APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de Julho de 2018 registramos 84 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.123.726 toneladas
elevando a movimentação do ano para 575 escalas, com 7.215.342 toneladas
verificando-se um crescimento de 4% na movimentação total de cargas em relação
ao mesmo período do ano anterior, que realizou 530 escalas, com 6.964.290 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 8% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de agosto de 2017 a
julho de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi de
1.000 navios com 12.687.432 toneladas, observando-se um crescimento de 3% em
relação ao período de agosto de 2016 a julho de 2017 quando foram atracados 937
navios com 12.346.954 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um
crescimento de 7%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de julho somou 34 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano
para 224 atracações verificando-se um crescimento de 87% em relação ao ano
anterior, que somou 120 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de julho somou 407.164
toneladas com 34 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
2.304.747 toneladas com 201 escalas resultando em uma média de 11.466 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
95% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
1.179.606 toneladas em 107 escalas atendidas e uma média de 11.024 toneladas por
escala, registrando-se um crescimento de 4% na movimentação de cargas por escala
realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de julho
foi de 43 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 309 navios
atracados registrando-se uma queda de 16% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 368 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de julho
foi de 687.256 toneladas, com 43 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 4.744.727 toneladas com 309 escalas verificando-se uma média de 15.355
toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 15% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 5.610.201 toneladas, com 368 escalas
atendidas e uma média de 15.245 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 julho:
BRASKARNE: registramos 4 escalas com 14.466 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 20 escalas com 97.829 toneladas verificando-se
um crescimento de 24% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 16 escalas com 78.770 toneladas movimentadas,
observando-se um crescimento de 25% no número de escalas em relação ao mesmo
período do ano anterior.
TEPORTI: registramos 2 escalas com 10.840 toneladas de escalas elevando a
movimentação acumulada do ano para 18 escalas com 52.039 toneladas, verificandose uma queda de 29% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 19 escalas com 73.315 toneladas movimentadas,
observando-se uma queda de 29% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 4.000 toneladas, elevando
a movimentação acumulada do ano para 16.000 toneladas verificando-se uma queda
de 29% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 6 escalas com 22.398 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 julho totalizou 36.190 TEU’s, com 376.474
toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para 210.408 TEU’s com
2.131.827 toneladas verificando-se um crescimento de 88% em relação à
movimentação acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 111.970
TEU’s com 1.091.276 toneladas.
No período de agosto de 2017 a julho de 2018(últimos 12 meses) foram
movimentados 311.067 TEU’s com 3.113.440 toneladas, verificando-se um
crescimento de 57% em relação ao período de agosto de 2016 a julho de 2017 quando
foram movimentados 197.988 TEU’s com 1.939.396 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
julho foram movimentados 24.883 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano
para 144.403 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 75.530 TEU’s, registrando-se um crescimento de 91% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de julho
verificamos uma movimentação de 8.357 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 51.245 TEU’s, observando-se um crescimento de 158% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 19.789 TEU’s.
No período de agosto de 2017 a julho de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 214.022 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 58% em relação ao período de agosto de 2016 a
julho de 2017, quando foram movimentados 135.379 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de julho foi de
60.952 TEU´s com 652.553 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 438.793 TEU’s com 4.460.149 toneladas observando-se uma queda de 15% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 514.187 TEU’s com 5.234.814
toneladas.
No período de agosto de 2017 a julho de 2018 (últimos 12 meses) foram
movimentados 831.114 TEU’s com 8.518.637 toneladas, verificando-se uma queda de
10% em relação ao período de agosto de 2016 a julho 2017 quando foram
movimentados 920.788 TEU’s com 9.281.020 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de julho foi de 48.093 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 326.495 TEU’s, observando-se uma queda de 9% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 359.997 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de julho verificamos uma movimentação de 22.269 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 148.413 TEU’s, observando-se uma queda de
1% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 150.364 TEU’s.
No período de agosto de 2017 a julho de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 615.287 TEU’s,
verificando-se uma queda de 3%em relação ao período de agosto de 2016 a julho de
2017 quando foram movimentados 634.097 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de julho registramos 97.142 TEU’s com 1.029.027 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 649.201 TEU’S com 6.591.976 toneladas
verificando-se um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 626.291 TEU’s com 6.326.090 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de agosto de 2017 a julho de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.142.181 TEU’s com 11.632.077 toneladas observando-se um
crescimento de 2% em relação ao período de agosto de 2016 a julho de 2017 quando
foram movimentados 1.118.910 TEU’s com 11.220.236 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de julho foram movimentados 72.976 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 470.898 TEU’s verificando-se um crescimento de 8% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 435.527
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 30.626 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano
para 199.658 TEU’s, observando-se um crescimento de 17% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 170.153 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 julho
foram registradas 32 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 197
escalas registrando-se um crescimento de 87% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 105 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 1.068 TEU’s ou 607 unidades com 10.821 toneladas,
observando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior que somou
registrou uma movimentação média de 1.066 TEU’s ou 570 unidades com 10.393
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 733 TEU(s)
ou 421 unidades cheios e 335 TEU (s) ou 186 unidades Vazias.
No terminal PORTONAVE durante o mês de julho foram realizadas 43
escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para 309 escalas, registando-se
uma queda de 16% em relação ao ano anterior que registrou 368 navios atendidos,
sendo que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.420 TEU’s ou 792
unidades com 14.434 toneladas, verificando-se um crescimento de 1% em relação ao
mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.397TEU’s
ou 805 unidades com 14.225 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.056 TEU’s
ou 592 unidades cheios e 363 TEU’s ou 199 unidades Vazias.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de julho foram realizadas 75 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 506 escalas, registando-se um crescimento de
7% em relação ao ano anterior que registrou 473 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.283 TEU’s ou 720 unidades com
13.028 toneladas, verificando-se uma queda de 3% em relação ao mesmo período do
ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.324TEU’s ou 751 unidades
com 13.374 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 930 TEU’s
ou 525 unidades cheios e 352 TEU’s ou 194 unidades Vazias.
Registramos que no mês de julho a Portonave totalizou a movimentação de
60.952 TEU(s) que representou 63% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 97.142 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 36.190 TEU(s) que representou
37%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 438.793 TEU(s) que
representou 68% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 649.201 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 210.408 TEU(s) que representou 32%.

