização em indústrias dinâmicas, alguma 

especialização em indústrias tradicionais, pobreza urbana, fortes ligações para a frente e 

para trás (PEREIRA; LEMOS, 2003, p. 153). 
 

Insere-se nessa reflexão o aeroporto Hugo Cantergiani, localizado em Caxias do Sul, 

localizado há três quilômetros do centro da cidade. O aeroporto é objeto de concessão 

do Departamento Aeroportuário da Secretaria da Infraestrutura e Logística do Estado do 

Rio Grande do Sul, sendo que o Poder Público do município participa da gestão do 

aeroporto, mediante acordo de gestão, integrando comissão paritária para a 

administração aeroportuária. É o mais movimentado do interior do estado gaúcho. 

Dados divulgados pela Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, dão conta do 

embarque – geral e particular – de 12.643 de passageiros em 2009, número igual ao de 

desembarques. Houve 604 decolagens de aeronaves, assim como de pousos (CIC, 

2011). O aeroporto possuindo uma pista de 1.800m e um pátio com capacidade para 

cinco aeronaves Boeing 737-700. 

 

8.1 Aspectos da inserção de Caxias do Sul na rede de transporte aéreo brasileira 

 

O tráfego aéreo constitui-se como caráter global de uma cidade (BREDOSSIAN, 2010). 

Em assim sendo, procede-se a uma análise interpretativa de alguns dados e/ou 

informações a respeito da oferta de transporte turístico aéreo regular em Caxias do Sul.  

                                                
9
  Eventos que constam, por hora, no site do Convention & Visitors Bureau da Região da Uva e do Vinho. 

10
  Incluindo dois dos três destinos indutores do desenvolvimento do turismo regional do Rio Grande do Sul, 

segundo o Ministério do Turismo: Bento Gonçalves (a 43km) e Gramado (a 69km). 
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QUADRO 1 – Oferta de voos regulares com origem no Aeroporto Hugo Cartegiani 

 Voo 1 Voo 2 Voo 3 Voo 4 Voo 5 

Cia. Aérea  A B B B A 

Cidade 

destino
11 

Campinas, SP São Paulo, SP São Paulo, SP São Paulo, SP Campinas, SP 

Tempo de voo 

previsto    

1:23 1:27 2:45 1:44 1:22 

Distância 

terrestre ao 

destino (km) 

1.050 980 980 980 1.050 

Escalas  - - Curitiba, PR - - 

Frequência Segunda à 

sexta-feira 

Segunda-feira a 

sábado 

Diária Domingo à 

sexta-feira 

Domingo à 

sexta-feira 

Aeronave 

comumente 

utilizada pela 

companhia 

 Embraer 195 Boeing 737-700 Boeing 737-700 Boeing 737-700 Embraer 190 

Dados obtidos em dezembro de 2011, no site das companhias que operam no Aeroporto. Elaboração: o autor (2011). 

 

Os dados e informações apresentados nesta subseção sinalizam, entre outros aspectos, 

que: 

 

As ligações aéreas no Brasil têm estrutura concentrada. No total de ligações, 32 pares de 

cidades são responsáveis por pouco mais da metade dos passageiros transportados 

(50,2%), e o transporte de carga possui padrão semelhante, da mesma ordem de 

grandeza. (IBGE, 2008, p. 158). 

 

Atenta-se para o fato de a cidade de São Paulo concentrar os fluxos, isso tanto no que se 

refere ao fato de constituir um hub da aviação, mas de constituir-se como principal 

destino de cargas e passageiros, esses podendo ser concebidos como turistas. Explica-se 

que esse fato decorre de circunstâncias históricas ligadas à concentração de população e 

de atividades econômicas (BRASIL, 2008).  

 

9. Considerações finais 

 

Pôde-se ter um panorama da consolidação de Caxias do Sul na rede urbana brasileira 

tendo como parâmetro o transporte turístico de modal aéreo, sobretudo a partir dos voos 

previstos para serem regulares. A cidade torna-se uma entidade e não um nó da rede de 

                                                
11

  Considerou-se o destino “Aeroporto Internacional de Guarulhos” como pertencente à cidade de São Paulo. 
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transporte turístico aéreo, fato a ser considerado. As linhas da rede que partem do ponto 

“Caxias do Sul” conformam uma rede linear e não de tipo “cristal”. Tal fato se deve à 

dependênciado hub/nó situado na cidade e no estado de São Paulo, assim como ocorre 

com diversos outros “lugares”. 

Além disso, tendo em vista a contraposição entre a considerável representatividade de 

Caxias do Sul na rede urbana brasileira e a atual conectividade aérea em relação a essa 

mesma rede, conforme evidenciado ao longo deste trabalho, considera-se a rede turística 

de transporte aéreo em fase de “manifestação”, visando, assim a superação de uma 

“latência”. A cidade encontra-se relativamente dependente dos serviços aéreos 

oferecidos a partir do Aeroporto Internacional Salgado, de Porto Alegre. 

Vale notar que, cada vez mais, a percepção espacial das pessoas recai mais sobre os 

fluxos do que propriamente para os lugares. E, uma vez desconectados da(s) rede(s), 

entre elas a de transporte turístico aéreo, os lugares estão fadados à uma deterioração 

física e econômica. Ao se evidenciar o turismo como atividade do setor produtivo, e que 

compõe uma extensa cadeia produtiva e de valor, essa centralidade pode ser ampliada, 

no sentido que São Paulo torna-se destino turístico urbano, constituído a partir de 

motivações ligadas a negócios, eventos e de programação cultural, entre outros. Se, por 

um lado, a confluência das linhas da rede de transporte aéreo em determinados nós pode 

conferir maior eficiência à rede, por outro lado, há que se prever mecanismos para 

promover adaptabilidade dessa rede, caso o nó se encontre, por alguma razão, 

fragilizado. Isso porque, conforme apregoa Castells (1999) as pessoas irão deslocar-se 

entre os “lugares” com mobilidade crescente, devido às redes, de todo tipo.  

Retomando as contribuições de Castells (1999), e contrapondo-as com evidências 

empíricas deste estudo, destacar-se-ia que “as redes são múltiplas, os conectores são 

detentores do poder”. A economia organiza-se em torno de redes de escala global, 

conduzindo a uma nova configuração da divisão territorial do trabalho. O capital 

investido globalmente torna-se, atualmente, condição para as redes (globais) 

constituírem-se, além de atravessarem numerosos setores. O próprio autor elenca, entre 

outras atividades produtivas, o transporte e o turismo (CASTELLS, 1999). 

O fluxo financeiro envolve, simultaneamente, pessoas, mercadorias e ideias 

(CASTELLS, 1999). No caso específico das “pessoas”, elas próprias passam a mover-se 

pelo espaço de forma mais intensa, constituindo e/ou expandindo tráfegos e fluxos 
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turísticos. E tal pressuposto torna-se ainda mais evidente por intermédio pela larga 

utilização do transporte aéreo vivenciado atualmente, tendendo a manifestar, expandir e 

estruturar redes urbanas no espaço de fluxos. Caxias do Sul, e a região que influencia, 

possui considerável conectividade com um dos maiores “centros de gestão do território 

brasileiro”, nos termos do IBGE, sendo que o maior deles é a cidade de São Paulo, 

sendo essa considerada megacidade e cidade global, pressupondo ser referência em 

políticas de desenvolvimento territorial, urbano e/ou regional, das quais o turismo é 

tomado como fator interveniente. 
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