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Resumo: 

O presente artigo analisa o Complexo Portuário do Itajaí, localizado junto à foz do Rio Itajaí-Açu 

e estrategicamente situado próximo a um dos mais importantes entroncamentos rodoviários do 

Sul do Brasil – com destaque para as rodovias BR 101 e BR 470 –, enfocando a hinterlândia 

portuária e as relações com a mundialização da economia, bem como as distintas fases de sua 

evolução histórica, com ênfase nas três últimas décadas. O trabalho é desenvolvido com base 

no método histórico-dialético, recorrendo fundamentalmente aos referenciais tomados da 

Geografia, em especial da Geografia Econômica, como o paradigma de formação sócio-espacial 

(SANTOS, 1982), que aliado à ideia de combinações geográficas (CHOLLEY, 1964) exige a 

consideração das “múltiplas determinações” responsáveis pela caracterização de realidades 

concretas. A linha interpretativa se apoia também na teoria dos ciclos econômicos aplicada à 

análise da realidade brasileira (RANGEL, 1981), bem como na perspectiva teórica desenvolvida 

por A. Mamigonian (1966 e 1986), que utiliza o conceito de pequena produção mercantil para 

explicar o dinamismo socioeconômico das áreas coloniais do Brasil Meridional. Por sua posição 

geográfica, o porto de Itajaí se localiza praticamente no centro do litoral da Região Sul, distante, 

num raio de aproximadamente 600 quilômetros, das capitais dos estados de Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Paraná e São Paulo, além de outras cidades desses quatro estados brasileiros 

que congregam cerca de metade do PIB nacional. Depois de um período de poucos 

investimentos, a década de 1990 foi marcante para a história do porto de Itajaí, o qual com a 

extinção da Portobrás ficou subordinado à CODESP (Companhia Docas do Estado de São 

Paulo). Entidades de classe e políticos da região passam a buscar uma solução para o porto que 

acaba sendo municipalizado em 1997, fato esse que, aliado à lei de modernização dos portos no 

Brasil (lei nº 8.630) e à crescente mundialização da economia, gera grandes transformações no 

perfil do porto de Itajaí. A ampliação da capacidade de movimentação de mercadorias com o uso 

de contêineres, a introdução de mudanças tecnológicas e a adoção de outras medidas na 

administração portuária contribuem para a eliminação de nós de estrangulamento tornando o 

porto mais eficiente, apesar das dificuldades representadas pela exigüidade do seu espaço, 

pelas limitações impostas pela bacia de evolução e pela ação catastrófica das cheias do rio 

Itajaí-Açu, dentre outras. Além da intensificação na movimentação de mercadorias tem sido cada 

vez mais comum a escala de navios de cruzeiro, atividade turística que exige portos preparados 

para o recebimento de passageiros em locais com atratividade turística, como é o caso do litoral 

catarinense. 

 Palavras-chaves: Formação Sócio-Espacial; Gênese e Evolução do Porto de Itajaí; 

Transformações Recentes. 
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I 

O Porto de Itajaí, localizado junto à foz do Rio Itajaí-Açu no litoral norte do estado de 

Santa Catarina, está situado estrategicamente próximo a um dos mais importantes 

entroncamentos rodoviários do Sul do Brasil representado pelas rodovias BR 101 e BR 470 e 

integra, na verdade, um Complexo Portuário formado pelo porto de Navegantes e pelo Píer 

Turístico Guilherme Asseburg. Sua posição geográfica coloca-o praticamente no centro da faixa 

costeira da Região Sul, distante, num raio de aproximadamente 600 quilômetros, das capitais de 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, além de outras importantes cidades 

desses quatro estados, que congregam cerca de 50% do PIB nacional. O interesse pelo porto de 

Itajaí está relacionado à sua importância no contexto sócio-econômico de Santa Catarina, bem 

como às recentes transformações que vêm ocorrendo no espaço portuário da cidade, visando ao 

atendimento de novas demandas, em sua maioria ligadas às operações decorrentes do 

movimento de cargas, mas também às atividades referentes ao turismo, como é o caso do Píer 

Turístico Guilherme Asseburg, inaugurado em setembro de 2000, e da regata “Volvo Ocean 

Race”, maior regata de volta ao mundo que selecionou Itajaí para ser uma de suas dez paradas. 

Tal escolha não se deu por um mero acaso, visto que, além de contar com uma boa 

infraestrutura portuária, a cidade está localizada próxima de dois grandes polos turísticos 

catarinenses (Florianópolis e Balneário de Camboriú) e da região conhecida como Costa 

Esmeralda, um dos mais belos destinos turísticos do Brasil. Itajaí está se tornando cada vez 

mais local de escala dos grandes navios de cruzeiro e o seu porto já é o segundo mais 

movimentado do Brasil, no que se refere à carga conteinerizada, perdendo apenas para o porto 

de Santos. A história de Itajaí está profundamente vinculada à trajetória do seu porto, sendo 

possível identificar distintas fases de desenvolvimento a partir do seu papel inicial como 

ancoradouro natural impulsionando a navegação de cabotagem que favorecia o contato com as 

