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RESUMO 

Para apresentar as dificuldades de trafegabilidade dos veículos pesados nas vias públicas do 

entorno do Porto de Itajaí - SC, e registrar às contribuições de soluções para o problema, com 

base nas percepções dos usuários envolvidos, foi realizada uma pesquisa de campo em meio a 

uma abordagem qualitativa e de natureza exploratória, por meio de observação não participante 

e de entrevistas mediante a roteiro semiestruturado. Mediante a análise descritiva e 

interpretativa, das percepções dos usuários envolvidos, foi construído um modelo empírico com 

as soluções para o problema de tráfego de veículos nas vias públicas da região do Porto de Itajaí 

– SC, onde foi possível apontar as estratégias e as ações de políticas pública por meio da gestão 

compartilhada. As soluções propostas, pelo modelo empírico seguem três classificações: a) 

congestionamento das vias de acesso ao Porto de Itajaí-SC, onde se é proposto a criar horários 

de atracação de navios alternativos diferente dos horários de pico, controlar por meio de 

sistemas informatizados e imagens de satélite a entrada/saída dos do porto e criar horário de 

entrada/saída dos trabalhadores locais com turnos e escalas alternativas; b) envolvimento entre 

entidades, no qual propõem o desenvolver planejamentos integrado, criar comissões em projeto 

e parecerias, promover encontros públicos com a comunidade e criar modos de comunicação 

entre gestores e os usuários; e c) infraestrutura e tecnologia, nas quais indica criar sistemas 

informatizados, pátios na BR-407 e BR-101, túneis, vias aéreas e estreias, vias de acesso direto, 

mudar o sentido da rua Blumenau e Av. Irineu Bornhausen e melhorar a sinalização e o sistema 

semafórico. 

Palavras-chave: Porto de Itajaí – SC. Mobilidade Urbana. Controle de Tráfego de Vias 

Públicas. Gestão Compartilhada.  
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ABSTRACT 

In order to present the difficulties of trafficability of heavy vehicles on the public roads around 

the Porto de Itajaí - SC, and to register the contributions of solutions to the problem, based on 

the perceptions of the users involved, a field research was carried out in the midst of an approach 

qualitative and exploratory in nature, through non-participant observation and interviews using 

a semi-structured script. Through the descriptive and interpretative analysis of the perceptions 

of the users involved, an empirical model was built with the solutions to the problem of vehicle 

traffic on public roads in the region of Porto de Itajaí - SC, where it was possible to point out 

the strategies and actions of public policies through shared management. The solutions 

proposed, through the empirical model, follow three classifications: a) congestion of access 

roads to the Porto de Itajaí  -SC, where it is proposed to create alternative ship berthing 

schedules different from peak hours, control through computerized systems and satellite images 

of entry/exit from the port and create entry/exit schedules for local workers with alternative 

shifts and scales; b) involvement between entities, in which they propose to develop integrated 

planning, create project commissions and partnerships, promote public meetings with the 

community and create modes of communication between managers and users; and c) 

infrastructure and technology, which indicates the creation of computerized systems, patios on 

BR-407 and BR-101, tunnels, airways and openings, direct access roads, changing the direction 

of Rua Blumenau and Av. Irineu Bornhausen and improve the signaling and traffic light system. 

Keywords: Porto de Itajaí – SC. Urban Mobility. Public Road Traffic Control. Shared 

Management.  
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 INTRODUÇÃO 

O transporte marítimo é um modal de transporte que pode impactar na competitividade 

de um país no mercado internacional. Isto se deve a razões econômicas e de volume de carga, 

e da comparação ao custo dos demais meios de transportes quando a ligação entre os continentes 

(ABAC, 2019). 

Os terminais de ligação e de apoio do transporte marítimo são os portos, que aqui são 

qualificados pela sua função principal, que é a de entrada e de saída de mercadorias entre os 

países. Os portos também apresentam outras funções como por exemplo a econômica, já que 

suas operações são fatores geradores de impostos e, também, demandante de mão de obra 

(ALBERTIN, 2011). 

O Brasil possui atualmente 33 portos marítimos, que estão distribuídos nas regiões Sul 

com 9, no Sudeste com 9, no Nordeste com 11, e no Norte com 4. Os portos brasileiros de 

destaque internacional, isso devido ao volume de carga, são: o de Santos - SP, o de Paranaguá 

- PR, e o de Itajaí – SC (ALBERTIN, 2011; BRASIL, 2020). 

 O Porto de Itajaí - SC é atualmente um dos principais complexos portuários do Brasil. 

A história do Porto de Itajaí – SC, localizado no município do mesmo, tem início por volta do 

ano de 1914, período em que foram iniciadas as primeiras obras para a edificação do porto. 

Contudo, o desenvolvimento das operações portuárias e a construção do trecho de cais remonta 

do ano de 1938, mas foi somente em 1966 que o porto foi considerado porto organizado. Ao 

considerar o ano de 2022, verifica-se que o Porto de Itajaí – SC é o principal porto da região 

sul do Brasil destinado ao transporte de contêineres, estando também, na segunda posição do 

ranking nacional neste tipo de movimentação. As principais mercadorias transportadas pelo 

Porto de Itajaí - SC são: madeira e derivados; carnes bovinas, suína e de frangos congeladas; 

cerâmicos; papel e derivados; máquinas e acessórios; tabacos; veículos; têxteis e açúcar 

(PORTO DE ITAJAÍ, 2021a).  

Para garantir o escoamento da mercadoria o Porto de Itajaí - SC conta, atualmente, 

apenas com o modal terrestre rodoviário, em que, este, é responsável por fornecer acesso ao 

interior do país, bem como, o canal de recebimento de produtos para a exportação.  

Dada a sua localização, dentro da área urbana do município de Itajaí, se observa que a 

movimentação da carga pesada com origem/destino ao porto se dá pelo compartilhamento 

diário com o tráfego urbano da região (SUPERINTENDÊNCIA, 2019). A trafegabilidade 

oriunda do Porto de Itajaí apresenta o volume de veículos de carga na ordem de 1 milhão de 

TEUS (Twenty Foot Equivalent Unit - unidade internacional equivalente a um contêiner de 20 
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pés de comprimento) ou em média 13 milhões de toneladas por ano (PORTO DE ITAJAÍ, 

2021a).  

Devido ao volume de carga transportada pelos veículos rodoviários, observa-se que 

atualmente há conflitos com o tráfego local, em especial na proximidade do Porto de Itajaí – 

SC, onde se encontram as filas originadas por veículos, principalmente nos horários picos 

(SUPERINTENDÊNCIA, 2019). 

Diante do contexto apresentado, o presente trabalho visa responder o seguinte problema 

de pesquisa: Quais os principais motivos dos gargalos no tráfego de veículos pesados nas vias 

públicas de acesso ao Porto de Itajaí – SC nas percepções dos usuários das vias de acesso? 

O presente estudo tem por objetivo geral: construir, por meio das percepções dos 

usuários envolvidos, um modelo empírico com propostas de soluções para o problema de 

tráfego de veículos nas vias públicas da região do Porto de Itajaí -SC. 

Com finalidade de alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: a) apresentar os usuários envolvidos na solução dos problemas de mobilidade no 

entorno do entorno do Porto de Itajaí – SC; b) catalogar as dificuldades encontradas pelos 

usuários quando a trafegabilidade no entorno do Porto de Itajaí – SC; c) apontar as estratégias 

identificadas pelos usuários que possam contribuir com políticas públicas para o melhoramento 

do fluxo de veículos no entorno Porto de Itajaí – SC. 

A escolha do tema para este trabalho se justifica na medida em que os gargalos gerados 

pelo fluxo de veículos decorrentes do terminal de cargas, Porto de Itajaí-SC, afeta a mobilidade 

da localidade e, ao mesmo tempo, a qualidade de vida dos usuários das vias públicas. Assim, 

procura-se, mediante a análise empírica deste estudo, contribuir na estratégia da gestão pública 

da cidade, na gestão do Porto de Itajaí-SC, na gestão das vias do seu entorno, e que os resultados 

obtidos auxiliem na construção de soluções inovadoras no planejamento da mobilidade no 

entorno do Porto de Itajaí – SC. 

Este estudo está distribuído e organizado em seis (06) capítulos. No primeiro, 

“Introdução”, situa-se as considerações iniciais, a delimitação do tema de pesquisa, o problema, 

os objetivos e a justificativa. 

No segundo capítulo, “Revisão da Literatura”, consta os fundamentos teóricos 

relacionados a síntese da literatura sobre o tema em estudo. 

No terceiro capítulo, “Método de Pesquisa”, há a descrição da metodologia adotada no 

estudo, apresentando a abordagem e o modelo conceitual do trabalho, ou seja, os fundamentos 

teóricos para a obtenção dos objetivos propostos. 
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No quarto capítulo, a “Caracterização do Objeto Empírico”, encontram-se a 

apresentação sítio de estudo: o Porto de Itajaí – SC com informações históricas da organização, 

e os aspectos da malha viária alimentadora, ou seja, as vias de acesso da região do entorno do 

porto. 

  No quinto capítulo, “Análises e Resultados”, constam os dados construídos por este 

estudo, bem como, suas análises e resultados obtidos de acordo com cada usuário entrevistado. 

 Por fim, no sexto capítulo, “Considerações Finais”, estão descritas as contribuições do 

trabalho e as recomendações para futuros estudos. 
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 REVISÃO DA LITERATURA  

Este capítulo está dividido em três (03) tópicos acerca da administração e gestão das 

vias urbanas públicas. Primeiramente, é apresentado os achados sobre a administração pública, 

dando ênfase na gestão compartilhada para a tomada de decisão. Logo após, são apresentados 

os agentes envolvidos na gestão das vias públicas de uma cidade e suas relações com os 

problemas com a mobilidade urbana. Por fim, são registrados os métodos de controle de tráfego 

das vias urbanas, aprofundando-se no controle de acesso de cargas aos portos marítimos. 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A administração pública diz respeito ao processo de tomada de decisões em prol de um 

objetivo comum e específico da gestão das organizações ou instituições públicas, trata-se ainda 

do processo decisório sobre a melhor utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais.  

Entende-se que a administração pública é, também, a gestão do Estado, por meio da utilização 

dos recursos públicos e da garantia dos interesses (direitos) da sociedade (CHAVES e 

ALBUQUERQUE, 2019).  

Admite-se que a administração pública é classificada por três critérios: subjetivo, 

objetivo e formal. Entende-se que o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas se relaciona com o 

critério subjetivo. O critério objetivo trata-se daqueles referentes às ações estatais e ao 

comprometimento com os interesses públicos. Por fim, o critério formal corresponde às 

atividades jurídicas-administrativas. Logo, a função da administração pública é prestada pelo 

Estado e seus delegados, mediante normativas legais e constitucionais, sob o regime dos direitos 

públicos, a fim de consolidar a ordem jurídica (MELO et al, 2013).  

2.1.1 Gestão Compartilhada na Administração Pública 

A gestão compartilhada é um tipo de gestão interorganizacional, ou seja, envolve várias 

entidades. O modelo de gestão compartilhada surge através do debate da centralização e da 

descentralização decisória da administração, partindo do pressuposto de possibilitar a superação 

de obstáculos mediante a interação das partes sociais, políticas e culturais de uma determinada 

região e ambiente social. A expectativa, quanto a gestão compartilhada, é que os interesses 

coletivos devem sobressair as percepções particulares do sistema convencional, onde cada 

agente age de forma isolada, e passe a manter a vitalidade e sustentabilidade do organismo 

social, resultando, assim, em um sistema integrado entre o governo, iniciativa privada e 
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sociedade civil, portanto, todos atores com potencial para cooperação e solução para um 

determinado problema público (FERREIRA, 2006). 