No mês de julho registramos a impraticabilidade da barra em decorrência de
nevoeiros e consequente redução de visibilidade. Registramos o cancelamento de duas
escalas por conveniência de armador.

Limitações Operacionais
Ocorrências:
Julho
Impraticabilidade da Barra
26:00 horas
Restrições nas manobras
Cancelamentos:
02 escalas

Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os
seguintes números referentes ao mês de Junho:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
22.870.319.554
940.042.113
*

Imp. (US$ FOB):
18.643.363.294
1.370.728.855
725.857.000
Valor

C. C. (US$ FOB):
41.513.682.848
2.310.770.968
-

Saldo (US$ FOB):
4.226.956.260
-430.686.742
-

Agregado: (US$ FOB/Kg)

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

Julho/2017
1,31
0,64
0,54

Julho/2018
*

Exp/2017

Exp/2018

%

Imp/2017

Imp/2018

%

CC/ 2017

CC/2018

18.758.765

22.870.320

21,9

12.473.405

18.643.363

49,5

31.232.170

41.513.683

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

CC/2018

%

2.310.771

24,5

Exp/2017
740.601

940.042

26,9

1.115.881

1.360.729

22,8

1.856.482

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2017 Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017 CC/2018
577.880
513.562
725.857
41,3 1.091.442
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2017
Do Estado de Santa Catarina:
58,8%
Do Brasil:
3,5%

Ano/referência 2018
-

Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Julho/2017 Julho/2018
Exportação
64 %
60 %
Importação
36 %
40 %
Obs.: Em função da desativação do Sistema “ALICE WEB” do MDIC, e de
mudanças no sistema de coleta de dados do novo sistema não foi possível coletar
dados de balança comercial do sentido Exportação Total dos Portos.

%
32,9

%

Principais produtos: (US$/FOB) Comparativo.
Exportações
Mercadoria

Julho
2017

1 Frango

229.403.000

2 Carnes

98.583.000

3 Pescados
4 Alimentos em Geral
5 Maçã
6 Fumo

42.086.000
3.210.000

9 Madeiras e Derivados

73.229.000

10 Papel e Derivados

4.333.000

11 Têxteis Diversos

4.141.000

12 Cerâmica e Vidros

2.514.000
83.188.000
7.197.000
577.880.000

Importações
Mercadoria
1 Pescados

%

-

8 Plásticos e Borrachas

Total

2018

24.059.000

5.662.000

14 Outros

%

275.000

7 Produtos Químicos

13 Mecânicos e Eletrônicos

2018

Julho
2017
6.529.000

6.268.000

-4,0

2 Alimentos em Geral

32.979.000

49.668.000

50,6

3 Produtos Químicos

70.931.000

92.540.000

30,5

4 Plásticos e Borrachas

90.155.000

128.390.000

42,4

5 Madeiras e Derivados

1.531.000

2.635.000

72,1

6 Papel e Derivados

4.433.000

5.310.000

19,8

86.852.000

121.713.000

40,1

5.565.000

9.759.000

75,4

188.861.000

234.123.000

23,9

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros
9 Mecânicos e Eletrônicos
10 Veículos
11 Outros
Total

-

42.802.000

-

25.726.000

32.649.000

26,9

513.562.000

725.857.000

41,3

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

2018

1 Frango

1.522.082.000

2 Carnes

695.373.000

3 Pescados

%

8.130.000

4 Alimentos em Geral

136.744.000

5 Maçã

22.199.000

6 Fumo

198.391.000

7 Produtos Químicos

41.673.000

8 Plásticos e Borrachas

18.851.000

9 Madeiras e Derivados

499.610.000

10 Papel e Derivados

31.817.000

11 Têxteis Diversos

40.023.000

12 Cerâmica e Vidros

26.084.000

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros

564.685.000
45.145.000

Total

3.850.807.000

Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

1 Pescados

2018

%

64.105.000

66.167.000

3,2

2 Alimentos em Geral

196.427.000

338.919.000

72,5

3 Produtos Químicos

488.911.000

631.249.000

29,1

4 Plásticos e Borrachas

533.342.000

828.226.000

55,3

5 Madeiras e Derivados

8.447.000

14.539.000

72,1

6 Papel e Derivados

26.281.000

31.672.000

20,5

7 Têxteis Diversos

662.851.000

926.446.000

39,7

37.701.000

70.841.000

87,9

1.339.377.000 1.622.301.000

21,1

8 Cerâmica e Vidros
9 Mecânicos e Eletrônicos
10 Veículos
11 Outros
Total

144.181.000

53.069.000

-

196.681.000

36,4

3.301.623.000 4.780.110.000

44,8

Heder Cassiano Moritz
Superintendência do Porto de Itajaí - SURIN
Eng. Marcelo Werner Salles
Superintendente

