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Resumo 

O objetivo do trabalho é analisar a constituição do porto pesqueiro de Laguna (Decreto-Lei nº 

525, de 8 de abril de 1969) e a sua relação com as atividades pesqueiras locais. A construção do 

terminal pesqueiro se tornou a nova esperança para o desenvolvimento da economia local, 

contudo, as obras foram inauguradas apenas no início da década de 1980. A reestruturação do 

setor pesqueiro em meados da década 1970, o baixo padrão de acumulação da economia local e 

a crise fiscal e financeira do Estado na década de 1980 e 1990 não permitiram o crescimento 

esperado da produção pesqueira sob a área de influência do porto. Na última década observa-se a 

retomada das políticas de fomento ao setor pesqueiro e a liberação de novas obras para o 

funcionamento do terminal pesqueiro reacendeu as expectativas de desenvolvimento da pesca 

regional.  

 

Palavras-chave: Porto de Laguna. Pesca. Desenvolvimento local. História econômica. Sul de 

Santa de Santa Catarina. 

 

 

 

 

Abstract 

The objective of this work is to analyze the constitution of the fishing port of Laguna (Decree-

Law no. 525, of April 8, 1969) and its relation with local fishing activities. The construction of 

the fishing terminal became the new hope for the development of the local economy, however, 

the works were only inaugurated in the early 1980s. The restructuring of the fishing industry in 

the mid-1970s, the low pattern of accumulation of the local economy And the fiscal and financial 

crisis of the state in the 1980s and 1990s did not allow the expected growth of fishery production 

under the area of influence of the port. In the last decade it is observed the resumption of the 

policies of foment to the fishing sector and the liberation of new works for the operation of the 

fishing terminal rekindled the expectations of development of the regional fishing. 

 

Keywords: Porto de Laguna. Fishery. Local Development. Economic History. South of de Santa 

Catarina 
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A inauguração do Porto Pesqueiro de Laguna em 15 de fevereiro de 1980, 

administrado pela PORTOBRÁS (Empresa de Portos do Brasil S.A), marca a recente 

especialização ocorrida no porto de Laguna que, ao longo de sua história, passou por 

diferentes fases. Inicialmente, foi o porto das conquistas no Brasil meridional; depois, o 

porto da colonização do sul de Santa Catarina; porto carvoeiro que atendia ao complexo 

carbonífero catarinense e, por último, terminal pesqueiro. Com a fundação da vila em 

1682, a região passou a integrar o território da corte portuguesa no processo de 

alargamento das fronteiras promovidas pelas entradas e bandeiras, ditadas pela política 

de expansão do território para o extremo sul e para a colonização do Rio Grande do Sul 

diante das disputas por território com a Espanha.  

A história de Laguna esteve ligada às condições naturais e materiais que serviram 

para o estabelecimento de um porto com a fixação de entreposto para a colonização do 

Sul do País e o surgimento de um centro comercial que ligava as estâncias do Rio Grande 

do Sul a São Paulo. Com a abertura de novos caminhos e estradas pelo interior, Laguna 

foi perdendo relevância para o escoamento dos gados e muares do Rio Grande do Sul.  

Sendo assim, sua dinâmica passou a se integrar mais com o território catarinense. 

O desenvolvimento da cidade acompanhou as condições do porto em atender às demandas 

da região. A partir do final do século XIX, Laguna foi o ponto de chegada dos colonos 

que fundariam as novas localidades no sul catarinense, servindo para o escoamento da 

pequena produção mercantil e para atender ao transporte da crescente produção de carvão 

da região. A cidade também passou a contar com o porto de Imbituba para escoar o 

mineral, devido às dificuldades encontradas na barra de acesso ao porto de Laguna para 

embarcações de maior porte. 

A Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina ligava as regiões das minas a esses dois 

portos, que passaram a concorrer à condição de porto carvoeiro da região até o final da 

Segunda Guerra Mundial. Laguna saiu perdendo nessa disputa, e as condições do porto 

não atendiam mais à nova realidade econômica da região. O transporte de cabotagem foi 

suplantado pelo rodoviário, e as mercadorias exportadas exigiram maior capacidade de 

movimentação de cargas dos portos em embarcações com alto volume de transporte, 

concentrado em Santa Catarina nos portos de São Francisco do Sul, Itajaí e Imbituba, os 

quais se modernizaram para atender à integração da economia catarinense no processo de 

industrialização do País. Dentro do novo quadro de especializações regionais definidas 

para os portos nacionais, o porto de Laguna não se integrou à diversificação da base 

produtiva da economia catarinense, sendo transformado em porto pesqueiro, subordinado 
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ao DNPVN (Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis), em consonância com 

os planos da SUDEPE (Superintendência do Desenvolvimento da Pesca) de fortalecer a 

indústria da pesca nacional, tendo em vista a relação histórica da região com essa 

atividade.  

 

 

Desenvolvimento da pesca no litoral catarinense 

 

A criação da Companhia Porto de Pesca de Laguna (CPPL) em 1969 foi resultado 

da procura de uma nova especialização para o porto de Laguna e dos desdobramentos da 

expansão do capital nas atividades pesqueiras no País e no estado catarinense. Do ponto 

de vista histórico, a pesca pode ser caracterizada como uma das mais primitivas atividades 

humanas e responsável por uma parcela significativa de fontes de alimentos para 

diferentes povos e civilizações. Segundo Lago (1978, p. 88), ao longo do litoral 

catarinense “ocorre uma verdadeira procissão de ‘sambaquis’, isto é, jazidos de artefatos 

e ossadas humanas alojados em materiais residuais de moluscos, crustáceos e de 

substâncias carbonizadas”, os quais se concentravam nos ambientes estuarinos e 

lagunares do Estado e comprovavam a antiguidade da ocupação e exploração do período 

pré-cabralino.  Os povos indígenas, conhecidos durante o período de colonização, tinham 

na caça e na pesca as principais atividades produtivas do seu meio social e também se 

beneficiavam da garantia e da abundância de alimentos encontrados nos rios e nos lagos 

espalhados no extenso litoral brasileiro. No livro Nova História de Santa Catarina, de 

Silvio Coelho dos Santos (1995), é destacado que: 

A ilha de Santa Catarina, o litoral fronteiro e toda a área do litoral de 

Laguna também estavam habitados. A população indígena que vivia 

nesta área litorânea foi chamada pelos europeus de Carijó. Era uma 

população Tupi-Guarani que, dividida em várias tribos e aldeias, 

ocupava a maior parte do litoral brasileiro (SANTOS, 1995, p. 33). 

 

A pesca desempenhou uma função produtiva básica na colonização e expansão do 

Brasil meridional e caracterizou a formação socioeconômica da região. Atividades 

agrário-pesqueiras colaboraram para fixação das regiões litorâneas e garantiram meios de 

subsistência e valores de troca na esfera de circulação do pequeno capital mercantil. O 

crescimento comercial da pesca nos principais centros urbanos regionais impulsionou a 

organização de comunidades ligadas aos ambientes estuarinos e lacunares, tornando-se o 

meio social típico dos pescadores e de seus familiares. A configuração dos diversos 
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espaços pesqueiros resultava de aspectos morfológicos que contribuíam para o 

povoamento e a reprodução de atividades produtivas tradicionais. Em Santa Catarina, a 

ocupação estratégico-militar do território pelos portugueses e as atividades empregadas 

pelos imigrantes açorianos e madeirenses foram concentradas nos dispersos ambientes 

naturais encontrados na costa catarinense (enseadas, baías, lagunas, estuários, etc.) que 

permitiam a combinação da pequena agricultura e da pesca, além do comércio marítimo. 

A utilização de técnicas e de conhecimentos indígenas, combinados com as inovações 

trazidas por diferentes culturas de imigrantes abrigados pela região influenciou a 

atividade pesqueira litorânea. Atualmente, constitui-se em um dos setores mais 

tradicionais do Estado e se destaca na liderança da produção industrial nacional, além de 

contar com número expressivo de pescadores artesanais  

Nesse sentido, o desenvolvimento da pesca no litoral catarinense esteve relacionado 

às condições históricas e geográficas específicas, as quais favoreceram o crescimento 

industrial do setor a partir da exploração da variedade e da quantidade dos recursos 

marinhos típicos da região e das comunidades pesqueiras que habitavam esses espaços. 

