APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de Maio de 2018 registramos 77 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 988.365 toneladas
elevando a movimentação acumulada do ano para 409 escalas, com 5.089.058
toneladas verificando-se um crescimento de 3% na movimentação total de cargas
em relação ao mesmo período do ano anterior, que realizou 386 escalas, com 4.925.065
toneladas, sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de
6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de junho de 2017 a maio
de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi de 984
navios com 12.600.373 toneladas, observando-se um crescimento de 3% em relação
ao período de junho de 2016 a maio de 2017 quando foram atracados 943 navios com
12.226.362 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um crescimento
de 4%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de maio somou 35 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
157 atracações verificando-se um crescimento de 69% em relação ao ano anterior, que
somou 93 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de maio somou 360.981 toneladas
com 33 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 1.565.965
toneladas com 135 escalas resultando em uma média de 11.599 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
76% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
888.506 toneladas em 81 escalas atendidas e uma média de 10.969 toneladas por
escala, registrando-se um crescimento de 5% na movimentação de cargas por escala
realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de maio
foi de 38 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 223 navios
atracados registrando-se uma queda de 17% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 268 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de maio
foi de 565.905 toneladas, com 223 escalas, elevando a movimentação acumulada do
ano para 3.412.896 toneladas verificando-se uma média de 15.304 toneladas por
escala realizada, registrando-se uma queda de 13% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que somou 3.943.914 toneladas, com 268 escalas atendidas e uma média
de 14.716 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 4% 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 3 escalas com 13.469 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 14 escalas com 74.238 toneladas verificando-se
um crescimento de 59% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 10 escalas com 46.758 toneladas movimentadas,
observando-se um crescimento de 40% no número de escalas em relação ao mesmo
período do ano anterior.
TEPORTI: Sem registros de escalas efetuadas no mês. A movimentação
acumulada do ano para 13 escalas com 27.959 toneladas, verificando-se uma queda de
17% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 11 escalas com 33.887 toneladas movimentadas, observando-se um
crescimento de 18% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 4.000 toneladas,
verificando-se uma queda de 33% 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 33% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de maio totalizou 37.060 TEU’s, com 324.982
toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para 143.615 TEU’s com
1.449.868 toneladas verificando-se um crescimento de 69% em relação à
movimentação acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 84.873
TEU’s com 821.519 toneladas.
No período de junho de 2017 a maio de 2018(últimos 12 meses) foram
movimentados 271.371 TEU’s com 2.701.244 toneladas, verificando-se um
crescimento de 34% em relação ao período de junho de 2016 a maio de 2017 quando
foram movimentados 202.384 TEU’s com 1.956.009 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
maio foram movimentados 21.963 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano
para 98.870 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 56.970 TEU’s, registrando-se um crescimento de 74% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de maio
verificamos uma movimentação de 7.852 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 35.131 TEU’s, observando-se um crescimento de 125% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 15.596 TEU’s.
No período de junho de 2017 a maio de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 187.049 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 37% em relação ao período de junho de 2016 a
maio de 2017, quando foram movimentados 136.563 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de maio foi de
58.750 TEU´s com 565.905 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 312.798 TEU’s observando-se uma queda de 13% em relação ao mesmo período
do anto anterior, que somou 358.111 TEU’s com 3.696.419 toneladas.

No período de junho de 2017 a maio de 2018 (últimos 12 meses) foram
movimentados 861.195 TEU’s com 8.816.353 toneladas, verificando-se uma queda de
6% em relação ao período de junho de 2016 a maio 2017 quando foram movimentados
914.755 TEU’s com 9.194.148 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de maio foi de 41.057 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 234.217 TEU’s, observando-se uma queda de 7% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 252.233 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de maio verificamos uma movimentação de 17.200 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 105.742 TEU’s, observando-se um equilíbrio
em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 105.617 TEU’s.
No período de junho de 2017 a maio de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 630.773 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 1% em relação ao período de junho de 2016 a maio
de 2017 quando foram movimentados 624.239 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de maio registramos 95.810 TEU’s com 890.881 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 456.413 TEU’S com 4.669.338 toneladas
verificando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 443.118 TEU’s com 4.517.938 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de junho de 2017 a maio de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.132.566 TEU’s com 11.519.158 toneladas observando-se um
crescimento de 1% em relação ao período de junho de 2016 a maio de 2017 quando
foram movimentados 1.117.273 TEU’s com 11.149.977 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de maio foram movimentados 63.021 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 333.086 TEU’s verificando-se um crescimento de 8% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 309.203
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 25.053 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano
para 140.872 TEU’s, observando-se um crescimento de 16% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 121.213 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 32 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 134
escalas registrando-se um crescimento de 69% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 79 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 1.072 TEU’s ou 611 unidades com 10.820 toneladas,
observando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior que somou

registrou uma movimentação média de 1.074 TEU’s ou 574 unidades com 10.398
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 738 TEU(s)
ou 424 unidades cheios e 334 TEU (s) ou 187 unidades Vazias.
No terminal PORTONAVE durante o mês de maio foram realizadas 38 escalas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 223 escalas, registando-se uma
queda de 17% em relação ao ano anterior que registrou 268navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.403 TEU’s ou 784 unidades
com 13.997 toneladas, verificando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo
período do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.336 TEU’s ou
771 unidades com 13.792 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.050 TEU’s
ou 590 unidades cheios e 352 TEU’s ou 195 unidades Vazias.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de maio foram realizadas 70 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 357 escalas, registando-se um crescimento de
3% em relação ao ano anterior que registrou 347 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.278 TEU’s ou 719 unidades com
13.079 toneladas, verificando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.277 TEU’s ou 727 unidades com
13.020 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 933 TEU’s
ou 528 unidades cheios e 345 TEU’s ou 141 unidades Vazias.
Registramos que no mês de maio a Portonave totalizou a movimentação de
58.750 TEU(s) que representou 61% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 95.810 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 37.060 TEU(s) que representou
39%.
No mês de maio registramos a impraticabilidade da barra para operações
noturnas (restrições nas manobras) em função da ocorrência de alteração de mar
acima do parâmetro normal. Registramos o cancelamento de 02 escalas por
conveniência dos armadores para ajustes de escalas.
Limitações Operacionais

Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra
Restrições nas manobras
Cancelamentos:

Maio
12:00 (noturno)
02

Já na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de Maio:
Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
19.241.119.306
647.087.256
214.333.000

Imp. (US$ FOB):
13.259.842.663
1.139.715.990
626.570.000

Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

Exp/2017

19.789.991

Exp/2017
802.604

C. C. (US$ FOB):
32.500.961.969
1.786.803.156
840.903.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Abril/2017
1,31
0,52
0,57
0,49
0,68

Abril/2018
0,97
0,53
0,55
0,51
0,52

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017
19.241.119

-2,8

12.129.011

13.259.843

9,3

31.919.002

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Bilhões/US$ FOB)
%
CC/ 2017
Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
647.087

-19,4

Saldo (US$ FOB):
5.981.276.643
- 492.628.734
- 412.237.000

946.357

1.139.716

20,4

1.748.961

CC/2018

32.500.962

1,8

CC/2018

%

1.786.803

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2017 Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017 CC/2018
556.335
214.333 -61,5
435.182
626.570
43,9
991.517
840.903
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2017
Do Estado de Santa Catarina:
53,7%
Do Brasil:
3,1%
Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Maio/2017 Maio/2018
Exportação
63 %
61 %
Importação
37 %
39 %

%

Ano/referência 2018
47,0%
2,6%

2,2

%
-15,1

Principais produtos (US$/FOB) Comparativo.
Exportações

Maio

Mercadoria

2017

2018

%

1 Frango

218.491.000

11.398.000

-94,7

2 Carnes

86.994.000

5.472.000

-93,7

3 Peixes

982.000

73.000

-92,6

13.357.000

6.823.000

-48,9

5 Maçã

8.384.000

5.204.000

-37,9

6 Fumo

29.820.000

20.394.000

-31,6

7 Produtos Químicos

7.072.000

5.285.000

-25,3

8 Plásticos e Borrachas

2.293.000

2.572.000

12,2

9 Madeiras e Derivados

75.523.000

86.218.000

14,2

10 Papel e Derivados

5.901.000

2.502.000

-57,6

11 Têxteis Diversos

6.723.000

3.357.000

-50,0

12 Cerâmica e Vidros

3.686.000

5.477.000

48,6

90.454.000

53.684.000

-40,6

6.655.000

5.874.000

-11,7

556.335.000

214.333.000

- 61,5

2018

%

4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações

Maio

Mercadoria

2017

1

Peixes

10.130.000

7.296.000

-27,9

2

Alimentos em Geral

29.403.000

52.622.000

78,9

3

Produtos Químicos

53.713.000

90.806.000

69,0

4

Plásticos e Borrachas

77.919.000

112.006.000

43,7

5

Madeiras e Derivados

761.000

1.894.000

148,9

6

Papel e Derivados

2.858.000

2.891.000

1,1

7

Têxteis Diversos

87.138.000

145.875.000

67,4

8

Cerâmica e Vidros

4.828.000

9.027.000

86,9

9

Mecânicos e Eletrônicos

151.578.000

220.907.000

45,7

10

Outros

16.854.000

20.876.000

23,8

435.182.000

626.570.000

43,9

Total

Exportações

Acumulado anual

Mercadoria

2017

2018

%

1 Frango

1.029.070.000

678.891.000

-34,0

2 Carnes

503.348.000

286.696.000

-43,0

3 Peixes

7.248.000

1.593.000

-78,0

100.970.000

55.083.000

-45,4

5 Maçã

19.191.000

19.574.000

2,0

6 Fumo

114.402.000

136.308.000

19,1

7 Produtos Químicos

31.997.000

32.485.000

1,5

8 Plásticos e Borrachas

12.839.000

13.716.000

6,8

9 Madeiras e Derivados

364.926.000

534.912.000

46,6

10 Papel e Derivados

25.320.000

20.556.000

-18,8

11 Têxteis Diversos

32.738.000

23.962.000

-26,8

12 Cerâmica e Vidros

21.283.000

37.564.000

76,5

416.076.000

385.112.000

-7,4

34.031.000

43.642.000

28,2

2.813.439.000 2.270.104.000

-19,3

4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações

Acumulado anual

Mercadoria

2017

2018

%

1

Peixes

50.903.000

53.264.000

4,6

2

Alimentos em Geral

141.493.000

247.058.000

74,6

3

Produtos Químicos

363.945.000

454.631.000

24,9

4

Plásticos e Borrachas

379.450.000

575.451.000

51,6

5

Madeiras e Derivados

5.786.000

9.447.000

63,3

6

Papel e Derivados

18.723.000

23.501.000

25,5

7

Têxteis Diversos

485.005.000

688.763.000

42,0

8

Cerâmica e Vidros

28.366.000

51.582.000

81,8

9

Mecânicos e Eletrônicos

806.986.000

1.130.700.000

40,1

10

Outros

96.972.000

144.530.000

49,0

2.377.629.000 3.378.927.000

42,1

Total
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