Segundo Monteiro (2002), o sucesso da gestão compartilhada se dá pelo conjunto de 

fatores que se inter-relacionam e se retroalimentam. Estes fatores presentes na Figura 2.1, 

apontam caminhos para a promoção do ambiente de cooperação e da promoção de políticas 

públicas. 

Figura 2.1. Fatores que se inter-relacionam e se retroalimentam na gestão compartilhada 

 

Fonte: Autora, 2021 

Nota: Elaborado com base em Monteiro, 2002. 

Diante do ambiente de cooperatividade, apontado por Monteiro (2002), observa-se que 

a gestão compartilhada ocorre quando há esforços contínuos entre os atores, isso acerca da 

mobilização do propósito em comum dos mesmos agentes. A interação entre os agentes passa 

pela utilização de procedimentos e ferramentas para diagnóstico, planejamento de ações e 

resoluções de conflitos entre atividades que resultem na colaboração plena dos membros 

participantes.  

No subitem a seguir constam as apresentações dos agentes públicos pertencentes a 

gestão das vias públicas. 
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2.2 OS AGENTES ENVOLVIDOS NA GESTÃO DAS VIAS PÚBLICAS 

DE UMA CIDADE 

Encontra-se no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no artigo 60 e anexo I, a definição 

de via terrestre como a superfície destinada ao deslocamento de veículos, pessoas e animais, 

sendo esta via composta pela pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central.  

Segundo o CTB, a via terrestre se divide em duas categorias de acordo com a sua 

localização, podendo ser, via urbana ou via rural. Já quanto a sua finalidade essa pode ser: via 

de trânsito rápido; via arterial; via coletora; via local; rodovias e estradas. Uma via é chamada 

de pública quando são regidas pelo CTB e regulada pelo órgão ou entidade com circunscrição 

sobre elas, ou seja, instituições municipais capazes de estabelecer normas alinhadas com as 

peculiaridades locais e as circunstâncias especiais de trânsito (CTB DIGITAL, 2020). 

O Sistema Nacional de Trânsito (SNT); que é formado por entidades e pelo conjunto de 

órgãos e entidades da União, Estado, Distrito Federal e dos Municípios; possui dentre os 

objetivos verificar o planejamento, a administração, a normatização, a pesquisa e a fiscalização 

do trânsito. Os órgãos e as entidades que compõem o SNT, são: Conselho Nacional de Trânsito 

- CONTRAN; Conselho Estaduais de Trânsito – CETRAN; e o Conselho de Trânsito do Distrito 

Federal – COTRANDIFE; somados a estes encontram-se as entidades executivas do trânsito da 

União, Estado, Distrito Federal e dos Municípios; os órgãos e entidades executivas rodoviários 

da União, Estado, Distrito Federal e dos Municípios; Polícia Rodoviária Federal; Polícias 

Militares dos Estados e do Distrito Federal; e Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 

– JARI (DETRAN, 2021). 

O SNT, composto pelos órgãos e entidades relacionadas anteriormente, possui como 

missão a promoção de atividades normativas, executivas, fiscalizadoras e julgadoras. As ações 

normativas referem-se à elaboração de normas, consultas internas e públicas relativas à 

aplicação e compreensão da legislação e coordenação das atividades de trânsito. As ações 

executivas são responsáveis por efetivar as práticas previstas nas leis, enquanto as fiscalizadoras 

têm a função de controlar o cumprimento da lei, dentro da sua competência e circunscrição de 

cada órgão ou entidade, neste caso dentro de suas competências e que envolva vias da gestão 

federal, estadual ou municipal. Outra ação da SNT refere-se às ações julgadoras com o objetivo 

de julgar os recursos interpostos pelos usuários contra as penalidades por eles atribuídas, e que 

aqui devem ser julgadas em cada órgão ou entidade (CTB DIGITAL, 2020). 

Já no que se refere a movimentação de carga portuárias, observa-se no artigo 7, inciso 

A do CTB Digital (2020), que para a gestão dos órgãos normativos, de controle e fiscalização 

podem ser estabelecidos por meio de convênios entre as autoridades portuárias ou as entidades 
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concessionárias de porto organizado no estabelecimento de intervenção nas vias urbanas do 

Municípios e Estados. A promoção desta lei, busca-se, a princípio, facilitar as atuações no 

cumprimento da legislação de trânsito e ao mesmo tempo dar celeridade ao processo de tomada 

de decisão sobre os problemas de trânsito de uma determinada região ou vias públicas de acesso 

ao porto. 

Encontram-se a seguir os métodos de controle de tráfego em vias urbanas, portanto as 

condições conceituais para o entendimento das estratégias para a melhoria da mobilidade na 

região portuária. 

2.3 OS MÉTODOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO EM VIAS URBANAS 

E DE ACESSO DE VEÍCULOS DE CARGA AOS PORTOS 

MARÍTIMOS  

Para que se alcance uma gestão de tráfego efetiva e eficiente, segundo Meneses (2003), 

é necessário que se conheça o comportamento das vias urbanas. Este conhecimento, para o 

autor, é resultante da coleta, tratamento e análise de dados, o que exige a necessidade de 

recursos financeiros, materiais e humanos, que podem ser obtidos por órgãos públicos ou 

entidades de pesquisa particulares. Quer seja em vias públicas urbanas ou vias de acesso aos 

portos marítimos. 

2.3.1 Controle de Tráfego em Vias Urbanas. 

No que se refere à definição de estratégias para o melhoramento da gestão do tráfego e 

sua trafegabilidade, tem-se que é necessário o levantamento da contagem volumétrica dos 

veículos e das estatísticas das condições reais do fluxo. Por meio destas práticas estatísticas é 

possível definir alternativas que impacte na melhoria do tráfego de uma via urbana 

(CERVANTES, 2005), e na qualidade de vidas dos usuários, isso devido a redução do tempo 

de uso da via e das condições de trafegabilidade da mesma via. 

Uma das alternativas que garante uma boa gestão da mobilidade urbana e do tráfego é 

o Controle de Tráfego. Este controle é baseado no entendimento sistemático dos elementos dos 

transportes e dos efeitos do deslocamento, e busca propor a otimização do uso da infraestrutura 

viária e dos seus componentes e, da mesma forma, garantir a eficiência no fluxo de veículos 

nas vias urbanas, mitigando assim os problemas de congestionamento e suas consequências na 

área urbana das cidades, como exemplo (MENESES, 2003).  

No que se refere à administração e controle de qualquer elemento de transportes, 

encontra-se em Campana (2000) que o processo de decisão pode se subdividir em três níveis 



Da dificuldade de trafegabilidade no entorno do porto de Itajaí – SC  

às soluções provindas das percepções dos usuários envolvidos no problema. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 21 
 

de decisão, são eles: i) a rede, que trata das relações da operação do sistema do transporte como 

um todo; ii) as vias/interseção, tratando das operações parciais dos veículos - como por exemplo 

nós ou interações; iii) veículos, relacionado a decisões operacionais individuais.  

Observa-se, nos registros históricos do processo de decisão sobre a forma adequada das 

vias públicas, que para o controle de tráfego era utilizado dados apenas no intuito de melhorar 

a fluidez e circulação dos veículos de uso privado, no entanto, este objetivo se expandiu e 

adaptou, passando a priorizar o transporte coletivo, a segurança dos transportes não 

motorizados (a pé e de veículos à tração), a fluidez do sistema viário como um todo, 

considerando a redução do consumo de combustíveis, emissão de poluentes, e o tempo de 

utilização das vias pelos usuários (PEREIRA et al, 2005), ou seja, um novo olhar sobre os 

problemas públicos e novos caminhos conceituais.  

Estes avanços conceituais e tecnológicos no controle de tráfego passaram a ser 

integrados à elementos capazes de ordenar a demanda de uma rede viária. Nesses avanços 

tecnológicos destacam-se os controladores eletrônicos de sinais de tráfego (semáforos, por 

exemplo), redes de comunicação, detectores de veículos e pedestres e atuadores/radares. 

Atualmente é por meio desses recursos tecnológicos, juntamente com a promoção de políticas 

públicas compartilhadas, que o sistema de transportes consegue elaborar, implantar e controlar 

um conjunto de estratégias que visam o melhor uso da via, com segurança e conforto 

(CERVANTES, 2005). 

2.3.2 Controle e Estratégias ao Tráfego de Veículos de Carga em Acessos aos 

Portos Marítimos  

O controle de acesso diz respeito aos procedimentos que visam garantir o controle de 

acesso de veículos a uma determinada unidade com ou sem limitações de horários, é por meio 

da fiscalização das entradas e saídas de clientes, funcionários, visitantes e veículos, que alcança 

a segurança e o controle do trânsito de pessoas e objetos entre os ambientes da organização 

(GALHARDO, 2011). 

Em um porto marítimo o controle de acesso destina-se a ordenação dos veículos de carga 

nas vias públicas, bem como no posicionamento dos veículos no pátio interno. Este processo 

de controle é preconizado por instrumentos normativos específicos para os portos marítimos no 

Brasil.   

 A Resolução nº 12/2003 CONPORTOS é uma normativa que visa trazer as orientações 

mínimas na elaboração de Normas de Controle de Acesso e Circulação de Pessoas e Veículos 

- NAPV nas instalações portuárias. Observa-se na resolução orientações para a gestão de tráfego 
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na área de acesso e no ambiente interno do porto, envolvendo: o cadastramento de pessoas; o 

controle de acesso e de trânsito de pessoas; o cadastramento de veículos; o controle de acesso 

e de trânsito de veículos; o estacionamento de veículos e os sistemas de proteção e vigilâncias 

e barreiras fechadas. A mesma resolução dispõe que podem ser acrescentadas outras normas 

que sejam julgadas necessárias pelas autoridades de segurança portuária, como por exemplo 

um sistema de controle de acesso mais adequado às exigências do porto (BRASIL, 2003). 

Ainda que a resolução estabeleça uma amplitude para o controle de acesso aos portos 

marítimos, encontram-se, ainda, nas áreas circunvizinhas ao porto os problemas associados ao 

tráfego das vias pública, e estes estão associados ao volume de veículos nas vias em horários 

de picos e na falta de controle do fluxo.  

Os resultados dos problemas no tráfego nas vias públicas podem ser observados nos 

atrasos e demoras no carregamento e, também no descarregamento de cargas, e ainda, na 

deterioração da capacidade da interseção. Para promover uma reflexão dos componentes e 

conflitos existentes nas vias públicas, Campana (2000) recomenda o sincronismo e a eficiência 

do tráfego de veículos e pessoas no espaço estudado.  

Já Rezende e Ferreira (2009) destacam que para melhoramento das vias públicas de 

transportes diversas alternativas podem ser tomadas, e dentre elas está a ampliação das vias, o 

planejamento da malha viária e o melhoramento e otimização dos sistemas de controle de 

tráfego urbano. Neste sentido, segundo os autores, o poder público necessita promover ações 

que garantam a cidadania, a segurança, o conforto e a qualidade aos usuários das vias. Nota-se, 

ainda uma amplitude maior de compartilhamento da gestão pública dos agentes envolvidos, 

principalmente os que geram maior quantidade de viagens (polos geradores de viagens) são os 

mais impactados pelas tomadas de decisões, sendo assim é necessário que se estabeleça, junto 

ao poder público e todos os entes envolvidos, medidas que tragam soluções no uso do espaço 

da circulação viária de forma a satisfazer os integrantes afetados naquela área de influência.  

