APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de dezembro de 2016 registramos 87 escalas
efetuadas no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 929
escalas na movimentação acumulada do ano, com 12.049.551 toneladas verificandose um crescimento de 9% na movimentação total de cargas em relação ao mesmo
período do ano anterior, que realizou 857 escalas, com 11.072.540 toneladas, sendo
que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 8% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de dezembro somou 22 embarcações, sendo que, no acumulado do ano foram
atracados 233 navios, verificando-se nesse período uma queda de 31% no número de
escalas atendidas em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 338
embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de dezembro somou 234.246
toneladas com 20 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
2.054.467 toneladas com 215 navios atracados resultando em uma média de 9.556
toneladas movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se uma queda
de 35% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
3.150.727 toneladas em 283 escalas atendidas e uma média de 11.133 toneladas por
escala, registrando-se uma queda de 14% na movimentação de cargas por escala
realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
dezembro foi de 59 escalas atendidas elevando o acumulado do ano para 645 navios
atracados registrando-se um crescimento de 34% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 480 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de
dezembro foi de 802.663 toneladas, com 59 escalas, elevando a movimentação
acumulada do ano para 9.789.866 toneladas com 645 escalas, verificando-se uma
média de 15.178 toneladas por escala realizada, registrando-se um crescimento de
27% em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 7.722.832 toneladas,
com 480 escalas atendidas e uma média de 16.089 toneladas por escala, observando-se
uma queda de 6% na movimentação de cargas por escala efetuada.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de
navios e cargas no mês de dezembro:
BRASKARNE: registramos três escalas com 13.284 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 23 escalas com 135.207 t. verificando-se um
crescimento de 9% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 23 escalas com 123.545 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 44% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano
anterior.

TEPORTI: registramos três escalas com 9.887 toneladas elevando A
movimentação acumulada do ano para 23 escalas com 57.719 toneladas, verificandose uma queda de 15% na movimentação em relação ao mesmo período do ano anterior,
que totalizou 21 escalas com 67.912 toneladas movimentadas, observando-se um
crescimento de 10% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: não registramos movimentação no presente mês. A
movimentação acumulada do ano somou três escalas com 12.292 toneladas,
verificando-se um crescimento de 76% na movimentação em relação ao mesmo
período do ano anterior, que totalizou uma escala com 6.993 toneladas movimentadas,
observando-se um crescimento de 200% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de dezembro totalizou 20.592 TEU’s, com 211.897
toneladas, elevando o acumulado do ano para 196.226 TEU’s com 1.876.048 t,
verificando-se uma queda de 37% em relação à movimentação acumulada no mesmo
período do ano anterior, que totalizou 309.922 TEU’s com 2.898.741 toneladas. .
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
dezembro foram movimentados 15.216 TEU’s elevando a movimentação acumulada
do ano para 130.115 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos
a movimentação de 207.905 TEU’s, registrando-se uma queda de 37% na
movimentação.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de dezembro
verificamos uma movimentação de 3.466 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 38.696 TEU’ s observando-se uma queda de 58% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 93.432 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de dezembro
foi de 75.084 TEU´s com 748.813 toneladas, totalizando no ano 905.962 TEU’s, com
9.103.033 toneladas, observando-se um crescimento de 34% em relação ao mesmo
período do anto anterior, que somou 673.817 TEU’s com 7.241.718 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de dezembro foi de 50.527 TEU´s totalizando no ano 609.825
TEU’s, observando-se um crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que somou 485.647 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de novembro verificamos uma movimentação de 19.252 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 241.477 TEU’s observando-se um crescimento
de 11% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 217.141
TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de dezembro registramos 96.676 TEU’s com 960.710 toneladas, sendo que no
acumulado do ano atingimos a 1.102.196 TEU’s com 10.979.125 toneladas
verificando-se um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 983.756 TEU’s com 10.140.581 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de dezembro foram movimentados 65.743 TEU’s elevando a movimentação