áreas centrais do Brasil. Atualmente, apesar das dificuldades com a infraestrutura básica, com 

as constantes enchentes e com os gargalos gerados por sua localização junto ao centro da 

cidade, a movimentação do porto tem apresentado um crescimento significativo e uma grande 

melhoria no desempenho administrativo e operacional, especialmente após a sua 

municipalização em dezembro de 1997. Por outro lado, há que se considerar também que o 

recente crescimento do turismo consolidado como uma importante atividade sócio-econômica, 

refletindo aspirações de diferentes grupos sociais interessados em desfrutar de novos lugares, 

entrar em contato com culturas diferentes, beneficiar-se de atividades de lazer ou descansar 

longe do local habitual de residência foi responsável pela introdução de um terminal de 

passageiros no espaço portuário. Se até muito recentemente a prática do turismo se 
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apresentava como um privilégio de uma elite bastante reduzida, atualmente tornou-se acessível 

à diferentes camadas sociais, em razão da melhoria dos meios de comunicação e de transportes 

que contribuíram de forma notável para a redução das distâncias e dos custos, facilitando o 

deslocamento de pessoas. Também a ampliação do tempo livre, regulamentado por leis, após 

longa luta das classes operárias, favoreceu igualmente o crescimento do turismo em escala 

global, tornando essa prática acessível a um crescente número de pessoas. Sobretudo nas 

últimas décadas do século XX, o turismo tornou-se um fenômeno de massa, capaz de provocar 

grandes transformações sócio-espaciais nas localidades receptoras. É uma atividade que utiliza 

espaços geográficos naturais ou produzidos que se alteram ou mudam de valor para atender às 

transformações da sociedade, visto que, conforme M. Santos, “os movimentos da totalidade 

social modificando as relações entre os componentes da sociedade, alteram os processos e 

incitam novas funções” (1986, p. 38). Considerando que os espaços não podem ser analisados 

como se os objetos contidos na paisagem guardassem em si mesmos sua própria explicação, 

faz-se necessário considerar os processos que ocasionaram as formas, o que significa 

reconhecer como fundamentais as noções de tempo e de escala, pois a produção do espaço 

resulta de múltiplas determinações, cuja origem se situa em níveis diferentes e em escalas 

variáveis, indo do simples lugar à dimensão internacional (SANTOS, 1986, p. 41). Assim, é 

possível afirmar que a forma, no caso o porto de Itajaí, está ligada inicialmente a estruturas 

simples, a técnicas simples que vão se alterando continuamente ao longo do tempo para 

acompanhar as transformações da sociedade. Os lugares são efetivamente objetos sociais 

carregados de uma parcela do dinamismo sócio-econômico, razão pela qual a cada fase 

histórica o papel de cada estrutura social, tal como o seu conteúdo, muda. Isso significa dizer 

que, na organização de qualquer espaço, convivem formas herdadas de diferentes épocas, às 

quais cada movimento da sociedade atribui um novo papel. Embora a movimentação do porto de 

Itajaí esteja voltada prioritariamente para o embarque e desembarque de cargas que precisa 

responder de forma eficaz às crescentes demandas do comércio internacional, nos últimos anos 

mudanças decorrentes do crescimento do fluxo de turistas e da realização de eventos tornaram-

se também responsáveis por transformações na própria organização espacial do Complexo 

Portuário de Itajaí. Essa perspectiva permite compreender que para interpretá-lo não basta 

analisar os elementos que o compõem atualmente. É importante reconhecer que o espaço em 

questão, localizado na margem direita do rio Itajaí-Açu, visto que na margem esquerda está 

situado o porto de Navegantes1, é fruto de determinações do passado e do presente, o que leva 

à constatação da necessidade de conhecer as origens da formação sócio-espacial da Foz do Rio 

Itajaí-Açu – onde se localizam a cidade de Itajaí e seu porto – e sua evolução, buscando definir 
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os elementos naturais e humanos responsáveis por sua configuração atual, bem como pela sua 

posição no cenário catarinense e brasileiro. O embasamento teórico-metodológico apoiou-se em 

obras de referência voltadas à análise da realidade sócio-espacial e, particularmente, ao 

desenvolvimento econômico e à expansão da atividade portuária em Itajaí, tendo por objetivo 

analisar as origens e a evolução histórica do porto, buscando definir as permanências e 

transformações, bem como as determinações locais, regionais, nacionais e mundiais, 

responsáveis por sua dinâmica atual, no que diz respeito à movimentação de carga e 

passageiros. Para a consecução desse objetivo geral, foram definidos alguns seguintes objetivos 

específicos, tais como: definir aspectos relativos à gênese e evolução do porto de Itajaí, 

buscando definir suas diferentes fases; caracterizar a realidade sócio-espacial da área em 

estudo, identificando os agentes naturais e humanos responsáveis pelas etapas de sua evolução 

histórica, bem como por sua dinâmica atual, articulando-os ao contexto estadual, nacional e 