Logo, é recomendável que as soluções para o problema de tráfego nas vias estejam alinhadas 

com as percepções dos agentes envolvidos, em destaque os usuários. 

No capítulo seguinte, o terceiro, é apresentado o Método de Pesquisa. Nele consta os 

métodos abordados neste trabalho. Trata-se, também, da metodologia para compreender e 

analisar os dados produzidos e coletados, e assim apresentar as percepções dos usuários 

envolvidos no objeto de estudo deste trabalho.  

 

 

 



Da dificuldade de trafegabilidade no entorno do porto de Itajaí – SC  

às soluções provindas das percepções dos usuários envolvidos no problema. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 23 
 

 MÉTODO DE PESQUISA  

Neste capítulo está disposto a descrição da metodologia adotada na presente pesquisa, 

juntamente com a abordagem e a natureza da pesquisa, o método da pesquisa, os procedimentos 

para construção dos dados, e por fim, o tratamento destes dados. 

3.1 A ABORDAGEM E A NATUREZA DA PESQUISA 

Para responder o seguinte problema de pesquisa: Quais os principais motivos dos 

gargalos no tráfego de veículos pesados nas vias públicas de acesso ao Porto de Itajaí – SC nas 

percepções dos usuários das vias de acesso? Neste estudo foi realizado uma pesquisa com 

abordagem qualitativa e de natureza exploratória, por meio de entrevistas realizadas com o 

auxílio de roteiros semiestruturados para cada grupo de usuário entrevistado (Apêndice A), e 

uma pesquisa de campo ambientado nas vias de acesso ao Porto de Itajaí-SC. 

Quanto a abordagem de um estudo, observa-se que a pesquisa pode assumir dois tipos 

de abordagem são elas: a quantitativa e a qualitativa. A abordagem quantitativa permite ao 

pesquisador interpretar a realidade e as dimensões, partindo de análises e hipóteses 

quantificáveis, enquanto a qualitativa se diferencia trazendo análises sob as perspectivas dos 

entrevistados, trabalhando por meio da interpretação ou crítica feitas por eles (MARCONI e 

LAKATOS, 2021). 

A escolha da pesquisa qualitativa para este estudo, se dá pela possibilidade de descrever, 

decodificar e traduzir o sentido ou o não dos fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intricadas relações sociais no ambiente e mundo social (TEIXEIRA, 2003), bem como, pelas 

suas experiências profissionais em ambientes corporativos e de trabalho nas diversas atividades 

ocupacionais. 

Conforme Gerhart e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa busca por meio do 

entrevistador compreender o significado para a(s) pessoa(s) e o(s) efeito(s) sobre o tema 

abordado, estando principalmente entrelaçado ao processo e não ao resultado em si, e por isso 

visa descrever, compreender e explicar o porquê das coisas no ambiente natural. Essa 

característica se deve, pois, os dados analisados não são métricos, e de que o entrevistador é ao 

mesmo tempo sujeito e o objeto estudado, aspectos que fundamentam a pesquisa ação e não 

participante presente neste estudo.  

Já para a entrevistadora, que é também autora deste estudo, coube a atenção ao 

detalhamento dos conteúdos apresentados pelos entrevistados e a observância dos processos, 

dominância e envolvimento no momento da construção dos dados. 
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A natureza da pesquisa pode ser agrupada em três (03) tipos, são eles: a pesquisa 

descritiva, a pesquisa explicativa e a pesquisa exploratória. De todos os tipos de pesquisa, a 

exploratória apresenta menor rigidez no planejamento, assim, “tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2019). 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória proporcionada, pois possui 

uma visão geral, aproximativa de um determinado fato. Geralmente a pesquisa exploratória é 

realizada envolvendo levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e 

estudos de caso, e que o seu produz conclusões que buscam esclarecer a problemática 

investigada, sendo suscetíveis a maiores investigações mediante a novos procedimentos mais 

sistematizados (OLIVEIRA, 2011). 

3.2 O MÉTODO DA PESQUISA 

O método é definido como teoria de investigação constituída por um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais, ou seja, pesquisa, que permite alcançar o objetivo 

específico, e ao mesmo tempo auxiliando o pesquisador na tomada de decisão (MARCONI e 

LAKATOS, 2021). 

Segundo Minayo (2016), a pesquisa é composta por três (03) momentos: a fase 

exploratória, o trabalho de campo e o tratamento do material. A fase exploratória é o período 

em que são interrogados os aspectos referentes ao objetivo da pesquisa, os pressupostos, às 

teorias pertinentes, a metodologia e as questões operacionais referentes ao trabalho de campo. 

Em seguida, é realizado o trabalho de campo, que consiste em estabelecer o contato com o 

objeto de estudo, recorrendo à teoria.  Este, que por sua vez, desencadeia ao estudo de campo, 

a definição e construção dos instrumentos da pesquisa, podendo ser por intermédio de 

entrevistas, formulários, revisão sistemática e observações, por exemplo. Por fim, há a fase de 

tratamento de dados, nesta é realizada a análise do material coletado em campo possibilitando 

o desenvolvimento de resultados e conclusões acerca do objeto de estudo. 

O método deste estudo foi estruturado pelas fases construção do problema de pesquisa 

e dos objetivos, os quais suscitaram a revisão da literatura e a construção dos dados por meio 

das entrevistas semiestruturadas com os usuários pertencentes ao lócus da pesquisa e em 

seguida deu-se a análise dos resultados. 

Para apresentar a resposta do problema de pesquisa deste estudo, adota-se uma pesquisa 

de campo ambientada nas vias de acesso ao Porto de Itajaí-SC. Para Piana (2009) a pesquisa de 



Da dificuldade de trafegabilidade no entorno do porto de Itajaí – SC  

às soluções provindas das percepções dos usuários envolvidos no problema. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 25 
 

campo oferece ao pesquisador informações diretamente da população pesquisada e ao mesmo 

tempo que permite ao entrevistador a observação não participante do lócus da pesquisa. 

Segundo Gil (2018) o estudo científico abrange diferentes propósitos, tais como: 

explorar situações reais, em que as soluções não são claramente definidas; descrever situações 

que ocorrem determinado fenômeno; e explicar as várias causas do acontecimento. Condições 

que podem ser observadas nas pesquisas de campo. 

3.2.1 Os Instrumentos para a Construção dos Dados 

Para identificar as perspectivas dos usuários envolvidos e afetados pela trafegabilidade 

na região do entorno do Porto de Itajaí - SC, determinou-se como instrumento da construção 

dos dados a realização de entrevistas com os usuários por meio de roteiro semiestruturado. 

Segundo Gil (2018), a entrevista é uma técnica de interrogação que apresenta maior 

flexibilidade, podendo assumir diversos formatos. De acordo com a autora, uma dessas formas 

é a parcialmente estruturada (semiestruturada), no qual a entrevista é guiada com meio da 

relação de pontos de interesses entre o(s) entrevistado(s) e o(a) entrevistador(a), que vai 

explorando e aprofundando de acordo com o decorrer da entrevista e mediante a de algum tipo 

de roteiro de questões guias, memorizadas ou documentadas.  

A entrevista semiestruturada é conhecida também por semidireta à ou semiaberta. 

Segundo Minayo (2010) a resposta obtida neste tipo de entrevista combina perguntas abertas e 

fechadas, assim não está condicionada a uma padronização formulada pelo entrevistador com 

antecedência, proporcionando maior liberdade. Logo a entrevista por meio de roteiro 

semiestruturado se encontra focada no assunto sobre o qual é confeccionado, da mesma forma 

identifica-se que o roteiro com perguntas principais e complementares inerentes ao momento 

da entrevista ajuda a entrevista a construir dados importantes para a análise do objeto estudado. 

Outro fator decorrente da utilização do roteiro semiestruturado na entrevista encontra-se na 

percepção de uma atmosfera mais livre e sem respostas condicionadas a um padrão. 

Este estudo buscou-se por meio do roteiro estruturado mediante a questões relacionadas 

ao tema proposto, apoiando na teoria e nos pressupostos que o interessava a entrevistadora, a 

realização de entrevistas semiestruturadas com os usuários identificados neste estudo.  

 As questões do roteiro de entrevista buscaram-se com base nos objetivos deste estudo 

e também para tratar da amplitude do tema, tratando-as de forma mais aberta e aprofundando 

ao máximo em cada resposta do entrevistado. As entrevistas foram conduzidas, na maior parte 

do tempo, pela entrevistada e ajustada ao roteiro. 
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Também para construção dos dados foi realizada a observação não participante. A 

observação é uma técnica que usa dos sentidos do pesquisador para conseguir as informações, 

com base dos conhecimentos adquiridos por ele com o contato com a comunidade, grupo ou 

realidade estuda. A observação consiste em ver, ouvir e/ou examinar fatos e fenômenos no qual 

se deseja estudar. Para a observação não participante a pesquisadora fez uso de expectadora, 

não deixando envolver com a situação presente, ou seja, observa de forma passiva o objeto de 

estudo (LAKATOS, 2021).  

Neste trabalho a observação não participante foi realizada durante as etapas de entrevista 

e na Contagem Volumétrica das Principais Vias de Acesso ao Porto de Itajaí – SC. A contagem 

se deu entre os dias 06 de setembro a 10 de setembro de 2021, em pontos de congestionamento 

das avenidas de acesso ao Porto de Itajaí – SC, ou seja, naquelas demarcadas no sítio de estudo 

deste trabalho.  

3.2.2 O Lócus da Pesquisa e os Usuários Pesquisados 

O lócus deste estudo é a região formada pelas vias de acesso ao Porto de Itajaí – SC. Já 

os usuários para a pesquisa são membros representantes da associação de bairros da região do 

entorno do porto, representantes dos caminhoneiros usuários das vias de acesso ao Porto de 

Itajaí-SC, e trabalhadores identificados atuando no local de acesso ao Porto de Itajaí-SC.  

Por meio de roteiros semiestruturados, as entrevistas foram realizadas nos meses de 

fevereiro e março de 2022, as entrevistas com usuários envolvidos diretamente no problema de 

pesquisa e no lócus de estudo desse trabalho, ou seja, as vias de acesso ao Porto de Itajaí – SC 

e seus problemas de trafegabilidade. 

As vias de acesso pertencentes ao lócus desta pesquisa são: Av. Irineu Bornhausen, Av. 

Benjamin Franklin Pereira, Av. Cel. Eugênio Muller (sentido BR), Rua Indaial (sentido porto) 

e Av. Gov. Adolfo Konder (sentido porto). 

A Figura 3.1 demonstra os grupos dos usuários selecionados que se relacionam no sítio 

desta pesquisa, a região do Porto de Itajaí - SC.  
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Figura 3.1. Interação agentes/usuários do lócus da pesquisa de campo - Porto de Itajaí – SC 

 

Fonte: Autora, 2021 

A seleção dos agentes envolvidos e pesquisados, foi realizada por meio da identificação 

das entidades que se envolvem no problema de estudo desta pesquisa e que foram afetados pelo 

problema de trafegabilidade nas vias e pela tomada de decisões sobre a trafegabilidade do 

entorno da região do Porto de Itajaí – SC, e foram os entrevistados escolhidos foram pelo 

método da conveniência.  