A organização das atividades pesqueiras foi estabelecida em torno dos principais núcleos 

urbanos e representava o meio de alimentação básico e a forma de vida de populações 

historicamente concentradas nas regiões litorâneas. De forma geral, a pesca fazia parte da 

configuração da pequena produção mercantil do Estado e da pauta de mercadorias 

destinadas a complementar o consumo interno dos grandes centros. Os aspectos básicos 

da pequena pesca litorânea brasileira também caracterizariam os núcleos catarinenses, ou 

seja, uma atividade artesanal voltada para a subsistência e para o comércio local, 

compartilhada por grupos domésticos de pescadores-lavradores e proprietários 

individuais com baixo grau de especialização e organização.  

Os espaços pesqueiros explorados limitavam-se aos ecossistemas estuarinos e a 

relação com a atividade agrícola familiar estava presente em quase todas as comunidades 

e variava conforme as terras disponíveis para o cultivo do solo e a abundância dos 

pescados. O litoral catarinense se destacava por possuir comunidades pesqueiras 

dedicadas integralmente ao meio marítimo, haja vista a irregularidade do território e a 

concentração de lagunas, estuários, ilhas, baías, enseadas, etc. Em geral, as terras da faixa 

litorânea são consideradas arenosas e pobres para agricultura e as atividades praticadas 

pelos açorianos eram restritas a técnicas rudimentares e precárias, com fraca capacidade 

de acumulação. O povoamento de encostas montanhosas e acidentadas também favorecia 
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que muitas comunidades tornassem a pesca a principal atividade desempenhada (LAGO, 

1961). 

Nesse sentido, a distribuição das zonas de pesca no litoral catarinense resultava da 

configuração fisiográfica do território e das formas tradicionais de ocupação pelos luso-

brasileiros. Conforme descrito por Lago (1968), na região norte do Estado, destacava-se 

o município e porto de São Francisco do Sul, constituído nas margens da baía da 

Babitonga, e os espaços de comunidades vinculadas ao comércio local (Enseada, Barra 

do Sul (Araquari) e Barra Velha). Na bacia do Itajaí, a dinâmica pesqueira do porto 

contava com as importantes comunidades de Itapocoróia (Penha) e de Navegantes. Na 

região central, destacava-se, em torno da ilha de Santa Catarina, a presença de antigos 

núcleos de pescadores, como exemplo Ribeirão da Ilha, Canasvieiras, Pântano do Sul, 

Armação, Lagoa da Conceição, etc.; e no continente as comunidades de Pinheira, 

Garopaba e os três Ganchos, sendo que a pesca se constituía em determinados locais a 

principal atividade produtiva. No Sul, destaca-se o Complexo Lagunar Santo Antônio dos 

Anjos, Imaruí e Mirim, e a localização de diversas comunidades pesqueiras em torno das 

lagoas, além do Porto de Laguna, que era o principal escoadouro da região.  

A especialização da economia catarinense com base nos setores extrativo e 

alimentar, até meados do século XX, e o crescimento urbano das principais cidades 

litorâneas também refletiam o aumento da demanda de pescados destinados ao consumo 

interno e ao processo de diferenciação social e espacial da atividade. As maiores 

concentrações de pescadores estavam localizadas nas regiões de Florianópolis, Laguna-

Imaruí e Barra do Sul (São Francisco do Sul), nas quais muitas comunidades passavam a 

se dedicar mais intensamente à extração e ao beneficiamento do pescado. Segundo Lago 

(1961), o número provável de dependentes direta e indiretamente da pesca ultrapassava 

50 mil familiares, sendo que nos núcleos mais dispersos a atividade mantinha um caráter 

básico de subsistência e as trocas comerciais eram restritas aos períodos de verão, com o 

crescimento das demandas do turismo, como Camboriú, Itapema, Imbituba, Araranguá e 

Araquari. Destaca-se que no extremo sul e norte do Estado, com exceção de Barra do Sul, 

o número de pescadores diminuía consideravelmente devido à localização de praias 

abertas, a exemplo de Araranguá e Sombrio, e à distância de grandes centros 

consumidores.  

Até o início da década de 1960, continuavam predominando na pesca litorânea 

catarinense aparelhos e formas produtivas artesanais. A grande parte das embarcações era 

movida a remo ou a vela e não ultrapassava a capacidade de 10 toneladas. O total de 
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unidades registradas em 1966 era de 2.393 unidades, sendo 1.714 canoas sem motor, 63 

canoas com motor, 132 botes com motor, 61 botes sem motor e 423 baleeiras com motor. 

Registra-se também a diversidade de aparelhos de pesca, constituídos de 766 arrastões de 

porta pequena (puçá), 193 arrastões de praia, 1.866 redes de emalhar, 22 cercos flutuantes, 

127 covos, 1.147 espinhéis grossos e 1.129 espinhéis finos, 16 espinhéis de siri e mais 

3.999 tarrafas. A ruptura com a pequena pesca catarinense foi representada, sobretudo, 

com o aparecimento das traineiras primeiramente vindas do Rio de Janeiro e Santos em 

busca dos cardumes de sardinhas e depois incorporadas por proprietários da região. Em 

1966, registravam-se 34 unidades acima de 10 toneladas (4 arrastão de porta + 30 

traineiras) que correspondiam a 63,8% da produção total, porém a maior parte da renda 

gerada no setor, em torno de 60 %, ainda provinha da pesca artesanal (SUDEPE/SC, 

1967). 

A grande quantidade e variedade de espécies marinhas atraídas para a reprodução 

nos ecossistemas naturais abrigados no espaço litorâneo catarinense, com destaque para 

a tainha, a enchova, o camarão e a sardinha, favoreceu a proliferação de instrumentos e 

utensílios usados na pequena pesca. Os dois primeiros foram os principais pescados no 

desenvolvimento da organização produtiva da pesca praiana, na qual predominavam as 

redes de arrastão e as redes especiais, e concentravam-se nas enseadas e vales fluviais da 

região central do Estado (Palhoça, Biguaçu, Tijuca, Itajaí, Garopaba, Ganchos, Porto 

Belo, Itapema) e em diversos núcleos em torno da ilha de Santa Catarina. Representavam 

o maior volume produzido pela pesca artesanal e exigiam uma maior divisão do trabalho 

no processo de captura.  

Nesses locais, verificou-se que em muitas comunidades a formação das companhas 

ampliadas da pesca empregava mais de 20 camaradas com redes com mais de 200 braças, 

os quais utilizavam aparelhos e formas de organização mais produtivas (DIEGUES, 

1983). A diferenciação da pesca litorânea catarinense foi acentuada com a exploração dos 

cardumes de sardinha e a introdução de barcos pesqueiros motorizados, expandindo o 

grau de ação na plataforma continental da região e superando formas artesanais da 

produção. Registra-se o processo de urbanização dos principais municípios catarinenses 

e a desestruturação das tradicionais comunidades agrário-pesqueiras, que enfrentavam 

tanto a concorrência dos produtos agrícolas vindos do interior como dos novos meios 

produtivos pesqueiros. A expulsão de milhares de pescadores-lavradores de seus espaços 

naturais de reprodução social foi intensificada com o processo de especialização das 
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atividades no Estado, sendo a aquisição dos novos aparelhos e embarcações cada vez mais 

distante do pequeno produtor (LAGO, 1961). 

Os chamados pescadores-andorinhas catarinenses se destinavam, em sua grande 

parte, às praias do Rio Grande do Sul ou ingressam como embarcados em péssimas 

condições de trabalho nas traineiras dos armadores de Santos e do Rio de Janeiro. 

Segundo Diegues (1983), representavam em Santos 70% dos tripulantes das traineiras e 

50% dos arrastos de parelha. 

Em relação ao processo de captura do camarão, ressalta-se a concentração nos 

ambientes intralagunares, baías e enseadas (Laguna-Imaruí, Lagoa da Conceição, Barra 

do Sul, etc.,), onde os instrumentos e utensílios utilizados eram mais rudimentares e de 

fácil acesso. Prevalecia nesses locais o largo predomínio da canoa comum, a tarrafa e 

outros aparelhos simples de uso individual e de acumulação pulverizada e limitada. 