mundial; estabelecer as conexões básicas entre o passado e o presente na organização 

sócioespacial do complexo portuário, assinalando suas peculiaridades, dinamismo e 

características atuais; identificar as “múltiplas determinações” que orientaram a estrutura e a 

organização do espaço portuário, procurando reconhecer os fatores econômicos, sociais e 

naturais responsáveis pelas permanências e transformações da região portuária de Itajaí; avaliar 

o quadro atual e apontar as tendências e perspectivas do porto de Itajaí, levando em 

consideração aspectos relacionados à movimentação de cargas e turistas. A abordagem do 

tema exigiu uma combinação de enfoques quantitativos e qualitativos, capazes de propiciar o 

conhecimento de aspectos relativos à gênese e evolução do porto de Itajaí, bem como identificar 

os elementos do passado e do presente responsáveis por sua configuração atual. O Complexo 

Portuário de Itajaí constitui hoje um cluster logístico, visto que a construção do porto de 

Navegantes deu maior fôlego para o próprio porto de Itajaí continuar suas operações na outra 

margem. Acrescente-se a isso a construção do Píer Turístico Guilherme Asseburg exclusivo para 

passageiros, alfandegado e dotado de toda a infraestrutura necessária para receber navios de 

passageiros nacionais e internacionais, localizado junto ao Centro Histórico de Itajaí, onde tem 

sido, a cada nova temporada, mais freqüente a atracagem de navios de cruzeiros. 

  

II 

A expansão do povoamento e da colonização do território colonial brasileiro para a sua 

porção Meridional teve como principal objetivo reforçar pontos estratégicos localizados no litoral 

sul para fazer frente às disputas territoriais com os espanhóis. Para viabilizar essa expansão da 

colonização portuguesa foram levantados os recursos que poderiam despertar interesses 
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comerciais na ocupação da orla costeira, sendo constatado que a principal alternativa econômica 

era a exploração de óleo de baleia (SILVA, 1992). A possibilidade de exploração desse novo 

produto de grande valia na época apresentou-se como uma importante alternativa econômica 

para a região despossuída de qualidades para a implantação de um sistema agro-exportador, tal 

como havia sido implantado desde cedo no nordeste brasileiro (MAMIGONIAN, 1998), devido à 

configuração geral do relevo, ao clima subtropical e à presença de matas fechadas que 

dificultaram a instalação dos primeiros colonos.   

A orla marítima, salvo pequenos núcleos costeiros, resultado das imigrações 
vicentistas no decorrer da segunda metade do século XVII, geograficamente distantes 
dos centros de comércio colonial e portos de maior circulação, achava-se entremeada de 
vastos espaços vazios, permanecendo o litoral, o interior e os vale dos grandes rios da 
fachada atlântica como um domínio florestal, temerário e intransponível” (MOREIRA, 
1995, p.22). 

O avanço vicentista pela costa sul resultou na fundação de três vilas pioneiras: São 

Francisco (1658), Nossa Senhora do Desterro (1662) e Santo Antônio dos Anjos de Laguna 

(1688). No entanto, na costa catarinense havia outros locais propícios à expansão da pesca e 

manufatura da baleia, os quais por disporem de bons ancoradouros, induziram uma primeira 

organização sócio-espacial de diferentes pontos do litoral. Entretanto, para consolidar a 

ocupação da faixa costeira, em meados do século XVIII, a Coroa portuguesa estimulou a 

imigração açoriana para o sul do Brasil, consolidando a sua ocupação através do 

estabelecimento de casais açorianos e madeirenses, dedicados a uma policultura familiar que 

forneceu “nos fins do século XVIII e início do século XIX, importantes excedentes alimentares 

(farinha de mandioca, arroz, feijão, melado, etc.), que se destinavam ao abastecimento do Rio, 

Salvador, Recife e até mesmo de Montevidéu” (MAMIGONIAN, 1966, p. 35). Aos núcleos 

baleeiros responsáveis por uma primeira organização sócio-espacial se juntou a pequena 

produção mercantil desses colonos açorianos, contribuindo para a inserção do litoral catarinense 

na economia colonial. Alicerçado na pequena propriedade familiar, nesse aspecto o povoamento 

açoriano distinguia-se no contexto do território colonial onde dominava “a exploração 

monocultura de enormes glebas de terras utilizando mão de obra escrava. O colono açoriano, 

diferentemente do escravo, tinha a liberdade de praticar uma policultura de subsistência e utilizar 

seu excedente na melhoria da produtividade” (BASTOS, 2000, p.129). Sem dúvida, esse foi um 

dos elementos responsáveis pela posição de destaque da produção litorânea no cenário colonial 

da época como uma das áreas fornecedoras de gêneros alimentícios, já que a sociedade 

brasileira, como se sabe, esteve inserida desde as suas origens, na economia mundial 

basicamente como fornecedora de produtos tropicais para a metrópole portuguesa, o que 
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significa reconhecer que essa pequena produção destinava-se ao abastecimento do próprio 

mercado colonial. É nesse contexto que a existência da região da foz do rio Itajaí-Açu, começa a 

despontar como um ancoradouro natural, em virtude da sua localização estratégica no litoral 

centro-norte catarinense. O ancoradouro criava, no entanto, devido às suas condições físicas, 

dificuldades para as embarcações, forçando-as a realizar manobras perigosas para entrar na 

barra contornando um banco de areia existente. Por outro lado, na altura da confluência com o 

