APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de maio de 2017 registramos 64 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 797.223 toneladas
elevando a movimentação acumulada do ano para 386 escalas, com 4.925.065
toneladas verificando-se um crescimento de 4% na movimentação total de cargas
em relação ao mesmo período do ano anterior, que realizou 372 escalas, com 4.748.254
toneladas, sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de
4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Destacamos que a movimentação de navios e de cargas previstas para o mês de
maio foi prejudicada em função das condições climáticas severas ocorridas no Estado de
Santa Catarina que registraram a ocorrência de alterações de mar, elevado volume de
chuvas e consequente elevação do nível dos rios Itajaí-Mirim e Itajaí-Açu provocando
igualmente aumento da velocidade da correnteza.
Em decorrência desses fenômenos meteorológicos e hidrológicos, a Autoridade
Marítima, representada pela Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, atendendo a
recomendação técnica do Serviço de Praticagem determinou a impraticabilidade da
barra do canal de acesso do Complexo Portuário do Itajaí que resultou na
interrupção das manobras de entrada e saída de navios, causando o cancelamento de
no mínimo doze escalas previstas para serem atendidas durante o mês de maio.
Comparando-se a movimentação registrada no período de junho de 2016 a maio
de 2017 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi de 942
navios com 12.271.786 toneladas, observando-se um crescimento de 9% em relação
ao período de junho de 2015 a maio de 2016 quando foram atracados 863 navios com
11.217.104 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um crescimento
de 9%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de maio somou 15 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
93 atracações verificando-se uma queda de 5% em relação ao ano anterior, que somou
98 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 maio somou 154.390 toneladas
com 14 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 888.506
toneladas com 81 navios resultando em uma média de 10.969 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o presente ano, verificando-se um
crescimento de 8% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram
movimentadas 820.279 toneladas em 86 escalas atendidas e uma média de 9.538
toneladas por escala, registrando-se um crescimento de 15% na movimentação de
cargas por escala realizada.

Continuamos com os berços 3 e 4 do recinto porto público inoperantes desde
julho de 2014, prejudicando de forma significativa a desempenho operacional da área
pública, consequentemente, não temos como atender a demanda crescente de cargas que
poderiam estar sendo movimentadas nos referidos berços, bem como, na área de
armazenagem do recinto porto público.
No Terminal PORTONAVE a movimentação registrada no mês de maio somou
45 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 268 navios atracados
registrando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que totalizou 256 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de maio
foi de 628.967 toneladas, com 45 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 3.949.914 toneladas com 268 escalas verificando-se uma média de 14.716
toneladas por escala realizada, registrando-se um crescimento de 2% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 3.861.569 toneladas, com 256 escalas
atendidas e uma média de 15.084 toneladas por escala, observando-se uma queda de
2% na movimentação de cargas por escala efetuada.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de
navios e cargas no mês de maio:
BRASKARNE: registramos uma escala com 5.177 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 10 escalas com 46.758 toneladas verificando-se
um crescimento de 18% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 7 escalas com 39.742 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 43% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano
anterior.
TEPORTI: registramos 3 escalas com 8.689 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 11 escalas com 33.887 toneladas, verificando-se
um crescimento de 27% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 8 escalas com 26.664 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 38% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: Não registramos escalas efetuadas. A movimentação
acumulada do ano soma 3 escalas com 12.000 toneladas, verificando-se um
crescimento de 100% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 1 escala sem movimentação de carga. 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 maio totalizou 16.849 TEU’s, com 132.292
toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para 84.873 TEU’s com
821.519 toneladas verificando-se um crescimento de 8% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 78.715 TEU’s com
741.738 toneladas.
No período de junho de 2016 a maio de 2017(últimos 12 meses) foram
movimentados 202.384 TEU’s com 1.955.828 toneladas, verificando-se uma queda de
11% em relação ao período de junho de 2015 a maio de 2016 quando foram
movimentados 227.481 TEU’s com 2.115.805 toneladas.

Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
maio foram movimentados 9.074 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano
para 56.970 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 50.522 TEU’s, registrando-se um crescimento de 13% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de maio
verificamos uma movimentação de 2.576 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 15.596 TEU’s, observando-se uma queda de 4% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 16.229 TEU’s.
No período de junho de 2016 a maio de 2017 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 136.563 TEU’s,
verificando-se uma queda de 8% em relação ao período de junho de 2014 a maio de
2015, quando foram movimentados 148.583 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de maio foi de
57.387 TEU´s com 588.276 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 358.111 TEU’s com 3.696.419 observando-se um crescimento de 3% em relação
ao mesmo período do anto anterior, que somou 349.318 TEU’s com 3.605.304
toneladas.
No período de junho de 2016 a maio de 2017 (últimos 12 meses) foram
movimentados 917.260 TEU’s com 9.240.830 toneladas, verificando-se um
crescimento de 18% em relação ao período de junho de 2015 a maio 2016 quando
foram movimentados 775.597 TEU’s com 8.181.769 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de maio foi de 40.776 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 252.233 TEU’s, observando-se um crescimento de 6% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 237.819 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de maio verificamos uma movimentação de 17.696 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 105.617 TEU’s, observando-se um crescimento
de 17% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 90.278 TEU’s.
No período de junho de 2016 a maio de 2017 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 626.344 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 15% em relação ao período de junho de 2015 a
maio de 2016 quando foram movimentados 543.838 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas conteinerizadas
no mês de maio registramos 74.236 TEU’s com 720.568 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 443.118 TEU’S com 4.517.938 toneladas
verificando-se um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 428.033 TEU’s com 4.347.042 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de junho de 2016 a maio de 2017 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.117.273 TEU’s com 11.193.396 toneladas observando-se um
crescimento de 11% em relação ao período de junho de 2015 a maio de 2016 quando
foram movimentados 1.003.186 TEU’s com 10.297.618 toneladas.

Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de maio foram movimentados 49.850 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 309.203 TEU’s verificando-se um crescimento de 7% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 288.349
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 20.272 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano
para 121.213 TEU’s, observando-se um crescimento de 14% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 106.507 TEU’s.
No período de junho de 2016 a maio de 2017 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 760.802 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 10% em relação ao período de junho de 2015 a
maio de 2016 quando foram movimentados 692.429 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 maio foram
registradas 12 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 79 escalas
registrando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 80 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.074 TEU’s ou 574 unidades com 10.399 toneladas,
observando-se um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior
que somou registrou uma movimentação média de 984 TEU’s ou 5552 unidades com
9.272toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 721 TEU(s)
ou 387 unidades cheios e 353 TEU (s) ou 183 unidades Vazias.
No terminal PORTONAVE durante o mês de maio foram realizadas 45 escalas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 268 escalas, registando-se um
crescimento de 5% em relação ao ano anterior que registrou 256 navios atendidos,
sendo que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.336 TEU’s ou 771
unidades com 13.793 toneladas, verificando-se uma queda de 2% em relação ao
mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.364
TEU’s ou 802 unidades com 14.083 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 941 TEU’s
ou 552 unidades cheios e 395 TEU’s ou 219 unidades Vazias.
Registramos que no mês de maio a Portonave totalizou a movimentação de
57.387 TEU(s) que representou 77% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 74.236 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 16.849 TEU(s) que representou
23%.
No mês de maio registramos a impraticabilidade da barra em função de dois
eventos relacionados com ventos fortes, altura das vagas (ondas) e ainda com o
aumento da velocidade da correnteza provocada pela elevação do nível dos rios ItajaíMirim e Itajaí- Açu.

Limitações Operacionais
Maio/2017
Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra:
04
Restrições nas operações:
01
Cancelamentos:
14
Já na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os
seguintes números referentes ao mês de maio:
Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
19.792.144.740
802.771.263
556.335.000

Imp. (US$ FOB):
12.130.795.266
946.109.900
435.182.000

C. C. (US$ FOB):
31.922.940.006
1.748.881.163
991.517.000

Saldo (US$ FOB):
7.661.349.474
- 143.338.637
121.153.000

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

Maio/2016 Maio/2017
1,31
1,52
0,67
0,73
0,52
0,53

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2016 Exp/2017
%
Imp/2016 Imp/2017
%
17.568.725

19.792.145

12,6

11.136.159

12.130.795

8,9

CC/ 2016

28.704.884

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Milhões/US$ FOB)
%
CC/ 2016
Exp/2016
Exp/2017
%
Imp/2016 Imp/2017
693.252

802.771

15,7

837.282

946.110

12,9

1530.534

CC/2017

31.922.940

CC/2017

1.748.881

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2016 Exp/2017
%
Imp/2016 Imp/2017
%
CC/ 2016 CC/2017
572.451
556.335 -2,8
421.721
435.182
3,1
994.172
991.517

Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Maio/2016
Do Estado de Santa Catarina:
64,96%
Do Brasil:
3,46%
Sentido das cargas:
Operação
Maio/2016 Maio/2017
Exportação
63%
62 %
Importação
37%
38 %

Maio/ 2017
53,69%
3,10%

%

11,2

%

14,2

%
-0,26

Principais produtos (US$/FOB) Comparativos.
Exportações

Maio

Mercadoria

2016

2017

%

1 Frango

204.022.000

218.491.000

7,09

2 Carnes

119.860.000

86.994.000

-27,42

3 Peixes

1.086.000

982.000

-9,57

14.772.000

13.357.000

-9,58

5 Maçã

997.000

8.384.000

740,9

6 Fumo

28.270.000

29.820.000

5,48

7 Produtos Químicos

6.668.000

7.072.000

6,05

8 Plásticos e Borrachas

2.845.000

2.293.000

-19,40

9 Madeiras e Derivados

86.253.000

75.523.000

-12,44

10 Papel e Derivados

4.477.000

5.901.000

31,80

11 Têxteis Diversos

4.552.000

6.723.000

47,69

12 Cerâmica e Vidros

12.519.000

3.686.000

-70,55

13 Mecânicos e Eletrônicos

74.953.000

90.454.000

20,68

14 Outros

11.177.000

6.655.000

40,45

572.451.000

556.335.000

-2,81

4 Alimentos em Geral

Total
Importações

Maio

Mercadoria

2016

2017

%

1

Peixes

7.068.000

10.130.000

43,32

2

Alimentos em Geral

23.413.000

29.403.000

25,58

3

Produtos Químicos

60.119.000

53.713.000

-10,65

4

Plásticos e Borrachas

83.806.000

77.919.000

- 7,02

5

Madeiras e Derivados

1.883.000

761.000

-59,58

6

Papel e Derivados

3.302.000

2.858.000

-13,44

7

Têxteis Diversos

86.041.000

87.138.000

1,27

8

Cerâmica e Vidros

5.937.000

4.828.000

-18,68

9

Mecânicos e Eletrônicos

136.626.000

151.578.000

10,94

10

Outros

13.526.000

16.854.000

24,60

421.721.000

435.182.000

3,19

Total
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