Contudo, o alto valor comercial da iguaria intensificou a atividade com o crescimento do 

número de pescadores envolvidos na pequena produção e tornou-se a principal espécie 

beneficiada até a década 1960, com o surgimento de diversas salgas e fábricas de 

conservas, sobretudo na região de Laguna-Imaruí.                                                                                           

O processo de transformação dos pescados era incipiente e consistia basicamente 

nas inúmeras salgas e entrepostos frigoríficos dispersos ao longo do litoral, sendo a 

produção industrial representada por poucas empresas que atuavam principalmente no 

congelamento e enlatamento do camarão e da sardinha. A irregularidade da produção e a 

baixa capacidade técnica e financeira configuravam o padrão de acumulação do setor, 

limitado às precárias condições de recepção, conservação, preparação e distribuição dos 

pescados.   

O impulso da indústria da pesca catarinense pode ser entendido a partir 1962, com 

o fortalecimento das políticas nacionais e regionais destinadas ao setor. Internamente, o 

planejamento estadual consolidava o padrão de crescimento da economia catarinense com 

base nas médias e grandes indústrias, beneficiando o setor por meio de crédito, 

programas, incentivos e investimentos diretos e indiretos. A ampliação da infraestrutura 

viária e energética, seguida da integração comercial, produtiva e financeira do Estado, 

dava as condições para o crescimento da indústria da pesca, incorporando modernos 

meios de produção e passando a se concentrar em áreas portuárias urbanas, sobretudo no 

Vale do Itajaí, onde as transformações no processo produtivo da pesca foram mais 

intensas. Registrava-se em torno da região a concentração de comunidades pesqueiras 

com formas produtivas mais desenvolvidas, nas quais crescia o número de pequenas 
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baleeiras e canoas motorizadas, principalmente a incorporação de embarcações de maior 

porte (traineiras, baleeirões e arrastão trawl) (LAGO, 1968). De forma geral, o 

crescimento da dinâmica da indústria pesqueira do porto de Itajaí pode ser compreendido 

a partir da configuração espacial da região e da diversidade de ambientes naturais e 

espécies marinhas, como pelas fortes relações econômicas e políticas com os principais 

centros comerciais e produtivos localizados na região central e norte do Estado.  

Do ponto vista externo, a criação da SUDEPE e as políticas de desenvolvimento 

adotadas privilegiaram o setor industrial pesqueiro. A inclusão no patamar das indústrias 

de base nacional e o direcionamento de vultosos incentivos fiscais no final da década de 

1960 aceleraram a modernização da produção pesqueira no Estado. Na captura dos 

pescados, verifica-se que a frota pesqueira, em 1966, era de 34 embarcações e passava 

para 88 em 1970, contando com 65 arrastões camaroneiros, haja vista que boa parte dos 

investimentos foi destinada à pesca indiscriminada da espécie, o que acarretou a 

diminuição drástica dos estoques e a quebra de várias empresas. A produção total em 

1962 era de 9.498 toneladas, passando para 46.786 toneladas em 1970, sendo 29.997 

toneladas da pesca industrial e 16.809 da pesca artesanal. O principal ponto de 

desembarque era o porto de Itajaí, com 15.042,0 toneladas (32,1 %), seguido de: porto de 

Governador Celso Ramos (6.080,0 t), Armação de Itapocorói (2.734,3 t), porto de 

Florianópolis (2.545,3 t), porto de Laguna (2.167,9 t), praia de Garopaba (2.110,6 t), porto 

de Navegantes (1.784,9 t), Armação da Piedade (1.332,1t), praia de Imbituba (1.184,8 t) 

e Imaruí (1.002,2 t).  

O crescimento da produção industrial consistia, em grande parte, na exploração dos 

cardumes de sardinha, representando 48,1% da produção total. Os desembarques se 

concentravam no porto de Itajaí com 10.175,7 toneladas, seguido do porto Governador 

Celso Ramos, com 5.670,5 toneladas. A exploração do camarão representava 15,20% da 

produção total, em 1970, e 52% da renda gerada; contudo, praticamente toda produção 

vinha da pesca artesanal e não apresentava maiores expectativas de crescimento. As 

empresas de maior porte de beneficiamento dos pescados e proprietários de traineiras e 

arrastões (armadores) concentraram suas atividades em torno do terminal pesqueiro de 

Itajaí, haja vista as condições do porto de oferecer as estruturas necessárias para o abrigo 

de embarcações industriais e a proximidade dos principais espaços pesqueiros do Estado.  

Destaca-se a origem do capital local de empresas que evoluíram da pequena 

produção artesanal e se colocaram entre as principais indústrias do país.  Esse foi caso da 

Companhia Krause, que atuava inicialmente comprando e revendendo o camarão dos 
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pequenos pescadores e financiando redes e outros utensílios. Respondendo à crescente 

demanda de pescados, a empresa modernizou e ampliou a produção com investimentos 

na captura, beneficiamento e comercialização dos pescados, alcançando os principais 

centros urbanos do País e o mercado internacional.  Outras empresas também seguiram o 

mesmo caminho, a exemplo das empresas Sopesca, Ensol, Compesca e a Navepesca, 

subordinando os pequenos pescadores locais e ampliando as atividades para a área de 

extração e transformação. Nesse sentido, observamos a ruptura do pequeno capital 

mercantil pesqueiro no litoral catarinense com a consolidação de unidades industriais 

integradas ao porto de Itajaí, as quais representavam o novo padrão de desenvolvimento 

do setor.                 

   O estado catarinense, no final da década 1960 e início de 1970, colocava-se como 

um dos principais produtores de pescado no País, com o maior número de empresas 

beneficiadas e recursos liberados da SUDEPE. O crescimento exponencial da produção 

aumentava as expectativas de ganho do setor na região e pressionava a modernização da 

infraestrutura de captura, desembarque, armazenamento e comercialização. A 

constituição de terminais pesqueiros organizados se tornava condição necessária para 

expansão do setor industrial. Dessa forma, a transformação do porto carvoeiro de Laguna 

em terminal pesqueiro em 1969 pode ser entendida a partir de políticas estaduais e 

federais, que buscavam uma nova especialização para o porto, tendo como base a 

expansão da indústria pesqueira catarinense e a subordinação da produção artesanal. 

 

 

Limites da produção pesqueira recente 

 

De forma geral, podemos observar que a distribuição dos pescados marinhos e 

estuarinos ocorreu de acordo com determinadas condições ambientais naturais e 

antrópicas. A concentração desses recursos se dá em águas costeiras com temperatura e 

salinidade baixas e decorre da abundância do nível de nutrientes necessários para a 

reprodução da cadeia alimentar marinha. As condições ambientais das águas costeiras do 

litoral brasileiro são típicas das regiões tropicais e subtropicais e resultam em baixos 

níveis de nutrientes e uma capacidade de reprodução limitada dos estoques pesqueiros, o 

que comprova a capacidade produtiva superior de outros países vizinhos, como Peru e 

Chile, que são banhados pelo oceano Pacífico.  
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Em 2011, a produção mundial de pesca alcançou 156,2 milhões de toneladas, 

liderada por China, Peru, Indonésia, USA, Índia, Rússia e Japão. O Brasil ocupa a 23ª 

posição no globo e a 3ª posição na América Latina.  

A pesca extrativa mundial apresenta um percentual crescente de espécies sobre-

exploradas e aproximadamente 60,0% dos principais estoques de peixes se encontram 

totalmente explorados, ou seja, aqueles em ou perto do seu máximo de produção, e 30,0% 

se encontram sobre-exploradas, ou seja, extração acima da capacidade biologicamente 

sustentável, e apenas 10,0% subexploradas. Observa-se uma tendência de estabilização 

na produção, devido ao esgotamento dos recursos pesqueiros provocado pelo modelo de 

desenvolvimento predatório e pelo excesso de esforço da pesca além da capacidade de 

recuperação dos estoques. Na última década, a produção total de pescados se manteve em 

torno de 90 milhões de toneladas, e a aquicultura está sendo a responsável pela 

alavancagem do setor, saindo de uma produção em 2001 de 34,6 milhões de toneladas 

para 62,7 milhões em 2011, alcançando um percentual em torno de 40% da produção total 

(FAO, 2011). 