3.3 A FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS 

A análise de dados tem por finalidade a interpretação dos dados, validando-os e dando 

significados a eles (GIL, 2019). Neste trabalho, que visa identificar a perspectiva dos usuários 

envolvidos, foram selecionadas a análise descritiva e interpretativa dos dados, e que servirão 

para o alinhamento entre os elementos da entrevista e a revisão da literatura registrada neste 

estudo.  

A análise descritiva foi utilizada nesse estudo para identificar as tendências e as 

relações entre as respostas construídas na fase de entrevistas, evitando perder os objetivos 

específicos dos fatos observados e das informações levantadas. Já a análise interpretativa, 

procura associar as ideias do entrevistado ao conhecimento da entrevistadora sobre o 



Da dificuldade de trafegabilidade no entorno do porto de Itajaí – SC  

às soluções provindas das percepções dos usuários envolvidos no problema. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 28 
 

tema proposto, e a partir disto desenvolver críticas e inferências do ponto de vista da coerência 

interna e validade dos argumentos abordados durante a fase de entrevistas, e, assim, realizar o 

aprofundamento no tema proposto, a realização da apreciação pessoal dos agentes entrevistados 

e a exposição de ideias (MARCONI e LAKATOS, 2021) 

3.4 SÍNTESE DO MÉTODO DA PESQUISA 

O método adotado neste estudo está sintetizado na Figura 3.2, que apresenta um apanhado 

das orientações metodológicas utilizadas no presente trabalho. 

Figura 3.2. Síntese do método adotado na pesquisa 

  

Fonte: Autora, 2021 

Para responder ao objetivo geral: construir, por meio das percepções dos usuários 

envolvidos, um modelo empírico com propostas de soluções para o problema de tráfego de 

veículos nas vias públicas da região do Porto de Itajaí -SC. Foram realizadas a revisão de 

literatura sobre o tema, uma pesquisa qualitativa com auxílio de entrevistas junto aos usuários 

identificados neste estudo e análise interpretativa dos dados. 

Para apresentar os usuários envolvidos na solução dos problemas de mobilidade no 

entorno do entorno do Porto de Itajaí – SC, foram realizadas a observação não participante nos 

diversos órgãos e entidades envolvidas no problema deste estudo. Já para catalogar as 

dificuldades encontradas pelos usuários quando a trafegabilidade no entorno do Porto de Itajaí 

– SC, foram construídos quadros sínteses em cada tipo de usuário apresentado no estudo.  

Quanto a apontar as estratégias identificadas pelos usuários que possam contribuir com políticas 

públicas para o melhoramento do fluxo de veículos no entorno do Porto de Itajaí – SC, foram 

realizadas as análises interpretativas dos achados nas entrevistas com os usuários e por meio 

das sínteses do assunto políticas públicas tratado. 

No capítulo seguinte, o quatro, é apresentado a Caracterização do Objeto Empírico, 

mediante ao estudo da história do Porto de Itajaí e a das vias públicas do entorno dele. 
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 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO EMPÍRICO – AS 

VIAS DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAÍ – SC (O 

LÓCUS DE PESQUISA) 

Neste capítulo do trabalho estão apresentadas as informações espaciais e os dados 

estatísticos sobre o objeto empírico pesquisado, ou seja: os acessos rodoviários, as vias públicas 

no ambiente urbano da cidade de Itajaí e que dão acesso ao porto, as entradas para do Porto de 

Itajaí – SC de número 01 e 02, e os locais de acesso dos veículos de carga ao pátio do porto. 

4.1 O PORTO DE ITAJAÍ – SC 

O município de Itajaí, nome herdado da cultura indígena tupi-guarani, está localizado 

no litoral do norte de Santa Catarina e teve como primeira ocupação a população indígena 

nativa, os brasileiros de outras regiões e, somente no Século XVII, os imigrantes europeus, que 

por sua vez se instalaram nas margens do rio Itajaí -Açu para explorar as minas de ouro e pedras 

preciosas. Já no Século XVIII, a maior atividade econômica da região passou a ser a extração 

de madeira, o que resultou na maior fixação dos moradores na região. Por volta de 1800, a foz 

do rio passou a ser utilizada como ancoradouro natural, e, também, uma área para os serviços 

carpintaria de ribeira e o escoamento de produção, ou seja, as condições que contribuíram para 

o crescimento da cidade às margens do Rio Itajaí-Açu (ITAJAÍ, 2021).  

Contudo, foi somente no começo do século XIX, isso devido ao aparecimento das 

barcaças holandesas smak na costa do Brasil, que o Porto de Itajaí ganhou projeção como um 

porto para o atracamento de navios e local para carga e descarga de produtos a serem 

transportados pelo modal aquaviário. Inicialmente as rotas de navegação eram realizadas à costa 

do limite territorial brasileiro, ou seja, o transporte de cabotagem que tinha como principal 

destino o Rio de Janeiro (RUSSO, 2013).  

O Porto de Itajaí teve seu primeiro investimento público no período do Império, o 

projeto consistia na melhoria do acesso a Colônia de Blumenau, e visava a remoção de areia 

que dificultava a navegação pelo rio, esta rota, por sua vez, gerava fluxos constantes de 

mercadorias de origem animal e agrícola por meio do Porto de Itajaí, que foi utilizado como 

ponte, entre a capital e outras províncias (RUSSO, 2013; MOREIRA, 1995). No entanto, foi 

apenas em 1905 que foram registrados os primeiros estudos técnicos da região realizados pela 

Comissão de Melhoramentos dos Portos e Rios (PORTO DE ITAJAÍ, 2021a). Entre 1907 e 
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1916 foram realizadas as obras no porto pela Comissão de Estudos e Obras do Porto de Santa 

Catarina, dando ênfase nas estruturas do molhe, do cais e na dragagem do porto (FILHO, 2008). 

A partir de 1960, o Porto de Itajaí se consagrou como maior porto madeireiro do país, e 

assim pode atender a demanda solicitada por meio das obras de melhoramento do porto 

(FILHO, 2008). Neste mesmo período foi construído 803 metros de comprimento de cais 

acostável em concreto armado, pátios pavimentados em paralelepípedos e armazéns, e espaços 

frigorificados destinados aos pescados. Mas, foi apenas em 28 de junho 1966 que foi declarado 

a importância comercial e industrial do Vale de Itajaí e a necessidade de integrá-lo ao sistema 

portuário nacional, mediante ao Decreto 58.780/66 que instituiu ainda a Junta Administrativa 

do Porto de Itajaí (Japi), uma entidade responsável pela gestão, operação, melhoramento e 

expansão das atividades portuárias, em função destas mudanças que atualmente o Porto de Itajaí 

é considerado porto organizado (PORTO DE ITAJAÍ, 2021a).  

Registra-se, também, que entre 1945 e 1962 houve uma diversificação e ampliação da 

economia catarinense em sua base produtiva com ingresso de novos setores, como por exemplo 

o de papel, papelão, mecânica, cerâmica, metalúrgica, materiais elétricos e industriais do setor 

de transportes. Já no final da década 1960 e durante os anos seguintes houve uma queda na 

exportação de madeira vivenciada pelo porto, o que levou a reflexão do mesmo a virar um porto 

pesqueiro (FILHO, 2008). Já para se adaptar à nova economia catarinense e a queda do volume 

de comercialização da madeira, o porto passou a ser coordenado e orientado pelo Estado, que 

buscou diversificar suas operações, trabalhando a partir desse momento com cargas de açúcar, 

produtos congelados e por consequência contêineres, e este último, por sua vez, passou a ser a 

principal carga transportada (PORTO DE ITAJAÍ, 2021a). 

Outro momento da história do Porto de Itajaí – SC ocorreu em 1975, quando houve o 

ingresso da Empresa de Porto do Brasil SA (Portobras) na administração do porto, e encerrou 

a administração em 1990 quando da extinção da Portobras, fato que gerou uma nova crise nos 

portos brasileiros e como resultado também no Porto de Itajaí - SC, que foi designado para a 

Companhia Docas de São Paulo (PORTO DE ITAJAÍ, 2021a).  

Para ultrapassar a crise e garantir o crescimento do Porto de Itajaí - SC, foi delegado ao 

município à administração do porto pelo período de 25 anos, esta mudança foi resultado da 

disputa da sociedade para a municipalização da sua gestão administrativa. Por meio da nova 

administração e da legislação vigente foi promovido o arrendamento do Terminal de 

Contêineres (TECON) a empresa Terminal de Contêineres do Vale de Itajaí (Teconvi), atual 

APM Terminals, que desde o início do contrato arrendamento passou a realizar novos 

investimentos em equipamentos e modernização (PORTO DE ITAJAÍ, 2021a).  
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No meado de 2004 o Porto de Itajaí - SC passou a ocupar a segundo lugar no ranking 

nacional de movimentação de cargas conteinerização e 120ª (centésima vigésima) posição no 

mundo, demonstrando qualidade na gestão e produtividade e relevância na balança comercial 

nacional com 4% (quatro por cento) do volume de importação e/ou exportação, ou seja, cerca 

de U$16 bilhões de dólares/ano o que corresponde cerca de 80% do comércio exterior do Estado 

de Santa Catarina (PORTO DE ITAJAÍ, 2021a).  

Foi a partir das mudanças de gestão no Porto de Itajaí – SC, pela administração do 

Estado, que se verificou o ingresso de novas parcerias com a iniciativa privada o que produziu 

uma série de ações de planejamento, de melhorias operacionais e investimentos em 

infraestrutura, e de equipamentos, tais como: a expansão da área operacional; acrescida em 

50.000 m2, e do berço, com mais 300 m lineares; construção de novas subestações de energia 

elétrica, torres de iluminação; colocação de dois (02) portêineres. Assim, no período de 20 anos 

o Complexo Portuário aumentou a sua movimentação de cargas conteinerizadas em 1500%, 

saltando de 71.353 TEUs, em 1995, para 1.104.923 TEUs em 2013. Como consequência, o 

município também foi impactado na sua receita, na valorização imobiliária e no 

desenvolvimento no ensino técnico e superior. Porém, em 2008 e 2011, a cidade sofreu 

novamente com enchentes do Rio Itajaí-Açu, o que prejudicou a movimentação no porto e 

danos na infraestrutura existente, em função deste problema foi necessário realizar a 

reconstrução e recuperação do porto. Em 2012, o porto já reformado movimentou 1 milhão de 

TEUS (SUPERINTENDÊNCIA, 2019). 

O Quadro 4.1 apresenta uma caracterização dos principais marcos históricos vivenciado 

pelo Porto de Itajaí: 
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Quadro 4.1. Principais marcos históricos do Porto de Itajaí 

Pequena Lavoura  Madeira  Frango e açúcar Contêineres 
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Fonte: Autora, 2021. 

Nota: Elaborado com base em Datamar Consulting, 2015. 

Atribuído ao Município de Itajaí pelo Convênio de Delegação nº 08/1997, que foi 

celebrado pela União por intermédio do Ministério dos Transportes o Porto de Itajaí, está a 

Superintendência do Porto de Itajaí, uma autarquia pública criada pela Lei Municipal nº 3.513 

de 06/06/2000 e que é responsável pela sua estrutura administrativa e de gestão. Com relação a 

infraestrutura do Porto de Itajaí, o mesmo conta com:  estrutura cais de acostagem de 1.047,30 

m, estruturado em quatro (04) berços;  armazéns com 7093,16 m2 e pátios de 182.168,44 m2 

voltados principalmente para contêiner e carga geral; bacia de evolução de 750 m de extensão, 

400 m de largura e profundidade de 11 m; canal de 3,97 mil metros de extensão, 120 m de 

largura e profundidade de 12 m; dos equipamentos o mesmo possui dois (02) portêineres e dois 

(02) Mobile Harbour Crane -MHC (SUPERINTENDÊNCIA, 2019).  

