APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de Abril de 2018 registrando 84 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.107.409 toneladas
elevando a movimentação acumulada do ano para 332 escalas, com 4.100.693
toneladas verificando-se uma queda de 1% na movimentação total de cargas em
relação ao mesmo período do ano anterior, que realizou 322 escalas, com 4.127.842
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 maio de 2017 a abril
de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi de 971
navios com 12.409.231 toneladas, observando-se um equilíbrio em relação ao período
de maio de 2016 a abril de 2017 quando foram atracados 950 navios com 12.406.728
toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um crescimento de 2%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de abril somou 32 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
122 atracações verificando-se um crescimento de 56% em relação ao ano anterior, que
somou 78 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de abril somou 348.058 toneladas
com 28 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 1.204.984
toneladas com 102 escalas resultando em uma média de 11.814 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
64% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
734.116 toneladas em 67 escalas atendidas e uma média de 10.957 toneladas por
escala, registrando-se um crescimento de 8% na movimentação de cargas por escala
realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de abril
foi de 43 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 185 navios
atracados registrando-se uma queda de 17% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 223 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de abril
foi de 721.848 toneladas, com 185 escalas, elevando a movimentação acumulada do
ano para 2.802.981 toneladas verificando-se uma média de 15.151 toneladas por
escala realizada, registrando-se uma queda de 15% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que somou 3.314.947 toneladas, com 223 escalas atendidas e uma média
de 14.865 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 2% na
movimentação de cargas por escala efetuada.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de
navios e cargas no mês de abril:

BRASKARNE: registramos 3 escalas com 22.231 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 11 escalas com 60.769 toneladas verificando-se
um crescimento de 46% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 9 escalas com 41.581 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 22% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano
anterior.
TEPORTI: registramos 5 escalas com 11.272 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 13 escalas com 27.959 toneladas, verificandose um crescimento de 11% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período
do ano anterior, que totalizou 8 escalas com 25.198 toneladas movimentadas,
observando-se um crescimento de 63% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 4.000 toneladas,
verificando-se uma queda de 67% na movimentação de cargas em relação ao mesmo
período do ano anterior, que totalizou 3 escalas com 12.000 toneladas movimentadas,
observando-se uma queda de 67% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de abril totalizou 31.407 TEU’s, com 322.345
toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para 106.555 TEU’s com
1.124.892 toneladas verificando-se um crescimento de 57% em relação à
movimentação acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 68.024
TEU’s com 689.227 toneladas.
No período de maio de 2017 a abril de 2018(últimos 12 meses) foram
movimentados 251.160 TEU’s com 2.508.554 toneladas, verificando-se um
crescimento de 25% em relação ao período de maio de 2016 a abril de 2017 quando
foram movimentados 200.608 TEU’s com 1.958.734 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de abril
foram movimentados 21.252 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
76.906 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 47.896 TEU’s, registrando-se um crescimento de 60% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de abril
verificamos uma movimentação de 7.588 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 27.288 TEU’s, observando-se um crescimento de 109% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 13.020 TEU’s.
No período de maio de 2017 a abril de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 174.159 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 27% em relação ao período de abril de 2016 a
março de 2017, quando foram movimentados 136.670 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de abril foi de
67.372 TEU´s com 675.432 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 254.048 TEU’s observando-se uma queda de 16% em relação ao mesmo período
do anto anterior, que somou 300.724 TEU’s com 3.108.143 toneladas.

