APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de fevereiro de 2017 registrando 73 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 963.477 toneladas
elevando a movimentação acumulada do ano para 161 escalas, com 1.985.976
toneladas verificando-se um crescimento de 7% na movimentação total de cargas
em relação ao mesmo período do ano anterior, que realizou 156 escalas, com 1.864.690
toneladas, sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de
3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de março de 2016 a
fevereiro de 2017 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas
foi de 934 navios com 12.170.837 toneladas, observando-se um crescimento de 9%
em relação ao período de março de 2015 a fevereiro de 2016 quando foram atracados
864 navios com 11.187.240 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos
um crescimento de 8%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de fevereiro somou 17 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano
para 42 atracações verificando-se uma queda de 7% em relação ao ano anterior, que
somou 45 embarcações atracadas, em função da redução das escalas de navios de
turismo observada na temporada 2016/2017, bem como, na redução de escalas
atendidas para navios de carga geral.
A movimentação de cargas registrada no mês de fevereiro somou 184.383
toneladas com 16 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
361.810 toneladas com 33 navios resultando em uma média de 10.964 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
8% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
334.821 toneladas em 35 escalas atendidas e uma média de 9.566 toneladas por escala,
registrando-se um crescimento de 15% na movimentação de cargas por escala
realizada, tendo em vista a inexistência na movimentação de navios de carga geral.
Os berços 3 e 4 do recinto porto público continuam inoperantes desde julho de
2014, prejudicando de forma significativa a desempenho operacional da área pública,
consequentemente, não temos como atender a demanda de cargas que poderia estar
sendo movimentada nos referidos berços, bem como, na área de armazenagem do
recinto porto público.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
fevereiro foi de 53 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 108
navios atracados registrando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período
do ano anterior, que totalizou 103 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de
fevereiro foi de 760.975 toneladas, com 108 escalas, elevando a movimentação

acumulada do ano para 1.591.277 toneladas verificando-se uma média de 14.734
toneladas por escala realizada, registrando-se um crescimento de 5% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 1.508.765 toneladas, com 103 escalas
atendidas e uma média de 14.678 toneladas por escala, observando-se um equilíbrio
na movimentação de cargas por escala efetuada.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de
navios e cargas no mês de fevereiro:
BRASKARNE: registramos quatro escalas com 12.119 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 20.336 toneladas verificando-se um
crescimento de 42% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou duas escalas com 14.341 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 100% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano
anterior.
TEPORTI: Sem registramos de escalas. Na movimentação acumulada do ano
registramos 4 escalas com 6.553 toneladas, verificando-se uma queda de 3% na
movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que totalizou 3
escalas com 6.763 toneladas movimentadas, observando-se um crescimento de 33%
no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: Registramos uma escala com 6.000 toneladas, que foi a
primeira efetuada no ano de 2017.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de fevereiro totalizou 15.883 TEU’s, com 175.530
toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para 32.675 TEU’s com
341.757 toneladas verificando-se um crescimento de 6% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 30.962 TEU’s com
297.642 toneladas.
No período de março de 2016 a fevereiro de 2017(últimos 12 meses) foram
movimentados 197.939TEU’s com 1.920.163 toneladas, verificando-se uma queda de
29% em relação ao período de março de 2015 a fevereiro de 2016 quando foram
movimentados 278.834 TEU’s com 2.604.634 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
fevereiro foram movimentados 12.000 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 23.466 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 20.475 TEU’s, registrando-se um crescimento de 15% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de fevereiro
verificamos uma movimentação de 3.056 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 6.191 TEU’s, observando-se uma queda de 17% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 7.499 TEU’s.
No período de março de 2016 a fevereiro de 2017 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 133.106 TEU’s,
verificando-se uma queda de 28% em relação ao período de março de 2014 a fevereiro
de 2015, quando foram movimentados 185.642 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de fevereiro foi
de 70.684 TEU´s com 707.531 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 144.993 TEU’s observando-se um crescimento de 8% em relação ao mesmo
período do anto anterior, que somou 134.553 TEU’s com 1.417.725 toneladas.
No período de março de 2016 a fevereiro de 2017 (últimos 12 meses) foram
movimentados 916.402 TEU’s com 9.173.518 toneladas, verificando-se um
crescimento de 28% em relação ao período de março de 2015 a fevereiro 2016
quando foram movimentados 718.333 TEU’s com 7.668.121 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de fevereiro foi de 48.395 TEU´s elevando a movimentação
acumulada do ano para 100.810 TEU’s, observando-se um crescimento de 7% em
relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 93.843 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de fevereiro verificamos uma movimentação de 20.244 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 43.878 TEU’s, observando-se um crescimento
de 14% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 38.511 TEU’s.
No período de março de 2016 a fevereiro de 2017 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 616.792 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 20% em relação ao período de março de 2015 a
fevereiro de 2016 quando foram movimentados 513.209 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de fevereiro registramos 86.567 TEU’s com 883.061 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 177.668 TEU’S com 1.829.967 toneladas
verificando-se um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 165.515 TEU’s com 1.715.367 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de março de 2016 a fevereiro de 2017 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.114.349 TEU’s com 11.093.725 toneladas observando-se um
crescimento de 12% em relação ao período de março de 2015 a fevereiro de 2016
quando foram movimentados 997.184 TEU’s com 10.872.877 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de fevereiro foram movimentados 60.395 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 124.276 TEU’s verificando-se um crescimento de 9% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de
114.318TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 23.300 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano
para 50.069 TEU’s, observando-se um crescimento de 9% em relação ao ano anterior
que registrou uma movimentação de 46.010 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
fevereiro foram registradas 16 escalas elevando a movimentação acumulada do ano
para 33 escalas registrando-se um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 31 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por