4.2 AS VIAS PÚBLICAS DO ENTORNO DO PORTO DE ITAJAÍ - SC 

Com relação a malha viária que atende o Porto de Itajaí – SC, a mesma pode ser dividida 

em dois grupos, o primeiro trata sobre as rodovias e o segundo das vias urbanas do município 

de Itajaí. Estes dois grupos de malha viária estão apresentados a seguir.  
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4.2.1 Rodovias   

O Porto de Itajaí se encontra próximo de duas (02) rodovias federais, a BR – 101 e a BR 

– 470. O encontro destas rodovias é um dos principais entroncamentos rodoviários do sul do 

país (PORTO DE ITAJAÍ, 2021b). A BR – 101 garante a ligação do porto com os demais 

estados do sul do país, ligando, também todas as cidades do litoral catarinense, e possui um 

fluxo intensificado devido ao turismo das praias do estado. A BR – 101 conta com uma extensão 

de 465 km, apresenta um bom estado de conservação e possui, na maior parte de sua extensão 

de pista duplicada. Já a BR – 470, também outra rodovia importante para o fluxo de cargas com 

origem/destino o Porto de Itajaí, conta com a extensão no estado de Santa Catarina de 360 km, 

e tem grande parte composta por pista simples, é também possuidora de trechos coincidentes 

com outras três (03) rodovias federais, BR – 477, BR – 282 e BR – 283 (SUPERITENDÊNCIA, 

2019).  

O Plano Mestre do Porto de Itajaí (2015), elaborado decorrente de uma pesquisa 

apresentou a análise dos Volumes Médios Diários horários (VMDh) e Volume de Hora de Pico 

(VHP) nas rodovias BR – 101 e BR - 470. A pesquisa teve o intuito de entender e identificar os 

fluxos de veículos e o nível de serviço oferecido pelas rodovias (BR – 101 e BR – 407), assim, 

durante o estudo a rodovia foi segmentada em trechos, como demostra a Figura 4.1. 

Figura 4.1. Segmentação rodovia BR – 101 e BR – 470 para estudo de nível de serviço 

 

Fonte: Superintendência do Porto de Itajaí - SC, 2019  

É possível observar que a BR – 101 e BR - 470, foram segmentadas em quatro (04) e 

dois (02) trechos respectivamente, pois são trechos que contém os dados de contagem 
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volumétrica de tráfego disponíveis compatíveis para a elaboração para a análise dos VMDh e 

VHP.  

Por intermédio dessa pesquisa chegou a resultados dos níveis de serviço dos segmentos, 

estes, por sua vez, demonstram os seguintes níveis B, D, E e F, registrado no Quadro 4.2, a 

seguir. 

Quadro 4.2.Níveis de serviço rodovia BR – 101 e BR – 470 

Rodovia Trecho VMDh VHP 

BR - 101 - 1 B C 

BR - 101 - 2 B E 

BR - 101 - 3 C F 

BR - 101 - 4 B D 

BR - 407 - 1 C D 

BR - 407 - 2 E F 

Fonte: Autora, 2021 

Nota: Elaborado com base na Superintendência do Porto de Itajaí - SC, 2019. 

Com base no VMDh e no VHP, dados do Quadro 4.2, verifica-se que o serviço no trecho 

com nível de serviço correspondendo a “B” possui fluxo razoavelmente livre, o nível de serviço 

no trecho “C” aponta zona de fluxo estável, o nível de serviço em “D” mostra que o fluxo está 

aproximando-se do instável, o nível de serviço em “E” o fluxo é instável, já no nível de serviço 

é “F” o fluxo é forçado (DNIT, 2010). Assim, pode-se definir que há uma saturação das 

rodovias que atendem o Porto de Itajaí, requerendo melhorias e soluções para os problemas 

identificados. 

4.2.2 Vias urbanas  

O Porto de Itajaí – SC está localizado na área urbana da cidade de Itajaí -SC, assim, para 

se ter acesso a ele é necessário que se adentre na cidade, logo os veículos de carga pesada com 

origem/destino ao Porto de Itajaí – SC precisam fazer compartilhamento com o tráfego urbano 

da própria cidade. A Figura 4.2 apresenta as principais vias utilizadas pelos veículos de carga e 

que possibilitam o acesso ao porto, nestas mesmas vias se verificam a presença de veículos 

motorizados e não motorizados comuns nos espaços urbanos além de pedestres. 
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Figura 4.2. Vias Urbanas de Acesso ao Porto de Itajaí - SC 

 
Legendas:  

A.      Rua Dr. Reinaldo Schmithausen B.       Rua Expedicionário Aleixo Maba 

C.       Rua Alfredo Eicke D.      Rua Blumenau 

E.       Av. Cel. Eugênio Muller F.       Av. Irineu Bornhausen 

G.      Rua Felipe Reiser H.      Rua Indaial 

I.         Rua Carolina Vailatti J.        Av. Governador Adolfo Konder 

K.      Rua Heitor Liberato  L.       Rua Benjamin Franklin Pereira 

Fonte: Autora, 2021. 

Nota: Elaborada com base no Google Earth e no Brasil, 2018.  

 

Na Figura 4.2, estão apresentadas as principais vias que são utilizadas pelos veículos de 

carga para o acesso ao Porto, são elas: Rua Dr. Reinaldo Schmithausen; Rua Alfredo Eicke; 

Av. Cel. Eugênio Muller; Rua Felipe Reiser; Rua Carolina Vailatti; Rua Heitor Liberato; Rua 

Expedicionário Aleixo Maba; Rua Blumenau; Av. Irineu Bornhausen; Rua Indaial; Av. 

Governador Adolfo Konder e Rua Benjamin Franklin Pereira.  

As Av. Dr. Reinaldo Schmithausen e Gov. Adolfo Konder, são as maiores em extensão 

e ligam essas avenidas à BR – 101, e, portanto, as demais regiões do Brasil, elas possuem 6,7 

km e 5,4 km de extensão respectivamente. Dados da Superintendências do Porto de Itajaí (2019) 

apontam que essas avenidas recebem cerca de 4.233 veículos de carga pesada por dia. 

Para ter acesso a entrada do porto os veículos fazem uso das avenidas Cel. Eugenio 

Muller, Blumenau e Irineu Bornhausen. É nestas avenidas que se encontra problemas de 
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congestionamento e filas dos veículos de carga que pretendem adentrar ao pátio do porto. Já as 

avenidas Cel. Eugenio Muller, Av. Blumenau, se encontram no trecho de acesso aos portões 1 

e 2 respectivamente.  

A Figura 4.3, a seguir, apresenta a formação da entrada e saída dos veículos de cargas, 

juntamente com suas ruas e avenidas. 

Figura 4.3. Entradas do Porto de Itajaí - SC 

 

Fonte: Autora, 2021 

Nota: Elaborada com base no Google Earth. 

Na atualidade, conforme registros do Porto de Itajaí (2021c), o porto vem utilizando a 

técnica de fluxo de rodagem conhecida como Sistema Carrossel, este sistema adotado se 

caracteriza pela entrada e saída de veículos de cargas em portões diferentes, portanto um fluxo 

e sentido único, onde os veículos entram pelo portão 1 e saem pelo portão 2.  

O capítulo seguinte, o quinto Análise e Resultados constam os dados construídos e suas 

análises e resultados obtidos de acordo com cada agente/usuário entrevistado. 
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 ANÁLISES E RESULTADOS 

Este capítulo, consiste em abordar as análises e os resultados obtidos por intermédio das 

percepções dos agentes envolvidos definidos nesta pesquisa de campo, ressalta-se que a análise 

considera como base o referencial teórico apresentado nos capítulos anteriores e os resultados 

produzidos pelas entrevistas e a observação não participante. Neste tópico, também, consta a 

síntese das análises de cada grupo, sendo apresentadas subsequente por meio de quadros com 

as soluções apontadas pelos usuários 

O capítulo foi organizado de acordo com o representante do grupo dos usuários 

entrevistados e segue a seguinte ordem: representante da associação do bairro localizado na 

região das vias de acesso ao Porto de Itajaí – SC; trabalhadores da área de acesso ao Porto de 

Itajaí - SC; entidade representante dos motoristas que utilizam as vias de acesso ao Porto de 

Itajaí - SC; contagem volumétrica das principais vias de acesso e a síntese.  

5.1 ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO DA REGIÃO DAS VIAS DE ACESSO 

AO PORTO DE ITAJAÍ - SC  

Neste tópico, encontra-se a análise do representante indicado pela Associação do Bairro 

da Região das vias de acesso ao Porto de Itajaí - SC, bairro este que se encontra localizado o 

sítio de estudo. 

De acordo com o entrevistado: 

[...] cabe a Associação dos Moradores representar os interesses dos moradores do 

bairro, e, dessa forma, busca melhorar a infraestrutura e qualidade da região dos que 

moram e trabalham na localidade, visando, também, participar das decisões das 

entidades públicas sobre a região.  

 

O entrevistado afirmou que atualmente o problema de mobilidade dos moradores do 

bairro tem se agravado, e que na última década o volume de tráfego de veículos de cargas 

aumentou e poucos projetos e melhorias foram implementadas. O representante, também, 

registra que “a participação da Associação na tomada decisões acerca do tema de 

trafegabilidade e mobilidade é mínima, e chegando a ser próxima de nula”, mas que apesar do 

exposto ocorreram várias tentativas de parcerias por parte da Associação com os demais 

agentes, e isso demonstra que a entidade, por ele presidida, está ativa e quer contribuir na 

criação de soluções para o problema de “congestionamento de veículos nas vias de acesso ao 

porto”. 

 Ainda que a dificuldade de tráfego nas vias de acesso ao porto seja um problema público 

e com impacto econômico e social para os usuários das vias, o entrevistado ressalta que “pode 
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ser evidenciado a falta de representantes dos moradores nos debates e discussões expostas nas 

redes sociais (site) do Porto de Itajaí - SC”, o entrevistado apontou ainda que “tanto os 

representantes de órgãos públicos e representantes de cargos políticos pouco participam ou 

participam quando convém”. Esta percepção do entrevistado se distancia do formato 

participativo de entidades que está representado no SNT (DETRAN, 2021), e que está 

apresentado no capítulo dois deste estudo.  

Segundo o entrevistado o problema de tráfego nas vias de acesso do porto requer 

soluções inovadoras e assertivas e não “soluções paliativas" que podem representar até uma 

pequena melhoria na trafegabilidade e mobilidade, mas “não soluciona o problema de forma 

duradoura ou definitiva”. Entende-se, ainda, pela declaração do entrevistado que não há a 

percepção da implementação da Resolução nº 12/2003 (CONPORTOS) que traz as orientações 

mínimas na elaboração de Normas de Controle de Acesso e Circulação de Pessoas e Veículos 

- NAPV nas instalações portuárias, ou que neste processo de construção de soluções tenha 

contribuições dos usuários, ainda que possa observar “uma falta de coordenação entre os 

agentes”. 

Apesar dessa situação, o entrevistado tem ciência da dificuldade de trafegabilidade e 

mobilidade, e segundo ele o “principal problema observado é a intensa concentração do trânsito 

de veículos de carga pesada na região, no período de atracação dos navios e nos horários pico 

do fluxo do tráfego urbano”, ou seja, no mesmo horário comercial de entrada e saída de 

trabalhadores e até mesmo nos intervalos de horário de almoço.  