Conforme a legislação sobre a pesca e aquicultura, o primeiro pode ser definido 

como toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender e capturar 

recursos pesqueiros; e o segundo, toda a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de 

vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, implicando a 

propriedade do estoque sob cultivo, equiparada à atividade agropecuária e classificada 

nos termos lei. A pesca marinha ocorre no mar territorial (faixa de doze milhas marítimas 

de largura, medida a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, 

tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente pelo 

Brasil) e em alto mar (além do mar territorial). A pesca continental, por sua vez, ocorre 

nos rios, bacias, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou quaisquer depósitos de água não 

marinha, naturais ou artificiais, e nos canais que não tenham ligação com o mar, bem 

como nas águas interiores (as baías, lagunas, braços de mar, canais, estuários, portos, 

angras, enseadas, ecossistemas de manguezais), ainda que a comunicação com o mar seja 

sazonal, e as águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, ressalvado o 

disposto em acordos e tratados de que o Brasil seja parte (BRASIL, 2009). 

Observa-se que os recursos pesqueiros, assim como outros recursos naturais em 

processo de esgotamento, passaram a fazer parte de políticas de proteção e preservação 

ambiental, em voga a partir de meados do século XX com a crescente conscientização 

das contradições colocadas pelo desenvolvimento ao meio ambiente. Segundo a FAO 
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(2011), os pescados, atualmente, representam 17,0% das proteínas consumidas pela 

população mundial, e sua gestão e preservação estão relacionadas à segurança alimentar 

e à garantia de trabalho e renda para milhões de trabalhadores, em que 90% da mão de 

obra do setor de captura é artesanal. Só no Brasil, estima-se que cerca de um milhão de 

trabalhadores depende dessa atividade, apesar das condições de marginalidade e exclusão 

social em que, historicamente, vivem os pescadores.   

A produção de pescado nacional para o ano de 2011 foi de 1.431.974 toneladas (ver 

tabela 1); e a produção total da pesca extrativa marinha foi responsável por 553.670 

(38,7%); seguida pela aquicultura continental, com 544.490 toneladas (38,0%); pesca 

extrativa continental, com 249.600 toneladas (17,4%); e a aquicultura marinha, com 

84.214 toneladas (6,0%). A produção da pesca extrativa marítima brasileira acompanha 

a tendência mundial e se encontra estabilizada nas últimas décadas; já a pesca aquícola 

passa a absorver boa parte dos investimentos. As regiões com maior produtividade estão 

localizadas no Sudeste e Sul, decorrentes tanto das distorções regionais provocadas pela 

modernização conservadora brasileira como por aspectos naturais da plataforma 

continental nacional, que beneficia essas regiões com correntes marinhas ricas e 

nutrientes. O Norte também se destaca por possuir uma zona oceânica influenciada por 

matéria orgânica provida do rio Amazonas. A pesca extrativa do País também se encontra 

com sua capacidade de explotação máxima, ou sobrepescados esgotados, ou em 

recuperação de alguns estoques, alcançando seu auge em meados das décadas de 1980 e 

voltando a recuperar-se na última década com a retomada de políticas 

desenvolvimentistas e a recuperação tímida de alguns estoques (MPA, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Evolução da produção nacional de pescado – continental e marítima – 

1939-2011 

Ano Mil toneladas Ano Mil toneladas 

1939 103,2 1971 591,5 

1940 110,5 1972 608,9 
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1941 116,2 1973 698,7 

1942 119,8 1974 725,9 

1943 123,1 1975 759,7 

1944 114,8 1976 658,8 

1945 122,2 1977 752,6 

1946 122,4 1978 806,3 

1947 139,7 1979 858,2 

1948 144,7 1980 822,7 

1949 152,6 1981 833,1 

1950 153,1 1982 833,9 

1951 158,3 1983 880,7 

1952 174,6 1984 958,9 

1953 160,6 1985 971,5 

1955 189,3 1987 934,4 

1956 208,1 1988 830,1 

1957 216,3 1989 798,6 

1958 214,9 1990 640,3 

1959 253,1 1991 671,5 

1960 28,2 1992 670,3 

1993 676,4 2002 1.000,6 

1994 701,3 2003 990,2 

1995 652,9 2004 1.015,9 

1996 693,2 2005 1.009,1 

1997 732,3 2006 1.050,8 

1998 710,7 2007 1.072,2 

1999 744,6 2008 - 

2000 843,3 2009 1.240,8 

2001 939,7 2010 1.264,7 

  2011 1.431,9 
Fontes: Ministério da Agricultura (1939 a 1962); SUDEPE (1962 a 1987); IBAMA (1988 a 2007); MPA 

(2009 a 2010). 
 

 

As políticas de desenvolvimento para atividades pesqueiras estiveram presentes no 

País desde o século XIX, com as primeiras medidas de regulação e institucionalização do 

setor, que, ao longo do século XX, foram alargadas e aperfeiçoadas de acordo com a 

conjuntura política e econômica. De forma geral, podemos dividir em três períodos os 

aspectos institucionais ligados às atividades pesqueiras a partir da década de 1960, que 

são: (1) A criação da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), por meio 

da Lei Delegada nº 10, de 11 de outubro de 1962, que representava o auge da centralização 

e reorganização das ações do Estado voltadas para a pesca; (2) extinção da Sudepe e 

criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), através da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, com a finalidade de formular, 

coordenar e executar a política nacional do meio ambiente e fomento dos recursos naturais 
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renováveis, representando, por um lado, a institucionalização das políticas de preservação 

e proteção ambiental, pressionada pela crescente conscientização dos problemas sociais 

e ambientais gerados pelo desenvolvimento predatório e desigual; e por outro, 

representou a mudança de paradigma em relação à atuação do Estado, o que significou 

uma redução drástica da intervenção estatal na economia, por meio da extinção de órgãos 

públicos, privatizações e forte ajuste fiscal; (3) Fracasso neoliberal e retomada das 

políticas desenvolvimentistas pós-2002, representando para o setor pesqueiro a 

recuperação e o fortalecimento institucional das ações para o desenvolvimento e fomento 

da produção pesqueira e aquícola com a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca da Presidência da República (Seap/PR) pelo governo federal, por meio da Medida 

Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003. 

O estado de Santa Catarina, atualmente, é o maior polo produtor de pescados no 

Brasil, com destaque tanto na área de aquicultura quanto da pesca extrativa, representando 

13,6% da produção nacional em 2011, com 194.866 toneladas. A pesca industrial no 

Estado foi responsável pela produção total de 113.925 toneladas em 2010 (Ver tabelas 2 

e 3). Itajaí e Navegantes respondem pelo maior volume desembarcado, representando 

juntos 81,8% da produção pesqueira industrial, seguidos de Laguna, Porto Belo e 

Florianópolis (UNIVALI/CTTMar, 2010). A produção pesqueira industrial em Laguna 

representou 10,07% da produção estadual em 2010, com 11.481 toneladas, caracterizando 

o município como o terceiro em relevância no Estado, com uma produção comparável 

com a produção total de outros estados brasileiros, como Alagoas, Paraíba e Pernambuco 

(MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2013). 