No período de maio de 2017 a abril de 2018 (últimos 12 meses) foram
movimentados 859.832 TEU’s com 8.838.724 toneladas, verificando-se uma queda de
8% em relação ao período de maio de 2016 a abril 2017 quando foram movimentados
932.162 TEU’s com 9.360.170 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de abril foi de 48.485 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 193.160 TEU’s, observando-se uma queda de 8% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 211.457 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de abril verificamos uma movimentação de 21.031 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 88.542 TEU’s, observando-se um equilíbrio em
relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 87.921 TEU’s.
No período de maio de 2017 a abril de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 630.492 TEU’s,
verificando-se um equilíbrio em relação ao período de maio de 2016 a abril de 2017
quando foram movimentados 633.602 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de abril registramos 98.779 TEU’s com 997.777 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 360.603 TEU’S com 3.778.457 toneladas
verificando-se uma queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 368.748 TEU’s com 3.797.370 toneladas, apontando para uma tendência de
recuperação.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de maio de 2017 a abril de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.110.992 TEU’s com 11.347.278 toneladas observando-se uma queda
de 2% em relação ao período de maio de 2016 a abril de 2017 quando foram
movimentados 1.132.904 TEU’s com 11.318.724 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de abril foram movimentados 69.737 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 270.066 TEU’s verificando-se um crescimento de 4% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 259.353
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 28.619 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do
trimestre para 115.820 TEU’s, observando-se um crescimento de 15% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 100.941 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 abril
foram registradas 28 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 102
escalas registrando-se um crescimento de 52% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 67 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 1.044 TEU’s ou 542 unidades com 11.028 toneladas,
observando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior
que somou registrou uma movimentação média de 1.015 TEU’s ou 542 unidades com
10.287 toneladas por escala.

A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 754 TEU(s)
ou 432 unidades cheios e 291 TEU (s) ou 160 unidades Vazias.
No terminal PORTONAVE durante o mês de abril foram realizadas 43 escalas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 185 escalas, registando-se uma
queda de 17% em relação ao ano anterior que registrou 223 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.373 TEU’s ou 771 unidades
com 14.343 toneladas, verificando-se uma queda de 2% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.348 TEU’s ou 780
unidades com 13.938 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.044 TEU’s
ou 588 unidades cheios e 329 TEU’s ou 183 unidades Vazias.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de abril foram realizadas 71 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 287 escalas, registando-se uma queda de 1%
em relação ao ano anterior que registrou 290 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.256 TEU’s ou 708 unidades com
13.165 toneladas, verificando-se uma queda de 1% em relação ao mesmo período do
ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.271 TEU’s ou 726 unidades
com 13.094 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 941 TEU’s
ou 533 unidades cheios e 315 TEU’s ou 175 unidades Vazias.
Registramos que no mês de abril a Portonave totalizou a movimentação de
67.372 TEU(s) que representou 68% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 98.779 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 31.407 TEU(s) que representou
32%.
No mês de abril registramos a impraticabilidade da barra em função da
ocorrência de ventos acimado parâmetro normal, e a realização do evento “Volvo Ocean
Race”. Registramos o cancelamento de 03 escalas por conveniência dos armadores.
Limitações Operacionais
Abril
Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra:
9:00 h
Restrições nas operações:
Cancelamentos:
03
Já na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de Abril:
Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
19.932.103.113
750.116.607
470.988.000

Imp. (US$ FOB):
13.790.362.808
1.274.425.588
694.616.000

C. C. (US$ FOB):
33.722.465.921
2.024.542.195
1.165.604.000

Saldo (US$ FOB):
6.141.740.305
- 524.308.981
- 223.628.000

Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul

Exp/2017

17.679.826

Exp/2017
688.099

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Abril/2017
1,35
0,57
0,70
0,67

Abril/2018
1,14
0,55
0,77
0,67

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017
19.932.103

12,7

10.716.652

13.790.363

28,7

28.396.478

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017
750.117

9,0

927.974

1.274.425

37,3

1.616.073

CC/2018

33.722.466

CC/2018

2.024.542

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017 CC/2018
Exp/2017 Exp/2018
563.499
470.988 -16,4
479.083
694.616
44,9 1.042.582
1.165.604
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2017
Do Estado de Santa Catarina:
60,8%
Do Brasil:
3,3%