escala verificada no ano foi de 990 TEU’s ou 534 unidades com 10.356 toneladas,
observando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior que somou
registrou uma movimentação média de 998 TEU’s ou 562 unidades com 9.601
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 711 TEU(s)
ou 380 unidades cheios e 279 TEU (s) ou 154 unidades Vazias.
No terminal PORTONAVE durante o mês de fevereiro foram realizadas 53
escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para 108 escalas, registando-se
um crescimento de 5% em relação ao ano anterior que registrou 103 navios atendidos,
sendo que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.342 TEU’s ou 781
unidades com 13.780 toneladas, verificando-se um crescimento de 3% em relação ao
mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.306
TEU’s ou 773 unidades com 13.764 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 933 TEU’s
ou 533 unidades cheios e 409 TEU’s ou 228 unidades Vazias.
Registramos que no mês de fevereiro a Portonave totalizou a movimentação de
70.684 TEU(s) que representou 81,6% da movimentação total de cargas
contêinerizadas registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 86.567
TEU(s), sendo que na margem direita APMT totalizou a movimentação de 15.883
TEU(s) que representou 18,3%.
No mês de fevereiro registramos 01 escala realizada no Terminal de Passageiros
que totalizou uma movimentação de 354 passageiros em trânsito
No mês de fevereiro não registramos a impraticabilidade da barra. Uma escala
cancelada por conveniência do armador.
Limitações Operacionais
Fevereiro/2017
Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra:
00
Restrições nas operações:
00
Cancelamentos:
01
Já na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de fevereiro:
Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
15.471.950.276
612.583.507
481.125.000

Imp. (US$ FOB):
10.912.390.327
817.540.401
421.682.000

C. C. (US$ FOB):
26.384.340.603
1.430.123.908
902.807.000

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

Fev/2016
1,37
0,53
0,43

Fev/2017
1,33
0,86
0,58

Saldo (US$ FOB):
4.559.559.949
- 204.956.894
59.443.000

Exp/2016

13.342.876

Exp/2016
544.469

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2017
%
Imp/2016 Imp/2017
%
CC/ 2016
15.471.950

15,95

10.301.097

10.912.390

5,93

23.643.973

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2017
%
Imp/2016 Imp/2017
%
CC/ 2016
612.583

12,51

764.294

817.540

6,97

1.308.763

CC/2017

26.384.340

CC/2017

1.430.123

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2016 Exp/2017
%
Imp/2016 Imp/2017
%
CC/ 2016 CC/2017
519.051
481.125 -7,30
417.628
421.862
9,70
936.670
902.807

Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2016
Do Estado de Santa Catarina:
71,55%
Do Brasil:
3,96%

Ano/referência 2017
63,12%
3,42%

Principais produtos (US$/FOB) Comparativo.
Exportações

FEVEREIRO

Mercadoria

2016

2017

%

1 Frango

148.910,000

210.094,000

41,1

2 Carnes

85.538,000

86.434,000

1,0

3 Peixes

927,000

1.616,000

74,3

4 Alimentos em Geral

11.044,000

9.928,000

-10,1

5 Maçã

3.243,000

1.216,000

-62,5

6 Fumo

55.500,000

15.833,000

-71,5

7 Produtos Químicos

8.786,000

6.928,000

-21,1

8 Plásticos e Borrachas

1.709,000

2.448,000

43,2

9 Madeiras e Derivados

82.906,000

59.961,000

-27,7

10 Papel e Derivados

4.610,000

3.058,000

-33,7

11 Têxteis Diversos

4.805,000

4.728,000

-1,6

12 Cerâmica e Vidros

10.065,000

2.890,000

-71,3

13 Mecânicos e Eletrônicos

93.322,000

71.388,000

-23,5

14 Outros

7.686,000

4.603,000

-40,1

519.051,000

481.125,000

-7,3

Total

%

11,59

%

9,27

%
-3,61

Importações

FEVEREIRO

Mercadoria

2016

2017

%

1

Peixes

10.454,000

10.187,000

-2,6

2

Alimentos em Geral

23.024,000

25.025,000

8,7

3

Produtos Químicos

58.197,000

54.087,000

-7,1

4

Plásticos e Borrachas

86.518,000

70.046,000

-19,0

5

Madeiras e Derivados

2.118,000

1.373,000

-35,2

6

Papel e Derivados

2.921,000

3.102,000

6,2

7

Têxteis Diversos

71.999,000

94.038,000

30,6

8

Cerâmica e Vidros

7.174,000

4.357,000

-39,3

9

Mecânicos e Eletrônicos

138.363,000

142.234,000

2,8

10

Outros

16.920,000

17.233,000

1,8

417.688,000

421.682,000

1,0

Total
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