APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de janeiro de 2018 registramos 87 escalas efetuadas
no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 943.631 toneladas
verificando-se uma queda de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
realizou 88 escalas, com 1.022.499 toneladas, sendo que, no número de escalas
realizadas observamos uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de fevereiro de 2017 a
janeiro de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas foi de 958
navios com 12.357.512 toneladas, observando-se um crescimento de 2% em relação
ao período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017 quando foram atracados 933 navios
com 12.135.045 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um
crescimento de 3%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de janeiro somou 23 embarcações verificando-se uma queda de 8% em relação
ao ano anterior, que somou 25 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de janeiro somou 152.266
toneladas com 14 navios resultando em uma média de 10.876 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o mês, verificando-se uma queda de 14%
em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 177.427
toneladas em 17 escalas atendidas e uma média de 10.437 toneladas por escala,
registrando-se um crescimento de 4% na movimentação de cargas por escala realizada.
Especificamente no número de escalas realizadas observamos uma queda de 18% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
No Terminal PORTONAVE a movimentação registrada no mês de janeiro
somou 58 escalas registrando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período
do ano anterior, que totalizou 55 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de janeiro
foi de 770.582 toneladas, com 58 escalas, verificando-se uma média de 13.286
toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 7% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 830.302 toneladas, com 55 escalas atendidas e uma
média de 15.097 toneladas por escala registrando-se uma queda de 12% na
movimentação de cargas por escala realizada. Especificamente no número de escalas
realizadas observamos um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de
navios e cargas no mês de janeiro:
BRASKARNE: registramos 3 escalas com 12.027 toneladas, verificando-se um
crescimento de 46% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano

anterior, que registrou 2 escalas com 8.217 toneladas movimentadas, observando-se
um crescimento de 50% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano
anterior.
TEPORTI: registramos 3 escalas com 8.756 toneladas, verificando-se um
crescimento de 34% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 4 escalas com 6.553 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 25% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: não registramos escalas no corrente mês.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de janeiro totalizou 13.886 TEU’s, com 141.949
toneladas, verificando-se uma queda de 17% em relação à movimentação acumulada
no mesmo período do ano anterior, que totalizou 16.792 TEU’s com 166.227
toneladas.
No período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018(últimos 12 meses) foram
movimentados 209.723 TEU’s com 2.048.621 toneladas, verificando-se um
crescimento de 6% em relação ao período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017
quando foram movimentados 197.288 TEU’s com 1.894.621 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
janeiro foram movimentados 10.441 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano
anterior verificamos a movimentação de 11.466 TEU’s, registrando-se uma queda de
9% em relação ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de janeiro
verificamos uma movimentação de 3.737 TEU’s, observando-se um crescimento de
19% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 3.135 TEU’s.
No período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 144.124 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 10% em relação ao período de fevereiro de 2016 a
janeiro de 2017, quando foram movimentados 131.274 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de janeiro foi
de 71.455 TEU´s com 721.533 toneladas, observando-se uma queda de 4% em relação
ao mesmo período do anto anterior, que somou 74.309 TEU’s com 780.679 toneladas.
No período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018 (últimos 12 meses) foram
movimentados 903.654 TEU’s com 9.234.156 toneladas, verificando-se uma queda de
1% em relação ao período de fevereiro de 2016 a janeiro 2017 quando foram
movimentados 912.474 TEU’s com 9.171.909 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de janeiro foi de 52.270 TEU´s, observando-se um equilíbrio em
relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 52.415 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de janeiro verificamos uma movimentação de 25.347 TEU’s, observando-se um
crescimento de 7% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de
23.634 TEU’s.