Ano/referência 2018
57,6%
3,1%

Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Abril/2017 Abril/2018
Exportação
63 %
61 %
Importação
37 %
39 %
Principais produtos (US$/FOB) Comparativo.
Exportações
Mercadoria

Abril
2017

2018

%

1 Frango

216.240.000

122.571.000

-43,3

2 Carnes

104.539.000

53.463.000

-48,8

3 Peixes

630.000

325.000

-48,4

13.696.000

13.680.000

-

5 Maçã

5.836.000

6.969.000

19,4

6 Fumo

25.943.000

25.960.000

-

7.232.000

9.175.000

26,8

4 Alimentos em Geral

7 Produtos Químicos

%

13,1

%

25,3

%
11,8

8 Plásticos e Borrachas

3.181.000

3.226.000

1,4

9 Madeiras e Derivados

74.179.000

125.908.000

69,7

10 Papel e Derivados

5.292.000

2.874.000

-45,7

11 Têxteis Diversos

4.974.000

5.136.000

3,2

12 Cerâmica e Vidros

3.933.000

9.396.000

138,9

13 Mecânicos e Eletrônicos

85.970.000

84.876.000

-1,2

14 Outros

11.854.000

7.429.000

-37,3

563.499.000

470.988.000

- 16,4

2018

%

Total
Importações

Abril

Mercadoria
1

Peixes

2

2017
8.823.000

7.718.000

-12,5

Alimentos em Geral

27.836.000

54.161.000

94,5

3

Produtos Químicos

56.348.000

90.643.000

60,8

4

Plásticos e Borrachas

106.024.000

117.225.000

10,5

5

Madeiras e Derivados

1.028.000

1.941.000

88,8

6

Papel e Derivados

4.699.000

5.365.000

14,2

7

Têxteis Diversos

94.545.000

145.875.000

54,3

8

Cerâmica e Vidros

4.934.000

9.724.000

97,1

9

Mecânicos e Eletrônicos

156.953.000

233.285.000

48,6

10

Outros

18.433.000

28.679.000

55,6

479.083.000

694.616.000

44,9

Total

Exportações
Mercadoria

Acumulado anual
2017

2018

%

1 Frango

910.579.000

647.493.000

-28,9

2 Carnes

416.354.000

281.224.000

-32,4

3 Peixes

6.266.000

1.520.000

-75,7

4 Alimentos em Geral

87.613.000

48.260.000

-44,9

5 Maçã

10.807.000

14.370.000

32,9

6 Fumo

84.582.000

115.914.000

37,0

7 Produtos Químicos

24.925.000

27.200.000

9,1

8 Plásticos e Borrachas

10.546.000

11.144.000

5,6

9 Madeiras e Derivados

289.403.000

448.694.000

55,0

10 Papel e Derivados

19.419.000

18.054.000

-7,0

11 Têxteis Diversos

26.015.000

20.605.000

-20,8

12 Cerâmica e Vidros
13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações

17.597.000

32.087.000

82,3

325.622.000

331.438.000

1,8

27.376.000

37.768.000

37,9

2.257.104.000 2.055.771.000

-8,9

Acumulado anual

Mercadoria

2017

2018

%

1

Peixes

40.773.000

45.968.000

12,7

2

Alimentos em Geral

112.090.000

194.436.000

73,5

3

Produtos Químicos

310.232.000

363.825.000

17,3

4

Plásticos e Borrachas

301.531.000

463.445.000

53,7

5

Madeiras e Derivados

5.025.000

7.553.000

50,3

6

Papel e Derivados

15.865.000

20.610.000

29,9

7

Têxteis Diversos

397.867.000

580.518.000

45,9

8

Cerâmica e Vidros

23.538.000

42.555.000

80,8

9

Mecânicos e Eletrônicos

655.408.000

909.793.000

38,8

10

Outros

80.118.000

123.654.000

54,3

1.942.447.000 2.752.357.000

41,7

Total
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