Itajaí-Mirim havia um “ancoradouro seguro à margem direita do Itajaí-Açu [...] com boas 

oportunidades para o desenvolvimento futuro do comércio fluvial e marítimo” (MOREIRA, 1995, 

p. 46). A localização deste porto natural foi um fator de atração e intercâmbio dos colonos de 

Itajaí e Itapocoróia mais ao norte, de modo a estimular a troca dos excedentes da produção das 

pequenas lavouras e da pesca. Em razão do posicionamento estratégico também foram 

impulsionados o intercâmbio comercial ao norte, favorecendo São Francisco, enquanto ao sul 

contornando a costa, atendia a pequenos portos localizados no caminho até Desterro.  É dessa 

forma que o porto natural do Itajaí vai se integrando, embora modestamente, de modo gradativo 

às relações de comércio existentes entre os núcleos maiores, representando para os viajantes 

que passavam pela região um ancoradouro de extrema utilidade. 

Apesar das dificuldades representadas pela foz do rio, decorrentes das precárias 

condições da entrada da barra e do “grande desafio para o assentamento de pequenos núcleos, 

ocorre um verdadeiro rush em direção as terras do Itajaí por volta de 1793” (MOREIRA, 1995, p. 

44). Porém, essas áreas situadas às margens do rio Itajaí-Açu não se apresentavam desertas e 

incultas, o que provocou reações à perda das terras quando requeridas por outras pessoas 

detentoras de poder político e posses, por parte dos antigos moradores que haviam se 

estabelecido como posseiros. No final do século XVIII, avolumam-se pedidos de concessão de 

terras e como a geografia local impossibilitara o desenvolvimento da economia agro-exportadora 

que se fazia com base nas grandes propriedades, as áreas tidas como devolutas, ou seja, sob o 

domínio ainda indiviso e nu da Coroa, por não ter havido até então condições para o 

estabelecimento da pequena exploração agrícola, passaram a ser parceladas e distribuídas, 

segundo a ordem real em sesmarias ou pequenos lotes, a colonos-vassalos que as 

requisitassem, na medida necessária à operação das unidades produtivas a implantar (RANGEL, 

1981, p. 9). A demanda por terras na desembocadura do rio crescia consideravelmente, em 

virtude da instalação de pessoas em pequenas e médias propriedades, indicando já o futuro 

desenvolvimento do comércio fluvial e marítimo que a região permitia antever. 
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A evolução do “porto” do rio Itajaí-Açu no contexto do litoral catarinense é considerada 

tardia, por ter sido tratado como um ponto estratégico secundário para a colonização devido às 

“deficiências naturais” que requeriam determinadas providências, tomadas somente nas décadas 

iniciais do século XX, para a melhoria das condições físicas locais. O núcleo urbano inicial se 

desenvolve com base em uma organização de origem portuguesa, onde a partir da igreja e da 

praça surgem, nas suas imediações, blocos irregulares fazendo da igreja um elemento 

fundamental e centralizador na malha urbana.  

Quanto à sociedade local, teve como característica o surgimento tardio de 

empreendimentos interligados ao porto, e somente em meados do século XIX tem início a 

formação de uma classe de comerciantes que estruturam uma espécie de indústria primária que 

começa, tanto morfologicamente quanto socialmente, a imprimir à foz e ao porto do rio Itajaí um 

papel de destaque no contexto sócio-econômico litorâneo do último quarto do século. Alguns 

empreendimentos anexos ao rio, iniciados como “casas de negócios” no primeiro quartel do 

século XIX, promoveram uma nova organização sócio-espacial, compondo um novo núcleo que 

representava a “acumulação capitalista local” (MOREIRA, 1995, p.53). A partir de 1850 começa 

a fase colonizadora na região do rio Itajaí, com a chegada de imigrantes europeus em um fluxo 

crescente, dando início a um ciclo colonizador do vale do Itajaí-Açu que prioriza a navegação 

fluvial e, dessa forma, faz surgir novos núcleos que demandam um contingente de “pequenos 

comerciantes que passam a estruturar o incipiente comércio do porto ao vale colonial” 

(MOREIRA, 1995, p.49). Com a ocupação do Médio Vale do Itajaí pela colonização alemã e 

italiana, na segunda metade do século XIX, começa uma fase exploratória da madeira de menor 

expressão acompanhando uma produção colonial representada por uma série de produtos, tais 

como manteiga, banha, açúcar, charutos, arroz, que ao serem comercializados formavam assim 

a “hinterlândia fluvial do porto do Itajaí, cabendo aos rios navegáveis o papel de verdadeiras vias 

comerciais” (MOREIRA, 2002, p. 80). Esse período que pode ser qualificado como artesanal-

agrícola, deu origem a uma diversificação produtiva no Vale do Itajaí, dinamizando a economia 

local e as atividades portuárias.  