No período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 648.644 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 5% em relação ao período de fevereiro de 2016 a
janeiro de 2017 quando foram movimentados 614.949 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de janeiro registramos 85.341 TEU’s com 863.492 toneladas, verificando-se
uma queda de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou 91.101
TEU’s com 946.906 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.113.511 TEU’s com 11.282.777 toneladas observando-se um
equilíbrio em relação ao período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017 quando
foram movimentados 1.109.770 TEU’s com 11.065.985 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de janeiro foram movimentados 62.711 TEU’s, verificando-se uma queda de
2% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de
63.881 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 29.084 TEU’s, observando-se um crescimento de 9% em
relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 26.769 TEU’s.
No período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 792.768 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 6% em relação ao período de fevereiro de 2016 a
janeiro de 2017quando foram movimentados 746.231 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 janeiro
foram registradas 14, verificando-se uma queda de 18% em relação ao mesmo período
do ano anterior, que registrou 17 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média
por escala verificada no ano foi de 992 TEU’s ou 532 unidades com 10.140 toneladas,
observando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou uma movimentação média de 988 TEU’s ou 530 unidades com 9.778
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 746 TEU(s)
ou 398 unidades cheios e 246 TEU (s) ou 134 unidades Vazias.
No terminal PORTONAVE durante o mês de janeiro foram realizadas 58
escalas, verificando-se um crescimento de 5% em relação ao ano anterior que registrou
55 navios atendidos, sendo que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.232
TEU’s ou 705 unidades com 12.440 toneladas, verificando-se uma queda de 9% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação média de
1.351 TEU’s ou 792 unidades com 14.194 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 901 TEU’s
ou 518 unidades cheios e 331TEU’s ou 187 unidades Vazias.
Registramos que no mês de janeiro a Portonave totalizou a movimentação de
71.455 TEU(s) que representou 84% da movimentação total de cargas contêinerizadas

registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 85.341 TEU(s), sendo que
na margem direita a APMT totalizou a movimentação de 13.886 TEU(s) que
representou 16%.
No mês de janeiro registramos a impraticabilidade da barra em função de
ocorrência de ventos acima dos limites operacionais. Registramos o cancelamento de
uma escala por conveniência do armador.
Limitações Operacionais
Ocorrências:
Janeiro/2018
Impraticabilidade da Barra:
26 horas
Restrições nas operações:
14 horas
Cancelamentos:
01 escala
Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os
seguintes números referentes ao mês de Janeiro:
Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
16.967.793.791
591.314.552
495.289.000

Imp. (US$ FOB):
14.199.351.887
1.269.606.291
738.732.000

C. C. (US$ FOB):
31.167.145.678
1.860.920.843
1.233.661.000

Saldo (US$ FOB):
2.768.441.904
- 678.291.739
- 243.083.000

Valor Agregado: (US$ FOB/Kg)
Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Exp/2017

14.908.251

Janeiro/2017
1,56
0,78
0,58
0,81

Janeiro/2018
1,25
0,77
0,63
0,61

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017
16.967.794

13,8

12.197.812

14.199.352

16,4

27.106.064

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2017
Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017
564.013

591.315

4,8

978.224

1.269.606

29,8

1.542.237

CC/2018

31.167.146

CC/2018

1.860.921

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2017 Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017
CC/2018
537.068
495.289 -7,8
484.854
738.372
52,3 1.021.922 1.233.661
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Janeiro/2017
Do Estado de Santa Catarina:
66,28%
Do Brasil:
3,77%
Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Janeiro/2017 Janeiro/2018
Exportação
60 %
58 %
Importação
40 %
42 %

Janeiro/2018
66,29%
3,96%

%

15,0

%

20,7

%
20,7

Principais produtos (US$/FOB) Comparativos.
Exportações

Janeiro

Mercadoria

2017

2018

1 Frango

240.344.000

176.052.000

2 Carnes

111.948.000

77.416.000

-26,7
-30,8

3 Peixes

1.523.000

445.000

-70,8

11.068.000

9.579.000

-13,5

5 Maçã

-

-

6 Fumo

24.444.000

31.612.000

29,3

7 Produtos Químicos

4.857.000

5.192.000

6,9

8 Plásticos e Borrachas

2.340.000

2.799.000

19,6

9 Madeiras e Derivados

53.174.000

95.496.000

79,6

10 Papel e Derivados

4.398.000

2.540.000

-42,7

11 Têxteis Diversos

5.334.000

5.671.000

6,3

12 Cerâmica e Vidros

3.694.000

7.671.000

107,7

69.537.000

70.445.000

1,3

4.407.000

10.386.000

135,7

537.068.000

495.289.000

-7,8

4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações

%

-

Janeiro

Mercadoria

2017

2018

%

1

Peixes

12.797.000

17.571.000

37,3

2

Alimentos em Geral

27.994.000

48.122.000

71,9

3

Produtos Químicos

57.124.000

104.990.000

83,8

4

Plásticos e Borrachas

87.315.000

123.345.000

41,3

5

Madeiras e Derivados

922.000

2.673.000

189,9

6

Papel e Derivados

3.765.000

5.657.000

50,2

7

Têxteis Diversos

94.375.000

142.590.000

51,1

8

Cerâmica e Vidros

5.848.000

10.584.000

80,9

9

Mecânicos e Eletrônicos

169.385.000

250.754.000

48,0

10

Outros

25.329.000

32.086.000

26,7

484.854.000

738.372.000

52,3

Total
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