 

 

Tabela 2 - Produção pesqueira em Santa Catarina entre 1964-2010 

Valores em Kg 

Ano Artesanal %      Industrial     % Total 

1964 7.548               42,2 10.335  57,8 17.883 

1965 7.289               34,6 13.736  65,4 21.025 

1966 7.374  34,9 13.750  65,1 21.124 

1967 11.001  42 15.171  58 26.172 

1968 14.376  48,1 15.518  51,9 29.894 

1969 14.872  44,8 18.910  56 33.782 

1970 18.766  40,1 28.020  59,9 46.786 

1971  -  -   -  -  58.150 

1972  -   - -    - 64.697 

1973 24.454  20,7 93.759  79,3 118.213 

1974 29.799  23,5 97.018  76,5 126.817 

1975 26.676  31 59.377  69 86.053 
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1976 N.D  N.D N.D  N.D 57.905 

1977 N.D  .D N.D  N.D 84.490 

1978 34.812  35,8 62.392  64,2 97.204 

1979 20.372  22,3 71.133  77,7 91.505 

1980 24.278  20,6 93.828  79,4 118.106 

1981 20.079  28,56 50.218  71,43 70.297 

1982 22.730  27,44 60.095  72,55 82.825 

1983 23.217  28,98 56.897  71,02 80.114 

1984 27.719  28,54 69.400  71,46 97.119 

1985 19.107  15,8 101.830  84,2 120.938 

1986 10.975  10,12 97.480  89,88 108.456 

1987 9.174  13,51 58.721  86,49 67.896 

1988 11.077  14,72 64.182  85,28 75.260 

1989 11.197  13,5 71.749  86,5 82.946 

1990 9.240  12,53 64.500  87,47 73.741 

1991 6.015  6,92 80.867  93,08 86.882 

1992 6.627  7,89 77.413  92,11 84.040 

1993 5.907  5,7 97.694  94,3 103.602 

1994 8.298  6,71 115.313  93,29 123.611 

1995 6.049  7,45 75.182  92,55 81.231 

1996 7.958  7,69 95.589  92,31 103.548 

1997 9.045  7,1 118.278  92,9 127.324 

1998 9.445  7,1 123.674  92,9 133.119 

1999 3.533  4,41 76.523  95,59 80.056 

2000 6.967  8,93 71.041  91,07 78.009 

2001 7.537  6,38 110.618  93,62 118.156 

2002 8.077  6,84 110.044  93,16 118.121 

2003 8.687  7,52 106.891  92,48 115.579 

2004 8.788  7,74 104.756  92,26 113.544 

2005 9.259  8,01 106.382  91,99 115.641 

2006 10.064  7,88 117.681  92,12 127.745 

2007 10.968  7,36 138.034  92,64 149.002 

2008 9.769  6,78 134.356  93,22 144.126 

2009 12.717  8,54 136.189  91,46 148.907 

2010 34.981  23,5 113.925  76,5 148.906 
Fontes: SUDEPE/SC (1964 a 1987); IBAMA/CEPSUL (1990 a 1998); UNIVALI/CTTMar (1998-

2010) 
 

 

 

Tabela 3 - Produção desembarcada por município pela pesca industrial entre 1988-

2012: Valores em Kg 
Município/Ano 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Florianópolis 2.831 1.036 980,5 2.614 1.514 137,8 1.540 4.002. 2.154 716,2 1.539 

Gov. Celso 

Ramos 
194,8  - 341,5 434,09 - - - - - - 309,0 

Itajaí 46.278 50.847 44.197 55.003 48.980 62.101 70.906 41.493 62.395 78.913.5 81.168 

Laguna 75,6 38,0 - 1.248 1.341 - - - 462,1 3.201 3.281 

Navegantes 14.322 19.586 18.981 21.567 25.576 31.000 37.961 26.773 25.121 30.870 32.774 

Passo de Torres - - - - - 1.259 3.06 852,0 1.443 1.701.1 1.436 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A construção do terminal pesqueiro de Laguna na longa espera do desenvolvimento local 

 

15 

Porto Belo 478,9   - - - 1.130 1.838 1.592 4.013 2.875 3.164 

Total 64.182 71.749 64.500 80.867 77.413 97.694 115.313 75.182 95.589. 118.278 123.674 

Município/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Florianópolis 1.539 1.507 799,0 - 219 - 1,5 - - 116 244 

Gov. Celso 

Ramos 
309,0 365,7 - 10 69 2 173 715 - - - 

Itajaí 81.168 47.413 48.953 77.135 66.554 63.233 65.491 60.212 64.343 75.411 74.451 

Laguna 3.281 53,8 7.134 6.886 9.644 11.318 9.039 10.939 11.873 13.394 11.568 

Navegantes 32.774 26.648. 9.334 23.498 28.633 28.272 26.207 29.144 35.245 43.647 39.264 

Município/Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Passo de 

Torres 
1.436. 4.848 - - - - 107 - - - - 

Porto Belo 3.164 528,8 4.824 3.091 4.928 3.961 3.847 5.375 6.221 5.468 8.827 

Total 123.674.7 76.523 71.042 110.619 110.045 106.892 104.757 106.383 117.682 138.035 134.357 

Município/Ano 2008 2009 2010 2011 2012 
Florianópolis 244 165 113 52 61,3 

Itajaí 74.451 73.502 63.473 77.285 92.878 

Laguna 11.568 14.293 11.481 7.419 14.940 

Navegantes 39.264 39.604 29.794 27.898 37.415 

Passo de Torres - - - - - 

Porto Belo 8.827 8.626 9.062 9.303 11.927 

Total 134.357 136.190 113.925 121.960 157.223 

Fontes: UNIVALI/CTTMar. 
 

 

A atividade pesqueira no litoral catarinense apresenta um nível de industrialização 

elevado, comparado com a média nacional, sendo 45,0% da pesca extrativa marinha ainda 

proveniente da pesca artesanal. A produção pesqueira industrial foi responsável por 

91,45% do total desembarcado em Santa Catarina em 2009, permanecendo praticamente 

inalterado nas últimas décadas. Ressalta-se que a pesca artesanal continua sendo uma 

atividade tradicional no estado catarinense e contribui como importante fonte de renda, 

trabalho e alimento para a região, com 25.078 pescadores na ativa em 2004.  

O município de Laguna registrava o maior núcleo de pescadores do Estado, com 

3.260 pescadores (EPAGRI/Cepa, 2004). Na pesca industrial catarinense, observa-se uma 

forte oscilação da produção, embora apresentando um gradativo aumento nos últimos 

anos, o que não é derivado do aumento de abundância dos recursos pesqueiros explotados 

e sim explicado pelo excesso de esforço pesqueiro, abertura de novas frentes de 

exploração pesqueiras, a tomada de novas áreas e recursos por uma parcela significativa 

das frotas domésticas, em geral, de forma pouco ou quase nada regulamentada pelo Poder 

Público (UNIVALI/CTTMar, 2010). No município de Laguna, a produção pesqueira 
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industrial segue essa tendência, conforme pode ser observado também na tabela 3, que 

apresenta um crescimento instável e contínuo nos últimos anos.  

 

 

Construção do porto pesqueiro de Laguna no processo de produção da pesca local 

 

A criação, em 1969, da Companhia Porto de Pesca de Laguna, sociedade de 

economia mista vinculada ao Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis – 

DNPVN (BRASI, 1969), representou a especialização recente destinada ao porto e teve 

como objetivo subordinar as atividades pesqueiras tradicionais da região e ampliar a 

capacidade da produção industrial do Estado. A reativação do porto de Laguna estava 

dentro dos planos da SUDEPE e do governo estadual catarinense de capitalizar o setor 

pesqueiro e estimular a economia do município e região; contudo, o porto foi inaugurado 

apenas no início da década de 1980 e não expressou mudanças significativas na 

organização produtiva da pesca local.  

Para construção do porto, foi elaborado, em 1971, o projeto “Porto Pesqueiro de 

Laguna”, executado pelo DNPVN e alinhado com os planos da Sudepe. Apresentava na 

primeira parte uma análise da situação pesqueira e suas perspectivas para Laguna, e na 

segunda o plano diretor com o dimensionamento do porto, a previsão das obras a serem 

executadas e a análise técnica-econômica. Em relação ao exame da captura da produção 

pesqueira catarinense, destacava a relevância do Estado no quadro nacional, configurando 

já no período como o terceiro maior produtor, ao lado do Rio Grande do Sul e São Paulo, 

e com expectativas favoráveis de crescimento. Observa-se o crescimento exponencial da 

pesca catarinense na década de 1960, principalmente após o Decreto-Lei nº 221, de 1967, 

que colocou o setor no rol das indústrias de base e passou a desfrutar dos polpudos 

incentivos fiscais. A sardinha e o camarão se destacavam como as principais espécies 

comercializadas, sendo a exploração da primeira responsável por alavancar a produção 

industrial no Estado, enquanto a segunda, apesar da produção praticamente estabilizada 

devido à rápida destruição dos estoques nos ambientes estuarinos do estado, apresentava 

alto valor de mercado e atraia novos investimentos.   