Em decorrência dessa movimentação econômica, o porto adquire uma importância 

maior como exportador e importador de produtos, atividades essas que propiciaram “o 

fortalecimento de firmas portuárias de importação e exportação, como também o nascimento de 

uma acumulação de capital na cidade portuária” (MOREIRA, 2002, p. 82). A precariedade do 

escoamento da produção das áreas coloniais via navegação fluvial no final do século XIX e início 

do século XX, acaba estimulando a expansão viária, visto que essa nova fase de diversificação 
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da produção passa a exigir um ritmo mais acelerado de trocas, bem como um retorno mais 

rápido de lucros. Apesar da Companhia de Navegação “Itajaí-Blumenau” ter introduzido, em 

1879, a navegação a vapor no rio Itajaí (MOREIRA, 2002, p. 82), fato que evidencia não apenas 

uma melhoria nos transportes fluviais, como também um trânsito maior de mercadorias e 

pessoas, o desbravamento de novas áreas florestais e de novas localidades onde indústrias 

pioneiras se instalavam, impondo a implantação de redes de transportes terrestres ou 

ferroviárias, que acabaram por decretar o declínio da navegação fluvial. 

III 

Itajaí é o município-polo da microrregião da foz do Rio Itajaí-Açu, apresentando 

atividades econômicas diversificadas, entre as quais se destaca especialmente a atividade 

portuária. O núcleo inicial de povoamento deve sua origem, no último quartel do século XVIII, à 

existência de um ancoradouro seguro localizado na margem direita do rio Itajaí-Açu, nas 

proximidades da confluência com o Itajaí-Mirim (MOREIRA, 1995). Apenas no início do século 

XIX, com o desenvolvimento articulado entre o povoamento e a economia é que surgiu o 

embrião da futura cidade, onde às funções administrativas e eclesiásticas, somavam-se 

“atividades econômicas como a construção naval (carpintaria da ribeira), que tinha no fabrico e 

reparo de pequenas embarcações, usadas no comércio e na pesca, sua principal ocupação” 

(MOREIRA, 2002, p. 209). Cabe ressaltar também que a produção de farinha de mandioca, 

juntamente com outros gêneros agrícolas, favoreceu o surgimento de comerciantes os quais 

negociavam o excedente dessa pequena produção.  

O sítio geográfico da cidade, localizado junto à desembocadura do maior curso fluvial 

catarinense a desaguar no Oceano Atlântico, permitiu a formação de uma ampla hinterlândia na 

medida em que a colonização ia ocupando o médio e o alto vale do rio, na segunda metade do 

século XIX, promovendo o crescimento das atividades comerciais impulsionadas pela instalação 

de colonos alemães e italianos na bacia do rio Itajaí. Além do sítio, a situação geográfica 

também foi altamente favorável ao progresso desse núcleo de povoamento localizado entre São 

Francisco do Sul e Desterro (atual Florianópolis), transformando-o em um excelente ponto de 

escala para as pequenas embarcações de cabotagem que desciam a costa meridional do Brasil, 

na época da navegação a vela.  

O porto de Itajaí passou por várias transformações, desde a sua fase “natural”, época 

em que serviu de escoadouro para a pequena produção mercantil agro-manufatureira colonial 

dos vales do Rio Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim, a partir de meados do século XIX. A pujança do capital 

mercantil de Itajaí (comércio atacadista, comércio de importação e exportação) desempenhou 
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um papel fundamental na sua formação urbana. Uma classe de comerciantes nasce com 

Agostinho Alves Ramos, o qual ainda na primeira metade do século XIX interfere na vinda de 

descendentes de colonizadores alemães da localidade de São Pedro de Alcântara para Itajaí. As 

atividades mercantis são estimuladas com a implantação das colônias no vale do Itajaí e já na 

virada do século XIX para o XX estão estabelecidas na cidade de Itajaí quatro grandes casas 

comerciais: Asseburg, Malburg, Liberato e Konder (MOREIRA, 2003, p. 39 e 40). Tal fato permite 

observar a precocidade do capital mercantil na formação litorânea catarinense, visto que os 

comerciantes de importação-exportação, segundo Rangel (1981), tornar-se-ão os sócios maiores 

da classe hegemônica da segunda dualidade (1889-1930), tendo como sócios menores os 

senhores feudais. Ao iniciar a década de 1920, a economia mundial se depara com um novo 

período de depressão do ciclo longo que se aprofunda e culmina com a grande depressão de 

1929. O Brasil, enquanto economia periférica, reage nas fases recessivas promovendo uma 

industrialização substitutiva de importações, como acontece durante a ditadura Vargas que se 

segue à Revolução de 1930, quando em resposta à recessão mundial, é implementada uma 

substituição industrial de importação, sob a liderança de latifundiários feudais associados aos 

industriais em ascensão, oriundos da pequena produção mercantil surgida especialmente nas 

áreas de imigração2. Alguns espaços produtivos do território nacional desvinculados da 

economia cafeeira, como era o caso da região produtora de madeira no planalto catarinense, 

foram beneficiados nesse período pela demanda interna por recursos e produtos nacionais, bem 

como por medidas governamentais.  