Em outra percepção do entrevistado, agora no ponto de vista ambiental, traz 

preocupações a respeito da poluição gerada pelos navios e pelos veículos (fuligem e emissão 

de CO2). 

Para o entrevistado estas dificuldades de implementação de ações corretivas para o 

problema observado (a intensa concentração do trânsito de veículos de carga pesada na região, 

no período de atracação dos navios e nos horários pico do fluxo do tráfego urbano) são 

consequências de diversos fatores, além do intenso fluxo de veículos já presente no sítio de 

estudo, sendo eles: a) falha de um  planejamento efetivo de fluxo de entrada e saída dos veículos 

pesados; b) geração de congestionamento e formação de fila nas vias transversais de acesso ao 

porto, sendo os principais trechos com gargalos a Av. Irineu Bornhausen e Rua Blumenau; c) a 

programação semafórica sem padronização e integração; e d) a falta de avenidas e ruas com 

acesso direto sentido BR-Porto de Itajaí e Porto de Itajaí - BR. 

Diante dos fatores relacionados pelo entrevistado, o mesmo descreveu como proposição 

de soluções o investimento em obras de vias públicas, dando ênfase na implantação de túneis, 
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vias aéreas, vias de acesso direto a BR, implantação de ponte e ou amplificação de passagens 

intermunicipal entre Navegantes, município vizinho, e Itajaí. Além disso, o entrevistado 

descreveu propostas de melhoria no planejamento dos horários de atracação dos navios, o que 

visa, não coincidir com os horários de pico do tráfego urbano, outra melhoria apresentada é o 

planejamento assertivos da programação de entrada e saída dos veículos. Por fim, uma sugestão 

disposta, no entanto com ligação mais cultural, é o planejamento de horários alternativos dos 

trabalhadores da região, o que impactaria na distribuição do tráfego urbano. 

O entrevistado destacou que um dos projetos de melhoria, que já se encontra em 

desenvolvimento, e que a Associação é favorável, é a ampliação do recinto alfandegado, este 

que é o local em que as mercadorias de importação e exportação são descarregadas. Somado a 

tal observação, o entrevistado propôs a implantação de esteiras que alimentaria o porto e 

cruzaria a rua Blumenau, está que atualmente corta o recinto alfandegado e o Porto de Itajaí - 

SC. 

As percepções e as soluções do entrevistado, representante da Associação de Bairro, 

podem ser apresentadas no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1. Problemas e soluções provindas da percepção da Associação de Bairro 

Problemas Soluções 

Intensa concentração de veículos 

pesados, no período de atracação 

dos navios 

Mudar os horários de atracação dos navios.  

Intensa concentração de veículos 

pesados em horários de picos 

Melhorar a programação dos horários de entrada e saída de veículos 

pesados do Porto de Itajaí – SC, ajustando os horários de entrada e 

saída dos trabalhadores locais e dos motoristas, a fim de não 

coincidirem com os horários de pico e distribuindo melhor o tráfego 

urbano. 

Falta de planejamento integrado 
Criar parcerias com demais entidades, incluindo a população, para 

implantação de soluções para a mobilidade local. 

Formação de fila nas avenidas 

transversais de acesso ao Porto de 

Itajaí – SC 

Ampliar o recinto alfandegado e criar pátios de estacionamento com 

infraestrutura adequada aos motoristas. 

Falta de avenidas com acesso 

direto no sentido porto 

Realizar obras públicas, como túneis e vias aéreas conectadas 

diretamente com a BR - 407 e BR – 101 e criar passagens 

intermunicipais entre o município de Navegantes e Itajaí. 

Uso de tecnologia inadequadas 

para o controle de acesso ao Porto 

de Itajaí –SC 

Melhorar o controle de entrada e saída dos veículos, por meio de 

avanços tecnológicos de TI;  

Melhorar a programação semafórica da cidade – sistema inteligente; 

Implantar esteiras que alimentaria o porto cruzando a Rua Blumenau 

sentido ao recinto alfandegado. 

 

Fonte: Autora, 2022 

No subitem a seguir consta as percepções dos trabalhadores da área de acesso ao Porto 

de Itajaí – SC. 
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5.2 TRABALHADORES DA ÁREA DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAÍ 

- SC  

Neste tópico, consta a análise dos trabalhadores que atuam diretamente na área de acesso 

ao Porto de Itajaí – SC. As percepções destes trabalhadores entrevistados estão apresentadas de 

forma coletiva, tal motivo se dá por considerar que estes trabalhadores representam um grupo 

dos usuários apresentados na metodologia deste estudo.  

Os trabalhadores da área de acesso ao Porto de Itajaí - SC são os responsáveis por 

controlar, monitorar, acompanhar e organizar o fluxo de entrada e saída dos veículos pesados 

no Porto de Itajaí -SC. Estas atividades desenvolvidas por estes profissionais proporcionam a 

segurança aos motoristas e aos usuários, sendo ainda, uma função identificada com a finalidade 

de garantir o controle de tráfego. Entende-se que o controle de tráfego, um conceito apresentado 

por Meneses (2003) e que está presente na Resolução nº 12/2003 (CONPORTOS), como a 

gestão dos fluxos de entrada e saída dos veículos no porto. 

 Os entrevistados, trabalhadores na área de acesso, apontam que o Porto de Itajaí – SC 

dispõe de algumas tecnologias e estratégias, implantadas pelo próprio porto para organizar o 

recebimento e o despacho dos veículos pesados que fazem uso do mesmo. Os respondentes 

destacaram que se trata de um sistema similar a um agendamento, e que tem como objetivo a 

realização dos “pré-cadastros” das informações dos veículos e dos motoristas. No entanto, é 

informado que não é uma tecnologia satisfatória para toda a organização, podendo ser 

aprimorada. 

Para os entrevistados a rotina de controle de tráfego, que faz parte das Normas de 

Controle de Acesso e Circulação de Pessoas e Veículos – NAPV, em momento de pico de 

acesso pode apresentar “instabilidade na rotina de controle e organização”, mas que ações 

corretivas são realizadas sempre para minimizar o impacto no tráfego nas vias de acesso à 

entrada e à saída do porto, ainda que possa gerar transtornos na região.  

De acordo com os entrevistados o sistema carrossel, que se refere a uma metodologia 

que consiste em reduzir desperdícios de tempo e otimizar os movimentos dos veículos, é 

utilizada na área de acesso ao porto sendo que os portões de entrada e saída são dedicados a 

cada tipo de operação, ou seja, um é específico de entrada e o outro de saída, não gerando 

conflito entre estes fluxos. Proporcionando, assim, o controle de acesso de entrada e saída dos 

veículos pesados a unidade portuária garantindo fiscalização, segurança e controle, conforme 

conceito apresentado pelo Galhardo (2011) no capítulo dois. 

Apesar dessas metodologias, informadas pelos entrevistados, os mesmos abordaram que 

as vias do entorno ainda sofrem dos problemas cotidianos oriundos do intenso fluxo de veículos 
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pesados, é mencionado que as metodologias utilizadas podem até ajudar, mas que para mitigar 

as dificuldades de trafegabilidades  

[...] as soluções devem compor os problemas internos da gestão do porto, como falta 

de tecnologias, além disso deve haver integração com as entidades públicas, que é de 

extrema relevância neste momento [...], visto que, já existe uma precariedade, falta de 

estudo e de planejamento da própria infraestrutura local (prefeitura) não colaborando 

na criação de soluções assertivas e duradouras. 

 

Os entrevistados expõem que as soluções, ainda, são muito mais “relacionadas ao 

individualismo das entidades públicas”, do porto e do interesse de representantes de cargos 

políticos, não cumprindo a gestão compartilhada apresentada por Ferreira (2006). Os 

entrevistados registraram não conhecer, presencialmente, os responsáveis pela tomada de 

decisões sobre a mobilidade e trafegabilidade nas vias de acesso e no espaço de entrada e saída 

do Porto de Itajaí - SC.  

Como colaboradores do porto, os entrevistados destacaram que é apresentado a toda a 

equipe que trabalha no acesso de veículos ao porto o nome e um contato direto com o 

CODETRAN (outro órgão/agente responsável pelo controle de tráfego no município de Itajaí 

– SC), mas que durante todos o tempo que trabalham no local de acesso ao porto não 

presenciaram uma ação pautada em estratégias de longo prazo com a representação do agente 

público naquele local. Para os entrevistados os envolvidos no controle de tráfego das vias de 

acesso e região de entrada e saída do porto “não conseguem estabelecer ações conjuntas que 

possam melhorar o problema de congestionamento em horários de pico” e que estes 

representantes não estão cientes que nas redes sociais do porto (site) existem reportagens que 

abordam tais parcerias para planejamento futuro. 

Para os entrevistados a “ampliação do recinto alfandegado do porto não é considerada a 

melhor estratégia para o problema de trafegabilidade”, pois, segundo o grupo “o porto ainda 

continuará a receber um alto fluxo de veículos independente da estrutura”, a solução, portanto, 

seria a criação de novas estratégias voltadas para “planejamentos integrados com a mobilidade 

local e fluxo gerado pelo porto”.  

As propostas de soluções tratadas pelos entrevistados correspondem a mudança de 

sentido de vias, em especial a Rua Blumenau e Av. Irineu Bornhausen (vias com principais 

gargalos), melhoria e implantação de tecnologias e sistemas de comunicação no porto e pela 

cidade, projetos integrados com as entidades públicas, implantação de vias expressas sentido 

Porto de Itajaí-BR e BR-Porto de Itajaí. Além disso, foi retratado a possibilidade da implantação 

de Centros de Distribuição (CDs) e de pátios ao longo das margens da BR e demais rodovias. 

Outra prosposta, foi a utilização e implantação de CDs e pátios no entorno das áreas navegáveis 



Da dificuldade de trafegabilidade no entorno do porto de Itajaí – SC  

às soluções provindas das percepções dos usuários envolvidos no problema. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 42 
 

do rio Itajaí-Açu, podendo ser ou não próximo a BR, possibilitando a alimentação, organização 

e distribuição direta do e para porto via balsa, integrando o fluxo escoamento e entrada a outro 

modal de transporte. 

A síntese da percepção dos problemas e soluções dos entrevistados – trabalhadores do 

local de acesso ao porto, é apresentada no Quadro 5.2. 

Quadro 5.2. Problemas e soluções provindas das percepções dos Trabalhadores do Local 

de Acesso ao Porto 

Problemas Soluções 

Instabilidade do sistema de entrada 

e saída dos veículos pesados no 

Porto de Itajaí-SC 

Aperfeiçoar o sistema de controle de acesso ao porto, por meio do 

aperfeiçoamento do sistema vigente. 

Falta de tecnologia adequada nos 

serviços de controle de acesso ao 

porto 

Implantar novas tecnologias, integradas, também, conectadas a 

imagens de satélite, introduzida por toda a cidade com comunicação 

direta ao porto. 

Falta de integração das entidades 

envolvidas no problema de 

congestionamento das vias de 

acesso ao Porto de Itajaí – SC 

Criar e fazer funcionar projetos e parcerias com demais entidades 

(órgãos públicos, prefeitura, CODETRAN e sindicato dos 

motoristas). 

Precariedade e falta de estudo e 

planejamento na infraestrutura 

local do Porto de Itajaí – SC  

Criar comissão permanente para o desenvolvimento de projetos 

integradores na região do Porto de Itajaí – SC. 