O projeto apontava para 54 locais de desembarque de pescado ativos no estado 

catarinense e destacava o processo de concentração da produção nos pontos que contavam 

com a uma infraestrutura mínima para atracação de embarcações industriais, o que era o 
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caso de Itajaí (33%), Penha (6,6%) e Navegantes (3,8%), Porto Belo (3,1%), Governador 

Celso Ramos (16,9%), Florianópolis (12,6%) e Laguna (4,6%).  

O crescimento da pesca industrial no Estado era identificado principalmente pelo 

aumento significativo das embarcações traineiras, as quais representaram 53% do total da 

produção em 1970. O total da pesca industrial no mesmo ano alcançava 59,9% da 

produção pesqueira, sendo o restante capturado por arrastões (camaroneiros e mistos) e 

combinados e linhas de mão. Na pesca artesanal, destacava-se a motorização de baleeiras 

e canoas, sendo que os aparelhos e utensílios mais utilizados eram o arrastão de praia, o 

arrastão de porta pequeno (puçá) e a rede de emalhar.   

Registra-se que entre os anos de 1967 e 1972 boa parte dos incentivos fiscais 

destinados ao setor foi canalizada para a pesca do camarão, tanto industrial como 

artesanal. O número de barcos camaroneiros no Estado saltou de 26 embarcações em 

1968, passando para 140 unidades em 1971, e as traineiras mantiveram uma participação 

em torno de 25 e 30 unidades.  

Os estoques de camarão no Litoral Sul do Brasil diminuíram rapidamente devido 

ao esforço de pesca, além da capacidade reprodutiva natural das espécies, sendo que o 

aumento no número de embarcações não se traduziu no aumento da produção. A produção 

regional de camarão dependia da pesca artesanal realizada em baías, enseadas, lagoas e 

estuários, não se realizando as expectativas de grandes estoques nos espaços costeiros e 

oceânicos.  

O resultado foi o esgotamento principalmente dos ecossistemas lagunares, 

considerados criadouros naturais e altamente produtivos, em que a exploração predatória 

realizada pela pesca artesanal e empresas do setor reduziu drasticamente os estoques de 

peixes e camarões disponíveis nesses ambientes e colaborou para a desorganização das 

comunidades pesqueiras, aliada a outros fatores, como a urbanização e a especulação 

imobiliária (DIEGUES, 1983). Atualmente, a captura de camarões e peixes no Complexo 

Lagunar Sul Catarinense é inferior aos registrados na década 1970.    

As empresas de pesca de Santa Catarina estavam representadas por fábricas de 

beneficiamento e armadores, sendo registradas 70 empresas no setor em 1972, 

concentradas na região de Itajaí (12), Laguna (11), Florianópolis (9) e Governador Celso 

Ramos (7). As principais espécies beneficiadas eram o camarão e a sardinha, 

apresentando uma produção crescente dos tipos fresco-resfriado e congelado e mantendo 

estabilizados os tipos tradicionais salgado seco e enlatado. O setor industrial articulava-

se com a produção da pequena pesca, por meio dos postos de recepção e entrepostos 
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espalhados ao longo do litoral, em que os pescados passavam por processo simples de 

manipulação e armazenamento para distribuição nas indústrias e no comércio local.  As 

indústrias se diferenciavam por contar com técnicas produtivas e administrativas 

superiores em relação aos centros de pesca artesanal, o que se verificava com a capacidade 

de beneficiamento e conservação de pescados em larga escala e a integração com o 

mercado interno e externo (LAGO, 1970). 

Em Laguna, destacavam-se as indústrias Carpesca, Pescasa S/A., Grupo Sul 

Catarinense de Pescado, Madepesca e Indústria de Pescado Santa Marta, as quais eram 

abastecidas por nove postos de recepção em torno das lagoas, além da frota própria das 

indústrias e três empresas especializadas na captura, armazenamento e distribuição dos 

pescados. Segundo o levantamento da ACARPESC (1971), a situação geral da pesca 

catarinense era caracterizada pela precariedade nas instalações de conservação e 

manipulação do produto, preservando processos rústicos e tradicionais de lavagem, 

cocção, salgadura, etc., sem seguir os requisitos legais de higienização e armazenamento.  

Contudo, apesar dos problemas organizacionais e operacionais do setor, registrava-se que 

a maioria das empresas funcionava com capacidade ociosa e de forma irregular, devido 

às limitações na estrutura da oferta de pescados do País.  

Os recursos disponibilizados pela SUDEPE estavam comprometidos em 

desenvolver uma possante indústria da pesca nacional; contudo, dificuldades gerenciais 

e administrativas da autarquia não permitiram que os planos previstos para o setor fossem 

executados. Conforme analisado por Dias Neto (2003), a ausência de uma estrutura 

administrativa e operacional qualificada da SUDEPE impedia a correta aplicação dos 

recursos orçamentários recebidos e a execução de projetos setoriais. Ressalta o relatório 

do Ipea (1986), no qual se identificava a Sudepe mais como uma instituição de fomento 

que propriamente uma agência de desenvolvimento, desempenhando um papel muito 

aquém das expectativas.  

No início na década de 1970, passaram a ser reconhecidas as distorções e os 

desequilíbrios gerados pelo crescimento acelerado dos investimentos privados a partir da 

captação dos vultosos recursos vinculados aos incentivos fiscais administrados pela 

Sudepe. Registra-se a implantação de uma cadeia produtiva mal dimensionada e 

concentrada nas regiões Sudeste e Sul, absorvendo 97% de todos os recursos fiscais entre 

1967 e 1974. Eram aplicados em grande parte na construção e importação de embarcações 

e equipamentos e infraestrutura de terra que não ultrapassavam os limites da plataforma 

continental e que provocaram a desintegração da pequena pesca nos espaços costeiros.  
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Outro resultado da política de incentivos foi a sobrepesca, sobretudo de espécies 

com alto valor de mercado e de destaque no mercado internacional, a exemplo dos 

camarões, lagostas, etc. Mais da metade das inversões realizadas no período foi destinada 

para as indústrias de transformação, porém o processo de captura não acompanhou a 

demanda de pescados do mercado interno e quase todas as empresas do setor funcionavam 

com a capacidade mínima de suas instalações (DIEGUES, 1983). 

Contudo, a década de 1970 representou a consolidação da industrialização nacional, 

com base na ampliação das funções do Estado e intervenções diretas em diversos setores 

considerados estratégicos para o crescimento da economia. Foram priorizados 

investimentos na infraestrutura básica do País e criados diferentes mecanismos de 

incentivos fiscais e financeiros de apoio às políticas de desenvolvimento regional, as 

quais visavam estimular a expansão agropecuária voltada para a exportação e a melhor 

distribuição e diversificação do parque industrial nacional. Nesse contexto, as 

expectativas da Sudepe e do setor pesqueiro acompanhavam a euforia do crescimento da 

economia nacional, e a solução apontada para os problemas do setor foi a continuação da 

política de incentivos e isenções combinadas com o aprimoramento do quadro 

institucional, além da adoção de estudos e critérios de preservação marinha mais 

adequados às diferenças e às limitações espaciais, produtivas e ictiológicas.              

Por meio do decreto lei nº 1.217, de 9 de maio de 1972, os incentivos fiscais foram 

prorrogados até 1977 e visavam consolidar os planos de desenvolvimento do setor 

pesqueiro. Os principais objetivos da Sudepe estavam vinculados ao processo de 

modernização da estrutura de extração, industrialização e comercialização dos pescados, 

tendo o intuito de atender ao crescimento da demanda de alimentos e produzir fontes de 

proteínas com baixo valor para o mercado interno e ampliar a vendas no mercado externo. 

O projeto de construção do Porto Pesqueiro de Laguna estava em consonância com as 

metas estabelecidas pela Sudepe de aumentar a produção e a produtividade dos pescados, 

constando previsões de mercado e da organização técnica-administrativa dimensionadas 

para um crescimento constante e acelerado.   