Apesar das oscilações, abriam-se boas perspectivas para o setor madeireiro, as quais 

motivaram a melhoria do escoamento da produção, até então realizada de forma precária, 

através da construção de estradas e do aparelhamento do porto de Itajaí, em razão de sua 

privilegiada localização geográfica. Com essas mudanças, “o fluxo catarinense de madeira, 

ainda em grande parte endereçado ao porto de São Francisco, irá deslocar-se, aos poucos para 

o porto de Itajaí, favorecido com a ligação viária entre o litoral e o planalto” (MOREIRA, 1995, p. 

120). A expansão da hinterlândia portuária e a conclusão, no decorrer da década de 1950, das 

obras de organização do porto fortaleceram de tal modo a economia madeireira do estado que, 

de meados dos anos de 1950 até o início da década de 1970, as exportações de pinho irão 

representar o fluxo mercante de maior expressão entre o planalto e o litoral catarinense, apesar 

do processo de evolução indicar fases de crise e expansão do setor, relacionadas a conjunturas 

econômicas diversas (id. ib.). No início dos anos 70, porém, o ritmo de extração da madeira entra 

em declínio, afetando a economia e o desenvolvimento urbano do município. Apesar do impacto 

gerado na cidade pelo desaquecimento da atividade madeireira, o dinamismo industrial das 
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áreas de colonização européia, representadas especialmente pelos Vales do Itajaí e do Tijucas, 

bem como pelo Norte do estado, somadas à produção do Oeste catarinense, já apontavam 

novos rumos para a cidade  portuária de Itajaí. O antigo porto madeireiro se transformava num 

novo entreposto de exportação decorrente do crescimento industrial de sua hinterlândia e do 

sistema rodoviário que liga Itajaí a Blumenau e ao oeste catarinense, através da SC 470 e da BR 

470 que desembocam na BR 101, além da SC 486 que passa por Brusque. Assim, após uma 

fase de desenvolvimento da indústria pesqueira, o porto reorientou-se para a movimentação de 

carga conteinerizada, tornando-se, atualmente, um dos principais canais de exportação do 

Estado de Santa Catarina, especialmente de carga refrigerada (carnes e aves), destacando-se 

no cenário nacional como o primeiro terminal brasileiro na exportação desse produto, além de 

possuir o maior conjunto de armazéns refrigerados entre os portos do país (NEU, 2011, p. 453). 

  

IV 

O município de Itajaí foi criado oficialmente em 1860, sendo seu território desmembrado 

dos antigos municípios de Porto Belo e São Francisco do Sul, situados também na faixa litorânea 

catarinense. Muito antes da fundação do povoado, porém, navios já atracavam no porto de Itajaí, 

que desde aquela época tem sido sua principal fonte econômica. Município polo da micro-região 

da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), Itajaí apresenta uma economia 

bastante diversificada e expressiva no contexto estadual. Com uma superfície de 288, 274 km2, 

é o 7º município do estado em população tendo registrado em 2010, segundo o IBGE, 183.373 

habitantes e uma densidade demográfica de 633,75 hab/km2.  

O mar e sua localização estratégica foram elementos definidores do seu 

desenvolvimento, muito embora ao lado da atividade portuária mereçam destaque também a 

pesqueira, a comercial (comércio atacadista e varejista) e os serviços, além de abrigar ainda o 

principal campus da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), a segunda maior universidade do 

Estado. Na área de turismo, Itajaí destaca-se pelo fato de estar situada na rota por onde circulam 

milhares de turistas que, especialmente na alta temporada, chegam ao litoral de Santa Catarina 

e vem se sobressaindo, sobretudo no último decênio, como ponto de embarque e desembarque 

para passageiros de cruzeiros marítimos, além de receber também navios com turistas 

estrangeiros. Dados da temporada 2007/2008 indicam que foram 23 as escalas feitas no Píer 

Guilherme Asseburg, ultrapassando os 25. 600 passageiros, sendo que 5.500 embarcaram em 

Itajaí. Na temporada de 2010/2011, foram escalas, perfazendo um total de 43.555, dos quais 

10.556 embarcaram na cidade. Como se pode constatar o crescimento da movimentação de 
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passageiros no Píer Guilherme Asseburg tem sido constante desde a sua inauguração na 

temporada de 2000/2001, quando foi realizada apenas uma escala e o número de passageiros 

não chegou a 1.000. A previsão da movimentação de turistas na temporada 2012/2013, é de que 

ocorram 34 escalas, perfazendo 57.400 passageiros em navios com turistas nacionais e 

estrangeiros, dentre os quais 14.700 embarcarão em Itajaí. 

