APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de Agosto de 2018 registrando 88 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.163.149 toneladas
elevando a movimentação do ano para 663 escalas, com 8.378.491 toneladas
verificando-se um crescimento de 3% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 615 escalas, com 8.161.178 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 setembro de 2017 a
agosto de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi
de 1.002 navios com 12.653.693 toneladas, observando-se um crescimento de 2% em
relação ao período de setembro de 2016 a agosto de 2017 quando foram atracados 944
navios com 12.439.248 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um
crescimento de 6%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de agosto somou 38 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para 262
atracações verificando-se um crescimento de 87% em relação ao ano anterior, que
somou 140 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de agosto somou 436.290 toneladas
com 34 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 2.741.037
toneladas com 235 escalas resultando em uma média de 11.664 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
94% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
1.414.513 toneladas em 123 escalas atendidas e uma média de 11.501 toneladas por
escala, registrando-se um crescimento de 1% na movimentação de cargas por escala
realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de agosto
foi de 47 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 356 navios atracados
registrando-se uma queda de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 429 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de agosto
foi de 710.934 toneladas, com 47 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 5.455.661 toneladas com 356 escalas verificando-se uma média de 15.325
toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 17% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 6.558.140 toneladas, com 429 escalas atendidas e
uma média de 15.287 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 agosto:
BRASKARNE: Sem registros de escalas no mês. A Movimentação acumulada
do ano soma 20 escalas com 97.829 toneladas verificando-se um crescimento de 14%
na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou
18 escalas com 85.468 toneladas movimentadas, observando-se um crescimento de 11%
no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos 3 escalas com 15.925 toneladas de escalas elevando a
movimentação acumulada do ano para 21 escalas com 67.964 toneladas, verificando-se
uma queda de 15% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 20 escalas com 79.786 toneladas movimentadas, observando-se
um crescimento de 5% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: Sem registros de escalas no mês. A movimentação
acumulada do ano soma 4 escalas com 16.000 toneladas verificando-se uma queda de
31% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 7 escalas com 23.271 toneladas movimentadas, observando-se uma queda de
43% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de agosto totalizou 39.640 TEU’s, com 399.962 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 250.048 TEU’s com 2.531.789
toneladas verificando-se um crescimento de 85% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 135.023 TEU’s com
1.306.133 toneladas.
No período de setembro de 2017 a agosto de 2018(últimos 12 meses) foram
movimentados 327.654 TEU’s com 3.298.545 toneladas, verificando-se um crescimento
de 59% em relação ao período de setembro de 2016 a agosto de 2017 quando foram
movimentados 205.857 TEU’s com 2.017.312 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de agosto
foram movimentados 27.276 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
171.679 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 90.656 TEU’s, registrando-se um crescimento de 89% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de agosto
verificamos uma movimentação de 10.137 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 61.382 TEU’s, observando-se um crescimento de 151% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 24.434 TEU’s.
No período de setembro de 2017 a agosto de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 226.172 TEU’s, verificandose um crescimento de 60% em relação ao período de setembro de 2016 a agosto de
2017, quando foram movimentados 140.844 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de agosto foi de
68.139 TEU´s com 667.284 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para
506.932 TEU’s com 5.127.433 toneladas observando-se uma queda de 16% em relação
ao mesmo período do anto anterior, que somou 600.164 TEU’s com 6.123.736 toneladas.
No período de setembro de 2017 a agosto de 2018 (últimos 12 meses) foram
movimentados 813.276 TEU’s com 8.296.999 toneladas, verificando-se uma queda de
12% em relação ao período de setembro de 2016 a agosto 2017 quando foram
movimentados 921.804 TEU’s com 9.289.852 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de agosto foi de 49.920 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 376.415 TEU’s, observando-se uma queda de 11% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 422.942 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de julho verificamos uma movimentação de 23.062 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 171.475 TEU’s, observando-se uma queda de 3% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 177.132 TEU’s.
No período de setembro de 2017 a agosto de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 602.262 TEU’s, verificandose uma queda de 5% em relação ao período de agosto de 2016 a julho de 2017 quando
foram movimentados 636.938 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de agosto registramos 107.779 TEU’s com 1.067.246 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 756.980 TEU’S com 7.659.222 toneladas
verificando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 735.321 TEU’s com 7.429.869 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de setembro de 2017 a agosto de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.140.930 TEU’s com 11.595.544 toneladas observando-se um
crescimento de 1% em relação ao período de setembro de 2016 a agosto de 2017
quando foram movimentados 1.127.795 TEU’s com 11.306.984 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de agosto foram movimentados 77.196 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 548.094 TEU’s verificando-se um crescimento de 7% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 513.598
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 33.199 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
232.857 TEU’s, observando-se um crescimento de 15% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 201.566 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 agosto foram
registradas 34 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 228 escalas
registrando-se um crescimento de 88% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 121 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.097 TEU’s ou 622 unidades com 11.104 toneladas,
observando-se uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior que
somou registrou uma movimentação média de 1.116 TEU’s ou 597 unidades com 10.794
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 753 TEU(s)
ou 431 unidades cheios e 344 TEU (s) ou 191 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,40 m e de saída, 11,80 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de agosto foram realizadas 47 escalas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 356 escalas, registando-se uma queda
de 17% em relação ao ano anterior que registrou 429 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.424 TEU’s ou 792 unidades com 14.402
toneladas, verificando-se um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.399 TEU’s ou 805 unidades com
14.274 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.057 TEU’s
ou 591 unidades cheios e 367 TEU’s ou 200 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 12,10 m e de saída, 12,25 m.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de agosto foram realizadas 78 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 584 escalas, registando-se um crescimento de
6% em relação ao ano anterior que registrou 550 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.296 TEU’s ou 725 unidades com 13.115
toneladas, verificando-se uma queda de 3% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.337 TEU’s ou 759 unidades com
13.509 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 938 TEU’s ou
529 unidades cheios e 358 TEU’s ou 196 unidades Vazias.
Registramos que no mês de julho a Portonave totalizou a movimentação de
68.139 TEU(s) que representou 63% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 107.779 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 39.640 TEU(s) que representou
37%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 506.932 TEU(s) que
representou 67% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 756.980 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 250.048 TEU(s) que representou 33%.