As projeções da demanda dos pescados desembarcados no porto pesqueiro de 

Laguna estavam divididas em três partes principais: a área de influência direta do porto 

pesqueiro de Laguna, ou seja, o abastecimento da região sul catarinense de pescados 

fresco-resfriado, em regiões do mercado nacional e do mercado externo. Foram fixadas 

duas fases de desenvolvimento do porto pesqueiro, a primeira era alcançar a meta de 

20.000 t/ano até 1975, e a segunda de 40.000 t/ano a partir de 1980. Os desembarques 
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previam o crescimento da frota industrial sediada em Laguna e a migração de 

embarcações de outras regiões motivadas com as novas instalações do porto, assim como 

espaços reservados para a frota artesanal local. As expectativas eram de polarizar as 

atividades pesqueiras praticadas no litoral sul de Santa Catarina e impulsionar a 

industrialização do setor. De acordo com os estudos apresentados no projeto, a produção 

dos pescados nos municípios localizados na área de influência de Laguna seria deslocada 

para a área portuária e corresponderia a 27% do total capturado no Estado.  

No plano diretor do Porto Pesqueiro de Laguna, foi dimensionada a capacidade 

operacional do porto, sendo definido seu zoneamento e as instalações necessárias para o 

seu funcionamento. As áreas básicas projetadas para a nova especialização do porto 

correspondiam às zonas de descarregamento do pescado, abastecimento e reparos de 

barcos, processamento do pescado e de serviços de administração e operacionais do porto. 

As principais obras e equipamentos previstos eram as instalações da fábrica de gelo, 

entreposto frigorífico, depósito e lavagem de caixas, boxes de apetrechos de pesca, 

refeitório e ambulatório. O cais marginal de 300 m de comprimento herdado do antigo 

porto carvoeiro seria suficiente para atender às estimativas de produção de médio e longo 

prazo, projetadas para o porto pesqueiro, não sendo necessárias obras de ampliação e 

investimentos de grande porte.   

A infraestrutura existente no Porto de Laguna deu as condições materiais para a 

constituição do terminal pesqueiro. A adaptação de obras e equipamentos simples 

permitiria o funcionamento do porto, haja vista que as embarcações pesqueiras possuíam 

um comprimento médio em torno de 20 metros e capacidade média de 40 a 60 toneladas, 

não exigindo grandes extensões para as zonas de descargas, abastecimentos e reparos, 

assim como a navegação no canal de acesso não seria um entrave para o baixo calado da 

frota pesqueira. Em relação ao assoreamento da barra, estavam previstas dragagens 

regulares para manutenção necessária da profundidade requerida pelos barcos pesqueiros, 

o que era em torno de -6,0 m. Nesse sentido, a capacidade operacional do porto não se 

configurava um limitador ao desenvolvimento da produção pesqueira e na verdade 

esbarrava na capacidade de captura e nas possibilidades de comercialização e 

industrialização do setor (DNPVN, 1971). 

A implantação do porto pesqueiro estava prevista para ser realizada em duas fases, 

a primeira com o início das obras em 1972 e inauguração em 1974, com capacidade 

operacional para movimentação de até 20.000 t/ano; e a segunda fase com previsão de 

obras para 1975 e conclusão em 1977, com capacidade operacional de 40.000 t/ano. A 
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expectativa de crescimento do setor estava em acordo com uma visão que almejava a 

exploração ilimitada dos recursos marinhos com a introdução de novas tecnologias e 

formas de produção capitalistas. A movimentação projetada para o porto de Laguna tinha 

por base o crescimento esperado da indústria da região, ancorado na prorrogação dos 

incentivos fiscais e financeiros destinados ao setor. A construção do porto pesqueiro 

buscava a modernização e concentração da infraestrutura de captura, desembarque, 

estocagem e comercialização dos pescados manipulados na costa sul catarinense e, dessa 

forma, garantir as bases para o desenvolvimento da cadeia produtiva pesqueira e uma 

nova especialização para a economia local.      

Contudo, as expectativas de crescimento contínuo da produção pesqueira não se 

concretizaram. Desse modo, a partir da década de 1970, o setor passa a enfrentar graves 

crises geradas por contradições do processo de reprodução do capital industrial nos 

limitados estoques pesqueiros localizados ao longo da plataforma continental nacional. A 

euforia do setor foi alimentada pela captação dos vultosos recursos fiscais e financeiros 

no contexto de alto comando e comprometimento estatal no processo de industrialização 

do País. As regiões Sudeste e Sul responderam por quase a totalidade dos recursos 

intermediados pela Sudepe, que refletiam a expansão e concentração do capital pesqueiro 

nessas regiões. A estabilização da produção e elevação dos custos operacionais e 

financeiros do setor resultou na quebra de em torno de 40% do total de 131 empresas 

beneficiadas, tendo o estado catarinense participado com o maior número de empresas 

incentivadas e também onde ocorreu o maior número de falências.  

A exploração predatória dos ecossistemas litorâneos e costeiros, sobretudo dos 

ambientes lagunares, levou ao esgotamento dos principais recursos e ambientes naturais 

e à reestruturação das atividades pesqueiras. Registra-se, a partir da década de 1970, o 

declínio das capturas de sardinha e a estabilização da produção de camarões, que 

respondiam pelos maiores volumes e valores comercializados no País e no estado 

catarinense. A produção de sardinhas alcançava mais de 30% do total capturado no País 

e mais de 50% do total capturado na costa catarinense. Os camarões, apesar da baixa 

produção, respondiam em mais 30% do valor total produzido no País e no estado 

catarinense eram a principal espécie comercializada até 1984, chegando a representar 

40% do valor total em 1975, com a queda da produção de peixes.  

Os desequilíbrios do setor se identificavam com uma capacidade industrial muito 

acima das potencialidades de captura e comercialização dos pescados. A pesca seletiva 

de espécies com alto valor de mercado e a limitada produtividade natural dos mares 
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tropicais aumentava ainda mais as restrições econômicas e ambientais do setor. Na região 

de Laguna, as perspectivas de desenvolvimento da indústria local não se concretizaram, 

sendo que as principais empresas incentivadas faliram ou acabaram transferindo-se para 

outro ramo de atividade e o setor continuou operando de forma irregular e com 

dificuldades administrativas e operacionais. Registra-se que a maior parte dos incentivos 

fiscais pós-1975, assim como os recursos do fundo de investimento setorial criado para o 

setor pesqueiro – FISET/Pesca, foram destinados para o saneamento financeiro de 

empresas incentivadas e que priorizavam aquelas que apresentavam as melhores 

condições econômicas. A política estatal favoreceu o processo de concentração de capital 

no setor, financiando fusões e incorporações das empresas que se consolidavam nas 

regiões Sudeste e Sul. Em Santa Catarina, acentuou-se a concentração industrial em torno 

da área portuária urbana de Itajaí e a desorganização e subordinação da pequena pesca 

litorânea.                                

Após os inúmeros estudos realizados, o projeto de construção do porto pesqueiro 

foi aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico com o valor de 

financiamento de CR$ 11.000.000,00 e investimento previsto pelo DNPVN no valor de 

CR$ 15.000.000,00 (EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO PORTUÁRIO EM SANTA 

CATARINA, 1972/73). Contudo, as obras físicas e as instalações necessárias para a 

implantação do porto pesqueiro foram prolongadas durante os anos seguintes. A crise que 

atingiu o setor em meados da década de 1970 acabou paralisando e revisando 

investimentos programados. A conclusão das obras se estendeu até 1979, quando as 

definições para o porto de Laguna foram contempladas pelo Plano Diretor Portuário do 

Brasil, de elaboração e execução da Portobrás.  

As principais obras realizadas no porto foram a fábrica de gelo e o entreposto 

frigorífico, que aguardavam obras complementares para o começo das operações. No 

plano decenal do porto estava prevista a necessidade de pequenos investimentos para 

liberação das instalações, com destaque para a entrega dos prédios do mercado de peixe, 

do ambulatório, do refeitório, dos boxes para apetrechos de pesca, a distribuição dos 

berços entre a frota industrial e artesanal, prolongamento em 120m da marquise, reparo e 

sinalização dos molhes, equipamentos e acessórios, além das dragagens de manutenção 

de profundidade estimadas em 135.000 m³/ ano. Observa-se que segundo as conclusões 

e recomendações do referido plano portuário de Laguna, a forma e a sequência da 

execução de obras e aquisição de equipamentos seria processada conforme o crescimento 

da movimentação de cargas.     
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O Porto Pesqueiro de Laguna foi inaugurado no início do ano de 1980, contudo, 

conforme apontado por Guedes (1994, p. 76), “nunca entrou em operação normal” e 

destacava as constantes dificuldades técnicas e financeiras enfrentadas para a viabilidade 

do porto. As perspectivas de desenvolvimento do setor industrial não ocorreram e a nova 

estrutura portuária não apresentou mudanças significativas nas atividades pesqueiras 

locais. A organização produtiva da pesca na região de Laguna era predominantemente 

artesanal e as empresas do setor representadas por poucas unidades com baixa capacidade 

de acumulação. A principal dificuldade para o funcionamento regular do porto de Laguna 

continuou sendo o problema secular de assoreamento na sua barra de entrada, que impedia 

o acesso de embarcações pesqueiras industriais sem as dragagens periódicas para a 

manutenção da profundidade exigida da área portuária.  