O município é de fácil acesso, pois está situado às margens da BR-101, 90 km ao norte 

de Florianópolis. É possível chegar a Itajaí via Balneário Camboriú ou através de três trevos: o 

de Itajaí-Brusque, que liga a BR-101 ao centro da cidade; o da Avenida Adolfo Konder e o Itajaí-

Blumenau. O aeroporto mais próximo é o de Navegantes que fica a 7 km de distância pela 

rodovia BR 101, ou a 20 minutos pelo ferry-boat. Localizado no litoral norte do estado de Santa 

Catarina, na margem direita do rio, o porto dista cerca de 3,2 km de sua foz e desde os tempos 

mais remotos, como já foi destacado, exerceu um papel essencial para o povoamento da região 

e, principalmente, como porta de entrada para a colonização do vale do rio Itajaí-Açu. Por volta 

de 1914, foi iniciada a construção de 700 m do molhe sul, assinalando o começo de uma série 

de obras realizadas nos molhes. A construção, porém, do primeiro trecho do cais, com 233 m, 

bem como a do armazém só começou em 1938. Em 1950, foi iniciada a construção do segundo 

trecho do cais com mais de 270 m e outro armazém; em 1956 foi construído um prolongamento 

do cais com mais de 200 m e um frigorífico que mais tarde exigiu a construção da casa de 

geradores (ATLAS DE SANTA CATARINA, 1986). 

               Em 1966, o porto de Itajaí é considerado “Porto Organizado”, subordinado ao 

Governo Federal e até 1990, permanece sob a administração da Portobrás. Com a extinção da 

estatal, porém, ficou passou a vincular-se à Companhia Docas do Estado de São Paulo 

(CODESP). Por meio do Convênio de Descentralização assinado em 02/06/1995, é 

municipalizado e sua administração passa à responsabilidade do poder executivo municipal. Em 

1997, o Governo Federal delega a gestão do porto por 25 anos ao município, pelo Convênio de 

Delegação datado de 01/12/1997 - que entrou em vigor 01/01/1998 – confirmando-o como 

autoridade da exploração do porto, através da Administradora Hidroviária Docas Catarinense 

(ADHOC). E finalmente, a Lei Municipal nº 3.513 de 06/06/2000, transforma o órgão (ADHOC) 

em uma autarquia municipal para administrar o porto de Itajaí, denominada Superintendência do 

Porto de Itajaí. A municipalização em 1997, aliada à lei de modernização dos portos no Brasil (lei 

nº 8.630) e à crescente mundialização da economia acabam gerando grandes transformações 

no perfil do porto de Itajaí. 
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As instalações do porto de Itajaí possuem, atualmente – conforme informações contidas 

no sítio do próprio porto –, uma capacidade estática total para armazenagem de cargas 

congeladas para 160 mil toneladas com 170 mil posições pallets; capacidade total de 

armazenagem de contêineres cheios e vazios para 135 mil TEU’s, ocupando área de 2,78 

milhões de metros quadrados; 7,8 mil tomadas para contêineres reefer, além de uma área total 

de 212,8 mil metros quadrados para armazenagem coberta divididos em 22 armazéns. 

 O Complexo Portuário do Itajaí é formado pelo Porto Público de Itajaí e demais terminais 

portuários instalados nas margens direita e esquerda da Foz do Rio Itajaí, bem como instalações 

de apoio logístico em operação nas cidades de Itajaí e Navegantes, como pode ser observado 

no mapa 1. 

 

Fonte: Porto de Itajaí/2012. 

No contexto portuário de Itajaí, merece destaque especial a movimentação de 

contêineres, visto que ocupa a segunda posição entre os principais portos conteineiros do Brasil, 

ultrapassado apenas pelo porto de Santos. O uso do contêiner, como se sabe, barateou o 

transporte e revolucionou o comércio mundial. Há algumas décadas encher um navio cargueiro 

com mercadorias era uma tarefa árdua que exigia centenas de estivadores e levava até uma 

semana de trabalho ininterrupto. Graças aos contêineres – uma grande caixa metálica com 
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tamanho padronizado internacionalmente que pode ser transportada por trens, navios e 

caminhões, um trabalhador, operando uma grua computadorizada com seu joystick, faz o 

mesmo serviço num único dia sem ajuda de estivadores. O uso dos contêineres baixou o custo 

do frete de 20% para 1% do valor final da mercadoria, além de aumentar significativamente a 

produtividade dos portos a partir dos anos 70. De acordo com Razzolini Filho (2007, p. 121), foi 

Malcom McClean que utilizou um navio tanque da IIª Guerra Mundial para rebocar trailers de 

carga pela primeira vez. O navio saiu do Porto de Newark, em Nova Jersey, com destino ao 

Porto de Houston, no Texas. A partir de então, a conteinerização de cargas cresceu 

significativamente a ponto de atualmente a maior parte dos bens transportados no mundo ser 

movimentada dentro desses equipamentos. A padronização das dimensões dos contêineres 

ocorreu no final da década de 60 quando a International Organization for Standardization (ISO), 

uma associação internacional que busca estabelecer padrões definiu e publicou as dimensões 

básicas a serem seguidas (40 pés, 30 pés, 20 pés e 10 pés). No Brasil, os contêineres mais 

utilizados são os de 20 pés (6,06 metros; capacidade de 18 toneladas) e os de 40 pés (12,19 

metros; capacidade 24 toneladas). O Complexo Portuário do Itajaí, como demonstra a tabela 1, 

aparece na segunda posição na quantidade de contêineres movimentados entre os principais 

portos conteineiros do Brasil, sobrepujado apenas pela movimentação do porto de Santos.  