Infraestrutura viária ineficiente 

para o recebimento do intenso 

fluxo de veículos pesados mais o 

tráfego local 

Realizar mudança de sentido das vias Rua Blumenau e Av. Irineu 

Bornhausen (principais gargalos) e demais vias secundárias 

decorrentes da mudança principal, caso haja necessidade 

Infraestrutura viária saturada com a 

presença dos veículos pesados mais 

o tráfego urbano local 

Criar vias expressas sentido porto – BR – 101 e BR – 407, e vice-

versa;  

Criar e implantar CDs e pátios ao longo da BR – 101 e BR – 407, 

Falta de intermodalidade dos 

modais de transporte  

Implementar infraestruturas de apoio (CDs e pátios) próximo às 

margens do rio Itajaí e em áreas navegáveis, de forma que possam 

ser utilizados para alimentar o porto utilizando balsas e mitigando o 

congestionamento local. 

 

Fonte: Autora, 2022 

  No subitem a seguir consta as percepções da entidade representante dos motoristas 

usuários das vias de acesso ao Porto de Itajaí – SC. 

5.3 ENTIDADE REPRESENTANTE DOS MOTORISTAS USUÁRIOS 

DAS VIAS DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAÍ – SC. 

Neste subitem, apresenta as percepções e as soluções do entrevistado, representante dos 

motoristas usuários das vias de acesso ao Porto de Itajaí – SC. 

O entrevistado apontou que não há “muitas estratégias além do cadastro e do controle 

de entrada e saída dos veículos”. Assim, o mesmo percebe que a movimentação dos veículos 

pesados causa grande impacto no tráfego local, principalmente nas ruas e avenidas próximos 

ao entorno do Porto de Itajaí-SC, é destacado a Rua Blumenau, no qual conta com maior 
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formação de filas, em especial no horário de pico e no momento de atração dos navios, o que 

gera insegurança e risco de acidentes com os veículos particulares, ciclistas e pedestres.  

Como representante dos motoristas, o entrevistado identifica que algumas entidades que 

atuam para o setor (sindicatos) trabalham envolvidos dando ênfase na proteção dos 

colaboradores, e não na qualidade proporcionada pela trafegabilidade e mobilidade. Segundo 

tal entrevistado o motivo para essa postura se dá pela grande participação do setor no mercado 

de trabalho local. Logo, o entrevistado não sabe apontar se existem parcerias e participação 

entre as entidades apontadas (órgãos públicos, privados, porto e comunidade). 

Os principais problemas apontados foi: a) falta de pátio/estacionamento ou local de 

suporte para veículos com destino ao Porto de Itajaí-SC; b) falta de vias dedicadas aos veículos 

pesados para acesso à Rua Blumenau; c) falta de sinalização em algumas ruas que não 

comportam o fluxo de veículos pesados; e d) falta de infraestrutura tecnológica que controle e 

organize a gestão do controle de tráfego. 

Como solução discutidas e abordadas foi proposto a criação de vias exclusivas, melhoria 

no controle e organização da entrada dos veículos ao Porto de Itajaí - SC, implantação e 

aperfeiçoamento da sinalização, e a criação de espaços e estruturas de apoio aos motoristas 

autônomos com destino ao Porto de Itajaí – SC.  

Quadro 5.3. Problemas e soluções provindas da percepção da entidade representante dos motoristas 

Problemas Soluções 

Falta de infraestrutura de 

suporte os motoristas 

Criar estacionamentos e pátios com infraestrutura apropriada aos motoristas 

(com banheiros e locais de almoço, por exemplo). 

Falta de infraestrutura 

dedicada aos veículos 

pesados 

Criar de vias exclusivas aos veículos pesados; 

Implantar vias expressas no sentido Porto-BR - 101 e BR – 407 e contrário.  

Falta de sinalização nas vias 

de acesso e saída do porto 
Melhorar a sinalização nas vias de acesso ao Porto de Itajaí – SC. 

Falta de tecnologia adequada 

de controle do tráfego 

Investir no setor tecnológico do porto no que se refere a TI, tanto para 

auxiliar na entrada e saída dos veículos, quanto para garantir a organização 

e controle dos veículos pesados. 

 

Fonte: Autora, 2022 

No subitem a seguir apresenta a contagem volumétrica das principais vias de acesso ao 

Porto de Itajaí –SC. 

5.4 CONTAGEM VOLUMÉTRICA DAS PRINCIPAIS VIAS DE 

ACESSO AO PORTO DE ITAJAÍ – SC 

Neste tópico, encontra-se a contagem volumétrica das principais vias de acesso ao Porto 

de Itajaí - SC, o resultado da coleta é apresentado na Tabela 5.1. 



Da dificuldade de trafegabilidade no entorno do porto de Itajaí – SC  

às soluções provindas das percepções dos usuários envolvidos no problema. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 44 
 

A contagem volumétrica realizada não seguiu um padrão de horário e nem de dia, visto 

que o intuito da pesquisa de campo foi identificar se existe conflito entre veículos pesados e o 

tráfego urbano no sítio de estudo. Para a pesquisa de campo, estipulou-se a duração de trinta 

(30) minutos de coleta em cada ponto. Já a definição dos pontos de coletas seguiu como 

referência as rotas de origem/destino do Porto de Itajaí apresentado no Plano Mestre do Porto 

de Itajaí (2015), são estas: Av. Irineu Bornhausen, Av. Benjamin Franklin Pereira, Av. Cel. 

Eugênio Muller (sentido BR), Rua Indaial (sentido porto) e Av. Gov. Adolfo Konder (sentido 

porto). A Tabela 5.1 apresenta o resultado da contagem. 

Tabela 5.1. Contagem Volumétrica Principais Vias de Acesso ao Porto de Itajaí -SC 

Ponto Carros Motos Caminhões Bicicletas Ônibus Total 

Av. Irineu Bornhausen 

(06/09 às 15:00-15:30) 
471 174 20 18 2 685 

Av. Benjamin Franklin Pereira 

(07/09 às 17:40-18:10) 
584 232 25 33 8 890 

Av. Cel. Eugênio Muller 

(08/09 às 13:30-13:30) 
492 220 17 71 6 806 

Rua Indaial  

(09/09 às 19:00-19:30) 
340 100 7 51 0 498 

Av. Gov. Adolfo Konder 

 (10/09 às 19:00-19:30) 
588 175 16 32 8 818 

Fonte: Autora, 2021. 

Por meio da pesquisa de campo observa-se que a média de veículos a cada meia hora é 

de aproximadamente 740 veículos independente da classificação, no entanto classificando 

apenas os veículos pesados contribuem com em média cada meia hora com 17 veículos, apenas 

nestas vias observadas. Ressalta-se que estas vias são apenas uma amostra do total, permitidas 

para o tráfego de caminhões na região. Assim, conclui-se que este fluxo de veículos é 

representativo dada a dimensão do número de habitantes da região, estimado pelo IBGE de 

226.617 (2021), e que se deve analisar os impactos oriundos dessa movimentação, tanto na 

infraestrutura, quanto no planejamento da trafegabilidade e mobilidade do município. 

No subitem a seguir consta as sínteses das percepções dos usuários das vias de acesso 

ao Porto de Itajaí – SC. 

5.5 SÍNTESE  

O conteúdo apresentado neste subitem expõe a síntese das dificuldades expostas durante 

as entrevistas com os grupos entrevistados quanto as dificuldades de trafegabilidade no entorno 

do Porto de Itajaí – SC. Assim, foi divido em com base nas percepções acerca das dificuldades 
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relacionadas às percepções dos usuários quanto ao: congestionamento das vias de acesso ao 

Porto de Itajaí –SC; envolvimento entre as entidades; e, infraestrutura e tecnologia presente no 

lócus da pesquisa. Os resultados são apresentados por meio de quadros, que constam as 

principais propostas tratadas por cada grupo e um apanhado entre os três entrevistados. 

O Quadro 5.4 apresenta a percepção dos usuários quanto ao congestionamento das vias 

de acesso ao Porto de Itajaí –SC. 

Quadro 5.4. Síntese: Percepção dos Usuários Ao Congestionamento das Vias de Acesso ao Porto de 

Itajaí –SC 

Associação dos Bairros 
- Intensa concentração do trânsito de veículos de carga pesada na região, no 

período de atracação dos navios; 

Trabalhadores do Porto 
- Instabilidade na rotina de controle e organização, resultando do fluxo de 

veículos pesados na região 

Entidade dos Motoristas - Formação de filas em horários picos. 

Síntese dos usuários: Como resultado do alto fluxo de veículos pesados em conjunto com o tráfego urbano 

da região, as vias de acesso ao Porto de Itajaí - SC demonstram instabilidade na rotina de controle e 

organização deste volume, o que ocasiona a formação de filas tanto no momento que os navios atração 

quanto em horários picos, dificultando a trafegabilidades dos usuários do sítio da pesquisa.  

Fonte: Autora, 2022 

Logo, para todos os grupos apresentados e mediante, a apresentação contagem 

volumétrica, é evidente que existe dificuldade na trafegabilidade no entorno do porto tendo 

impacto nos trabalhadores e nos usuários. O Quadro 5.5 apresenta a percepção dos usuários 

quanto as vias de acesso ao Porto de Itajaí – SC. 

Quadro 5.5. Síntese: Percepção dos Usuários quanto ao Envolvimento entre as Entidades 

Associação dos Bairros 

- Ausência de planejamento, parcerias e projetos integrado; 

- Distanciamento da participação do grupo em questão nas ações em conjunto 

com os demais órgãos. 

Trabalhadores do Porto 

- Falta de interesse no envolvimento entre as demais entidades; 

- Envolvimento apenas entre o CODETRAN e os órgãos da prefeitura. 

- Relacionamentos individualistas das entidades públicas. 

Entidade dos Motoristas 
- Ausência de representantes envolvidos na qualidade da trafegabilidade e 

mobilidade local. 

Síntese dos usuários: Observa-se o interesse dos usuários no envolvimento do planejamento e na 

construção de parcerias em projetos. No entanto, verifica-se que a instituição pública delibera no ambiente 

da administração pública a solução dos problemas de trânsito na região do porto. 

Fonte: Autora, 2022 

Assim, verifica-se que existe envolvimento entre algumas entidades, contudo, é 

percebido limitações na participação ativa dos usuários. Diante disso, pode-se afirmar que não 

é percebido a construção de relacionamentos visando estratégias futuras de eliminação do 

problema, o único relacionamento apresentado está pautado em mitigar o problema de 

trafegabilidade no cotidiano, ou seja, em medidas paliativas O Quadro 5.6 apresenta a 

percepção dos usuários quanto ao congestionamento das vias de acesso ao Porto de Itajaí – SC. 
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Quadro 5.6. Síntese: Percepção dos Usuários Quanto a Infraestrutura e Tecnologia Presente no Lócus 

da Pesquisa. 

Associação dos Bairros - Ausência Vias de acesso direto Porto – BR e BR-Porto, vias aéreas, túneis, 

pontes; 

- Planejamento semafórico defasado; 

- Inclusão de novas tecnologias (esteiras). 

Trabalhadores do Porto - Instabilidade no sistema; 

- Mudança de sentido das vias; 

- Ineficiência nos fluxos das vias; 

- Ausência de CDs e Pátios ao longo da BR; 

- Propostas internas de melhoria na tecnologia;  

- Intermodalidade  

Entidade dos Motoristas - Vias exclusivas 

- Ausência de espaços voltados aos motoristas; 

- Vias com limitações físicas; 

- Problemas de sinalização. 