A insuficiência do capital industrial local não permitiu a dinamização das 

instalações do porto pesqueiro, que estava projetado para atender a uma movimentação 

muito superior ao que estava sendo realizado. O porto convivia com déficits e a falta de 

recursos para as obras e equipamentos de manutenção, sobretudo no canal de entrada, 

levando à paralisação frequente de suas instalações. O porto pesqueiro de Laguna se 

constituiu com base nas políticas e recursos públicos destinados ao setor, porém a crise 

fiscal e financeira do Estado da década 1980 interrompeu o processo de industrialização 

nacional, tendo como consequência cortes generalizados nos orçamentos e perda da 

capacidade de planejamento e intervenção na economia. As políticas de fomento ao setor 

pesqueiro perderam força e as prioridades da Sudepe foram deslocadas para a 

reestruturação administrativa da autarquia que buscava uma maior centralização nas 

tomadas de decisões e corrigir as graves distorções registradas entre a execução dos 

planos nacionais e a aplicação dos incentivos e subsídios liberados. Destaca-se o 

reconhecimento da própria instituição diante do processo de concentração espacial da 

indústria pesqueira nas regiões Sudeste e Sul, assim como as limitações de reprodução 

dos estoques marinhos na costa brasileira (SUDEPE, 1975). 

A retração dos investimentos e perda do dinamismo do mercado interno nacional 

atingiu a produção pesqueira que se manteve praticamente estagnada nas décadas 

seguintes, registrando o limite máximo da produção das principais espécies em 1985 e 

convivendo com períodos de declínio e de recuperação devido aos efeitos da sobrepesca 

e da retração da demanda com o agravamento da instabilidade política e econômica do 

País. Nesse contexto, a concentração esperada da indústria pesqueira em torno do porto 

de Laguna não ocorreu e a ausência de recursos para obras de manutenção e 
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melhoramentos impossibilitava a descarga regular das embarcações, assim como 

dificultava a pequena produção da indústria pesqueira. A extinção da SUDEPE, em 1989, 

e da Portobrás, em 1990, representou a revisão das políticas para desenvolvimento da 

pesca e dos transportes no Brasil e resultou, na verdade, na deterioração da infraestrutura 

instalada e em problemas gerenciais. A administração do porto de Laguna foi transferida 

para a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) e somente a partir de 2000 

as obras de melhoramentos no porto passaram a ser retomadas, incluindo o problema na 

entrada da barra. 

Nesta última década, foi investido no aumento da capacidade de produção de gelo, 

na automatização dos silos e no aumento do espaço físico para a recepção do pescado e 

abertura para os frigoríficos privados, além das obras estruturantes no porto, a fim de 

possibilitar a recepção de navios de grande calado, usados na pesca oceânica. As 

instalações do terminal pesqueiro de Laguna atualmente contam com: área portuária de 

245.900m²; cais de acostagem de 300m de comprimento e 5m de profundidade; um 

armazém interno de 1.600m²; um armazém externo de 392m²; cinco fábricas de gelo 

escama, com capacidade de produção de 210 toneladas por dia; um mercado de peixe; 

quatro salas de recepção de pescados, equipadas com três cilindros e quatro esteiras de 

transporte e lavagem de pescados e derivados; trinta e sete galpões para arrendamentos e 

áreas descobertas; um prédio que abrigava a antiga administração da extinta Portobrás; 

três empilhadeiras de 3,5 toneladas; uma paleteira de 1,2 toneladas e seis guinchos.   

Atualmente, a produção industrial gira em torno de 14 mil toneladas anuais e 

representa em torno de 10% da produção estadual, oito empresas registradas e cerca de 

330 trabalhadores e trabalhadoras. O valor adicionado fiscal de Laguna destaca a pesca 

como principal atividade econômica do município, apresentando um crescimento 

acelerado nos últimos anos. Os principais mercados consumidores são Nordeste, São 

Paulo e Rio de Janeiro. O retorno de investimentos ao setor e o aquecimento do mercado 

interno na última década levaram a novas expectativas de desenvolvimento da pesca na 

região; contudo, ainda se encontra com forte dependência de recursos e políticas públicas. 

 

 

Considerações finais 

 

Os estudos e previsões apresentados no projeto do porto tiveram como base o 

crescimento acelerado da pesca industrial no litoral catarinense e a prorrogação da política 
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de incentivos fiscais e financeiros. Os objetivos definidos para o porto de Laguna estavam 

comprometidos em estimular o processo de modernização e concentração da produção 

pesqueira do sul catarinense. Contudo, a crise e a reestruturação do setor em meados da 

década de 1970 reverteram as expectativas de crescimento e levaram à retração de 

investimentos em infraestrutura de terra e de captura. Registra-se a consolidação de 

empresas de grande porte no setor, sobretudo em torno do porto de Itajaí. Na região de 

Laguna, as pequenas empresas estavam voltadas principalmente para a captura e 

beneficiamento do camarão, sendo que a não realização das capturas em alto mar e a 

dependência da pesca artesanal levaram ao aborto de iniciativas projetadas para a região, 

assim como à quebra de empresas alavancadas com os recursos da Sudepe.  

O porto foi inaugurado somente no início da década de 1980 e a projeção da 

produção não se realizou. A pesca industrial na região continuou inexpressiva em relação 

ao total do Estado, que ultrapassava 100 mil toneladas nos picos de produção registrados 

durante a década de 1980 e 1990. O porto de Laguna variava em torno de um a quatro mil 

toneladas. A operação do porto era constantemente paralisada por faltas de obras de 

manutenção e dragagem, o que impedia o funcionamento regular das empresas do setor. 

O porto pesqueiro de Laguna se constituiu no auge das políticas desenvolvimentistas 

destinadas ao setor, registradas entre as décadas de 1960 e 1970, que buscavam, 

sobretudo, dar suporte ao crescimento industrial da pesca. A crise fiscal e financeira do 

Estado na década de 1980 resultou em cortes orçamentários generalizados, sendo 

redirecionados os investimentos da Sudepe, assim como os da Portobrás, que 

administrava o porto. As restrições de recursos para o funcionamento do porto e a baixa 

dinâmica da atividade pesqueira local resultavam em praticamente um novo abandono de 

suas instalações. A aplicação das políticas neoliberais no País suprimiu as autarquias 

responsáveis pelo porto pesqueiro e pelo desenvolvimento do setor, sendo transferida a 

administração para Codesp em 1991, o que significou para o porto a falta de novos 

investimentos nos anos seguintes.   

Registra-se, no final da década de 1990 e início da década de 2000, a retomada das 

políticas de fomento ao setor pesqueiro, sendo que os esperados recursos para as obras 

para manutenção e melhoramentos do porto de Laguna começavam a ser liberados. As 

obras foram realizadas nos primeiros anos da década de 2000 e acompanharam a 

recuperação da produção industrial local. Atualmente, a produção industrial gira em torno 

de 14 mil toneladas anuais e representa em torno de 10% da produção estadual, oito 

empresas registradas e cerca de 330 trabalhadores e trabalhadoras. O valor adicionado 
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fiscal de Laguna destaca a pesca como principal atividade econômica do município, 

apresentando um crescimento acelerado nos últimos anos. Os principais mercados 

consumidores são Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro. O retorno de investimentos ao 

setor e o aquecimento do mercado interno na última década levaram a novas expectativas 

de desenvolvimento da pesca na região. Entretanto, ainda se encontra com forte 

dependência de recursos e políticas públicas. 
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