acumulada no ano para 739.948 TEU’s, verificando-se um crescimento de 7% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 693.569
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 22.718 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano
para 280.173 TEU’s, observando-se uma queda de 10% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 310.590 TEU’s.
Especificamente o segmento de cargas contêinerizadas e analisando o número
de escalas de navios na margem direita (APMT e Berços Públicos) no mês de
dezembro foram registradas 18 escalas elevando a movimentação acumulada do ano
para 205 escalas registrando-se uma queda de 25% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 273 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 957 TEU’s ou 534 unidades com 9.151 toneladas,
observando-se uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior que
somou registrou uma movimentação média de 1.135 TEU’s ou 672 unidades com
10.618 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 635 TEU’s
ou 349 unidades cheios e 322 TEU’s ou 185 unidades vazias.
Igualmente, no terminal PORTONAVE durante o mês de dezembro foram
realizadas 59 escalas elevando para 645 navios atracados no acumulado do ano,
registando-se um crescimento de 34% em relação ao ano anterior que registrou 480
navios atendidos, sendo que a movimentação média por escala no ano foi de 1.404
TEU’s ou 816 unidades com 14.113 toneladas, verificando-se uma queda de 7% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação média de
1.404 TEU’s ou 844 unidades com 15.118 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 945 TEU’s
ou 562 unidades cheios e 459 TEU’s ou 254 unidades Vazias.
Iniciamos a temporada dos navios de turismo de 2016/2017 e no mês de
dezembro registramos 01 escala realizada no Terminal de Passageiros que totalizou
uma movimentação de 247 passageiros em trânsito.
No mês de dezembro registramos a impraticabilidade da barra em três ocasiões,
e 01 cancelamento de escala.
Limitações Operacionais
Dezembro/2016
Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra:
03
Restrições nas operações:
00
Cancelamentos:
01
No acumulado do ano de 2016 registramos a seguinte situação:
Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra:
Restrições nas operações:
Cancelamentos:

Acumulado do ano de 2016
26
04
05

Já na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os
seguintes números:
Exportações(US$ FOB):
Brasil:
Santa
Catarina:
Itajaí:

Importações(US$ FOB):

185.235.400.805
7.593.442.270

137.552.002.856
10.367.838.384

Corrente Comércio
(US$ FOB):
322.787.403.661
17.961.281.054

6.723.151.000

5.428.891.000

12.152.042.000

Saldo
(US$
FOB):
47.683.397.949
- 2.774.396.114
1.294.260.000

Valor Agregado: (US$ FOB/Kg)
Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá

2015

1,56
0,73
0,52

2016

1,37
0,70
0,54

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB)

Exp/2015
191.134

Exp/2016
185.235

%
-3,09

Imp/2015
171.449

Imp/2016
137.552

%
-19,7

CC/ 2015
362.583

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Bilhões/US$ FOB)

Exp/2015
7.644

Exp/2016
7.593

%
-0,67

Imp/2015
12.613

Imp/2016
10.367

%
-17,8

CC/ 2015
20.257

CC/2016
322.787

%
-10,9

CC/2016
17.960

%
-11,3

Corrente do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)

Exp. 2015:
6.364.031

Exp. 2016:
6.723.151

%
5,64

Imp. 2015:
6.652.879

Imp. 2016:
5.428.891

%
-18,3

Total 2015:
13.016.910

Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2015
76,19%
4,62%

Do Estado de Santa Catarina:
Do Brasil:

Mercadoria

2015

2016

%

1

Peixes

80.256,000

100.264,000

24,9

2

Alimentos em Geral

374.918,000

353.050,000

-5,8

3

Produtos Químicos

1.253.437,000

711.491,000

-43,2

4

Plásticos e Borrachas

754.018,000

1.075.586,000

42,6

5

Madeiras e Derivados

32.474,000

22.661,000

-30,2

6

Papel e Derivados

64.772,000

38.784,000

-40,1

7

Têxteis Diversos

1.256.603,000

969.929,000

-22,8

8

Cerâmica e Vidros

154.115,000

88.286,000

-42,7

9

Mecânicos e Eletrônicos

2.374.413,000

1.847.382,000

-22,2

10

Outros

307.873,000

221.458,000

-28,1

6.652.879,000

5.428.891,000

-18,4

Total

%
-6,64

Ano/referência 2016
88,5%
3,62%

Principais produtos (US$/FOB) Comparativo 2015/2016
Importações

Total 2016:
12.152.042

Exportações
Mercadoria

2015

2016

%

1

Frango

2.139.266,000

2.358.824,000

10,3

2

Carnes

1.236.145,000

1.276.435,000

3,3

3

Peixes

14.590,000

18.454,000

26,5

4

Alimentos em Geral

199.253,000

160.999,000

-19,2

5

Maçã

18.080,000

9.789,000

-45,9

6

Fumo

465.884,000

383.956,000

-17,6

7

Produtos Químicos

108.843,000

75.439,000

-30,7

8

Plásticos e Borrachas

27.354,000

28.573,000

4,5

9

Madeiras e Derivados

902.143,000

1.067.223,000

18,3

10 Papel e Derivados

58.180,000

57.235,000

-1,6

11 Têxteis Diversos

50.251,000

60.969,000

21,3

12 Cerâmica e Vidros

115.892,000

134.887,000

16,4

13 Mecânicos e Eleltrônicos

937.733,000

1.005.083,000

7,2

14 Outros

90.417,000

85.285,000

-5,7

6.364.031,000

6.723.151,000

5,6

Total
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