Síntese dos usuários: Os principais problemas apontados pelos usuários envolvem a infraestrutura local e 

as tecnologias. A infraestrutura é apontada como problema, pois é uma característica desenvolvida pelo 

crescimento da cidade em torno do porto. Assim, as vias contam com uma infraestrutura inadequada para 

este fluxo, ou seja, sem de acessos direto ao maior polo gerador de viagem (porto). Há uma carência na 

infraestrutura de apoios, pátios, CDs, que poderia alimentar o porto via modal rodoviário e hidroviário, e a 

própria sinalização das vias. Também há ausência de tecnologias e estruturas que de auxilia no controle do 

tráfego, como por exemplo os semáforos, os sistemas internos do porto, o agendamento e a comunicação 

com a cidade. 

Fonte: Autora, 2022 

O sexto capítulo, a seguir, Considerações Finais, estão descritas as contribuições do 

trabalho e as recomendações para futuros estudos. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo central deste trabalho é construir, por meio das percepções dos usuários um 

modelo empírico com propostas de soluções para o problema de tráfego de veículos nas vias 

públicas da região do Porto de Itajaí – SC. Através das entrevistas semiestruturada foi possível 

apresentar os usuários envolvidos nas soluções dos problemas de trafegabilidade, sendo eles a 

Associação de Bairros, os Trabalhadores do Porto no entorno e a Entidade Representante dos 

Motoristas, esses que por sua vez são os principais afetados. Com relação à construção do 

modelo empírico este é apresentado neste capítulo, e está representado pela Figura 6.1, 6.2 e 

6.3.  

A Figura 6.1 a seguir aponta 3 soluções acerca das dificuldades relacionadas às 

percepções dos usuários quanto ao congestionamento das vias de acesso ao Porto de Itajaí  – 

SC: a) criar horários de atracação de navios alternativos diferentes dos horários de pico das 

avenidas de acesso ao porto, assim evitando conflitos do veículo de cargas pesados e o tráfego 

urbano; b) controlar por meio de sistemas informatizados e imagens de satélites a programação 

de entrada e saída dos veículo pesados do porto, assim, ganhasse rapidez no atendimento dos 

pontos com que possam  a vir se tornar gargalos; c) criar horários de entrada e saída e intervalos 

dos trabalhadores em escalas e turnos alternativos, o que trará uma melhoria na distribuição do 

tráfego urbano na região no horários picos. 
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Figura 6.1. Modelo empírico: percepção quanto ao congestionamento das vias de acesso ao Porto de 

Itajaí 

 

Fonte: Autora, 2022. 

A Figura 6.2 a seguir aponta 4 soluções com base nas percepções dos usuários acerca 

do envolvimento entre as entidades: a) criar a comissão permanente de projetos na gestão de 

acesso ao porto; b) promoção de encontros públicos com parceiros do porto e a comunidade 

local; c) desenvolver anualmente planejamentos integrados de mobilidade na região do Porto 

de Itajaí, o que acaba acarretando, também, no monitoramento e acompanhamento do 

desenvolvimento do tráfego na região; d) criar um canal de comunicação dos gestores do porto 

com os demais usuários. 
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Figura 6.2. Modelo empírico: percepção quanto ao envolvimento das entidades 

Fonte: Autora, 2022. 

A Figura 6.3, a seguir, aponta 10 soluções com base nas percepções dos usuários quanto 

a infraestrutura e tecnologia presente nos lócus da pesquisa: a) criar sistemas informatizado 

com imagens de satélite em tempo real da área da região do porto; b) implantar planejamento 

semafóricos em todas vias de acesso ao porto; c) criar vias de acesso direto ao porto para os 

veículos pesados; d) criar vias aéreas/esteiras para o transporte de materiais além do espaço do 

porto; e) criar pátios de retenção na BR – 101 e BR – 407; f) criar túneis/ponte intermunicipais 

entre Itajaí e Navegantes; g) criar novos sistemas de sinalização com mais placas de orientação 

do trânsito a região do entorno do porto; h) criar a intermodalidade entre o modal hidroviário e 

rodoviário no transporte até o porto; i) mudar os sentidos das vias Rua Blumenau e a Av. Irineu 

Bornhausen, vias que se encontra a formação de filas para entrada e saída do porto; j) instituir 

canal de comunicação (rádio , TV e redes sociais) com a cidade. 
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Figura 6.3. Modelo empírico: percepção quanto infraestrutura e tecnologia presente no locús da pesquisa 

 

Fonte: Autora, 2022. 

 Por meio das entrevistas e da contagem volumétrica foi possível alcançar as 

dificuldades existentes na região e catalogá-las. Dessa forma, é possível identificar que os 

problemas são oriundos tanto da falta de infraestrutura não propicia a receber o intenso fluxo 

de veículos pesados juntamente com o tráfego local, quanto na falta de planejamento integrado 

com demais entidades para a criação de soluções duradouras e assertivas para todos os 

envolvidos. No entanto, salienta-se que há algumas medidas sendo integradas as vias, mesmo 

que demonstre ser apenas paliativas para a solução do problema em questão. 

Diante disso, este trabalho demonstra a necessidade de investimento em planejamentos 

integrados e coerentes que envolvam a participação dos usuários, ou seja, com uma gestão 

compartilhada. Para tal, este estudo registra a necessidade de implantação e/ou melhoria na 

infraestrutura local, visto que foi um ponto apresentado por todos os grupos de usuários, este 
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que decorre do próprio crescimento da cidade em volta do Porto de Itajaí – SC. Ressalta-se, que 

para tal implantação/melhoria há necessidades de outros estudos complementares, como estudo 

da trafegabilidade, contagem volumétrica dos modelos de melhoria propostos,  pesquisa de 

campo, implementação de novas tecnologias e metodologias para auxiliar a entrada e saída dos 

veículos. 

As recomendações para trabalhos futuros podem ser citadas, como: a realização de 

estudos para novos projetos de infraestrutura e de tecnologia para o ajudar na organização do 

fluxo e controle do tráfego da região; realização de parcerias das entidades públicas, privadas e 

da comunidade na promoção de soluções quanto a mobilidade; e revisão das metodologias 

aplicadas no porto para controle de entrada e saída dos veículos pesados.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

ENTREVISTA COM TRABALHADORES DA ÁREA DE 

ACESSO AO PORTO DE ITAJAÍ - SC 

Assunto Questões 

Aspectos relacionados 

ao acesso no porto de 

Itajaí 

1. Você sabe me informar quais são estratégias para o recebimento e 

despacho dos veículos de carga pesada no Porto de Itajaí?  

2. Você observa algum gargalo nos portões de entrada de caminhões 

no porto de Itajaí? Se sim quais são eles no seu ponto de vista?  

Relacionamento e 

Envolvimento entre as 

entidades 

 

3. Uma tomada de decisão para solucionar um possível problema de 

trafegabilidade dos caminhões de carga no entorno do porto é 

realizada por quem, ou por qual instituição?  

4. A administração do porto já trabalha em parceria com outras 

entidades para a gestão compartilhada na tomada de decisão sobre 

os problemas de trafegabilidade de caminhões de carga em torno do 

porto? Se sim quais são elas? 

5. Como você percebe o envolvimento das entidades nas soluções dos 

problemas de trafegabilidade de caminhões no entorno do porto de 

Itajaí? 

Dos problemas e das 

soluções 

6. Na sua opinião quais os principais problemas de trafegabilidade de 

caminhões de carga no entorno do porto? Você sabe dizer em que 

trechos das rodovias, avenidas e ruas acontecem esses 

problemas/gargalos?  

7. Na sua opinião quais são as principais soluções para o problema de 

trafegabilidade de caminhões no entorno do porto de Itajaí? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA 

ENTREVISTA COM A ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS DA 

REGIÃO DO PORTO DE ITAJAÍ -SC 

Assunto Questões 

Aspectos relacionados 

ao acesso no porto de 

Itajaí 

1. Você observa algum problema relacionado a mobilidade urbana 

nos portões de entrada de caminhões no porto de Itajaí? Se sim 

quais são eles no seu ponto de vista?  

Relacionamento e 

Envolvimento entre as 

entidades 

 

2. Você sabe me informar quem ou qual instituição realiza as tomadas 

de decisões para solucionar os possíveis problemas de 

trafegabilidade dos caminhões de carga no entorno do porto? Você 

sente falta de alguma instituição nesse grupo? 

3. Você observa se a administração do porto já trabalha em parceria 

com outras entidades para a gestão compartilhada na tomada de 

decisão sobre os problemas de trafegabilidade de caminhões de 

carga em torno do porto? Se sim quais são elas? 

4. Se já trabalha em parceria com outras entidades, como as entidades 

se reúnem para tratar dos problemas de trafegabilidade de 

caminhões de carga no entorno do porto de Itajaí? Se sim, qual a 

periodicidade das reuniões? Como também são definidos planos 

ações decorrentes da tomada de colegiada?  

5. Como você percebe o envolvimento das entidades nas soluções dos 

problemas de trafegabilidade de caminhões no entorno do porto de 

Itajaí? 

Dos problemas e das 

soluções 

6. Na sua opinião quais os principais problemas de trafegabilidade de 

caminhões de carga no entorno do porto? Você sabe dizer em que 

trechos das rodovias, avenidas e ruas acontecem esses 

problemas/gargalos?  

7. Na sua opinião quais são as principais soluções para o problema de 

trafegabilidade de caminhões no entorno do porto de Itajaí?  
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APÊNDICE C – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA 

ENTREVISTA ENTIDADES DOS MOTORISTAS DE 

ITAJAÍ E REGIÃO 

Assunto Questões 

Aspectos relacionados 

ao acesso no porto de 

Itajaí 

1. Você sabe me informar quais são estratégias para o recebimento e 

despacho dos veículos de carga pesada no Porto de Itajaí?  

2. Você observa algum gargalo nos portões de entrada de caminhões 

no porto de Itajaí? Se sim quais são eles no seu ponto de vista?  

Relacionamento e 

Envolvimento entre as 

entidades 

 

3. As tomadas de decisões para solucionar um possível problema de 

trafegabilidade dos caminhões de carga no entorno do porto são 

realizadas por quem, ou por qual instituição? O sindicato se 

envolve nestas decisões? Se sim os funcionários (caminhoneiros) 

são solicitados para opinar nessas decisões? Se sim, como? 

8. A administração do porto já trabalha em parceria com outras 

entidades para a gestão compartilhada na tomada de decisão sobre 

os problemas de trafegabilidade de caminhões de carga em torno 

do porto? Se sim quais são elas? Você sente falta de uma instituição 

nesse grupo? 

4. Se já trabalha em parceria com outras entidades, como as entidades 

se reúnem para tratar dos problemas de trafegabilidade de 

caminhões de carga no entorno do porto de Itajaí? Se sim, qual a 

periodicidade das reuniões? Como também são definidos planos 

ações decorrentes da tomada de colegiada?  

5. Como você percebe o envolvimento das entidades nas soluções dos 

problemas de trafegabilidade de caminhões no entorno do porto de 

Itajaí? 

Dos problemas e das 

soluções 

6. Na sua opinião quais os principais problemas de trafegabilidade de 

caminhões de carga no entorno do porto? Você sabe dizer em que 

trechos das rodovias, avenidas e ruas acontecem esses 

problemas/gargalos?  

7. Na sua opinião quais são as principais soluções para o problema de 

trafegabilidade de caminhões no entorno do porto de Itajaí? 

 