Tabela 1: Principais Portos Conteineiros do Brasil (2012)   

Fonte:PortodeItajaí – www.portoitajai.com.br 

http://www.portoitajai.com.br/
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No primeiro semestre de 2012, a movimentação de cargas no complexo portuário de 

Itajaí, no que se refere às exportações, correspondeu a 53% do volume, enquanto as 

importações representaram 47% do movimento. Dentre os produtos exportados destacaram-se 

especialmente frangos (36,16%), produtos mecânicos e eletrônicos (17,16%), carnes (15,03%), 

madeiras e derivados (9,97 %). Dotado de completa infraestrutura para embarque e 

desembarque de cargas dry e reefer representa, na atualidade, a principal opção para os 

exportadores e importadores que operam em Santa Catarina, destacando-se no cenário nacional 

como um dos principais complexos do país. Ao encerrar o ano de 2012, o Complexo Portuário do 

Itajaí superou a marca de 1 milhão de TEU’s, programada para o ano, com a movimentação de 

1.002.505 TEU’s ((Twenty-foot Equivalent Unit – unidade internacional equivalente a um 

contêiner de 20 pés). Desse total operado, 401.160 TEU’s foram movimentados pelo Porto 

Público, APM Terminais e demais terminais portuários instalados a montante e 601.345 TEU’s 

movimentados pela Portonave S/A Terminais Portuários Navegantes3, o que expressa a 

eficiência de um porto pequeno, localizado na foz de um rio que possui um pouco mais de 2.000 

metros de cais acostável. Com esse desempenho permaneceu na segunda posição do ranking 

brasileiro de movimentação de contêineres e entre os seis portos latino-americanos que 

movimentam mais de 1 milhão de TEU’s (PORTO DE ITAJAÍ, 2012). 

Cabe salientar por fim que os bons resultados apresentados pelo Complexo Portuário do 

Itajaí são fruto da complementaridade existente entre os portos de Itajaí e Navegantes, da 

ampliação da capacidade de movimentação de mercadorias com o uso de contêineres, da 

introdução de mudanças tecnológicas e da adoção de outras medidas governamentais4 e da 

administração portuária que contribuem para a eliminação de nós de estrangulamento tornando-

o mais eficiente, apesar das dificuldades representadas pela exigüidade do seu espaço, pelas 

limitações impostas pela bacia de evolução e pela ação catastrófica das cheias do rio Itajaí-Açu, 

dentre outras. 
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1 Conforme o site www.portonave.com.br , a construção do porto de Navegantes teve início em 2005 e já em 2007 

atracou o primeiro navio no Terminal, o MSC Uruguay. O capital social da Portonave é dividido, em proporções 
iguais, entre a Triunfo Participações e Investimentos S.A., empresa de capital aberto que atua em todo território 
nacional como provedora de serviços de infraestrutura, e a Bakmoon Investments Inc.  O investimento inicial para a 
construção do porto foi de R$ 420 milhões de reais (valores da época). Atualmente oferece 890 empregos diretos e 
calcula-se que a cada 3 empregos diretos, 1 indireto seja gerado.  

 

2 Já em 1966, Mamigonian destacava as áreas de colonização alemã, em particular as colônias de Blumenau, 

Joinville e Brusque, ocupadas a partir de 1850 por imigrantes originários de países europeus em processo de 
transição do feudalismo para o capitalismo, como as mais industrializadas e as mais ricas do estado, o que explica o 
movimento de entrada e saída de diferentes produtos pelo porto de Itajaí. 

 

3 Há uma diferença fundamental na administração dos portos de Itajaí e Navegantes (PORTONAVE), visto que o 

primeiro é uma Autarquia Municipal enquanto o segundo é um terminal privado, formado pela Triunfo Participações 
e Investimentos S.A. e pela Bakmoon Investiments Inc. Na verdade, o Complexo Portuário do Itajaí é formado pela 
soma do porto de Itajaí/APM Terminais, Portonave (Navegantes), Braskarne, Teporti, PolyTerminais e Trocadeiro. 
 

4 Um dos aspectos extremamente importantes para a compreensão da dinâmica dos portos brasileiros diz respeito a 

políticas fiscais relativas ao ICMS, responsável por uma verdadeira guerra fiscal entre os portos. A partir de 1º de 

janeiro de 2013, entretanto, entrará em vigor a unificação na cobrança do imposto dos importados, aprovada em 

abril de 2012 pelo Senado. As importações feitas em todo o território nacional, levadas de um estado para o outro 

serão taxadas em 4%, sem possibilidade de novos incentivos. 
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