No mês de agosto registramos a impraticabilidade da barra em decorrência da
ocorrência de ventos com forte intensidade, comprometendo a segurança da navegação.
Registramos o cancelamento de quatro escalas por conveniência de armador.

Limitações Operacionais
Ocorrências:
Agosto
Impraticabilidade da Barra
48:00 horas
Restrições nas manobras
Cancelamentos:
04 escalas

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

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
22.552.473.144
1.190.250.214
596.335.000

Imp. (US$ FOB):
18.177.484.268
1.255.151.775
768.784.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
41.329.957.412
2.445.401.989
1.365.119.000

Saldo (US$ FOB):
3.774.988.876
-64.901.561
-172.449.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Agosto/2017
1,39
0,74
0,61
0,65
0,57

Agosto/2018
1,23
0,61
0,58
0,65
0,58

Exp/2017

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

CC/2018

19.470.948

22.552.473

33.350.182

41.329.957

23,9

Exp/2017

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

CC/2018

%

2.445.402

41,2

792.162

1.190.250

15,8

50,2

13.879.233

1.002.387

18.777.484

1.255.152

35,3

25,2

1.731.383

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2017 Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017 CC/2018
653.388
596.335 -8,7
605.059
768.784
27,0 1.258.447
1.365.119
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2017
Do Estado de Santa Catarina:
64,3 %
Do Brasil:
3,8 %

Ano/referência 2018
55,8 %
3,3 %

Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Agosto/2017 Agosto/2018
Exportação
62 %
60 %
Importação
38 %
40 %

%

%
8,5

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

AGOSTO
2017

2018

1 Frango

265.032.000

229.197.000

-13,5

2 Carnes

128.876.000

84.797.000

-34,2

436.000

3.826.000

777,5

21.650.000

13.453.000

-37,8

5 Maçã

235.000

489.000

108,0

6 Fumo

50.650.000

14.450.000

-71,5

7 Produtos Químicos

4.843.000

6.194.000

27,9

8 Plásticos e Borrachas

5.419.000

4.016.000

-25,9

9 Madeiras e Derivados

79.431.000

128.974.000

62,4

10 Papel e Derivados

4.626.000

1.925.000

-58,4

11 Têxteis Diversos

5.713.000

5.673.000

-

12 Cerâmica e Vidros

2.847.000

10.280.000

261,0

81.300.000

81.551.000

-

8.420.000

11.510.000

36,7

653.388.000

596.335.000

-8,7

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações
Mercadoria
1 Pescados

%

AGOSTO
2017

2018

%

7.357.000

8.444.000

14 ,8

2 Alimentos em Geral

37.333.000

52.332.000

40,2

3 Produtos Químicos

72.478.000

172.195.000

137,6

4 Plásticos e Borrachas

99.003.000

39.341.000

-60,3

5 Madeiras e Derivados

2.552.000

4.074.000

59,6

6 Papel e Derivados

5.066.000

5.148.000

1,6

117.770.000

138.372.000

17,5

7.040.000

11.341.000

61,1

223.393.000

277.262.000

24,1

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

-

19.638.000

-

33.067.000

40.637.000

22,9

605.059.000

768.784.000

27,0

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

1 Frango

2018

%

1.187.414.000 1.165.007.000

2 Carnes

-1,9

818.249.000

459.867.000

-43,8

8.566.000

11.577.000

35,1

158.394.000

86.092.000

-45,6

5 Maçã

22.434.000

28.745.000

28,1

6 Fumo

249.041.000

218.940.000

-12,1

7 Produtos Químicos

46.516.000

49.613.000

6,7

8 Plásticos e Borrachas

24.270.000

22.297.000

-8,1

9 Madeiras e Derivados

578.915.000

857.279.000

48,1

10 Papel e Derivados

36.443.000

27.991.000

-23,2

11 Têxteis Diversos

45.736,000

36.732.000

-19,7

12 Cerâmica e Vidros

28.931.000

60.964.000

110,7

645.985.000

605.066.000

-6,3

53.565.000

71.187.000

32,9

4.504.195.000 3.719.357.000

-17,4

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

Acumulado do ano

Importações
Mercadoria

2017

2018

%

1 Pescados

71.462.000

74.611.000

4,4

2 Alimentos em Geral

233.760,00

391.251.000

67,4

3 Produtos Químicos

561.389.000

803.444.000

43,1

4 Plásticos e Borrachas

632.345.000

827.567.000

30,9

5 Madeiras e Derivados

10.999.000

18.613.000

69,2

6 Papel e Derivados

31.347.000

36.820.000

17,4

780.621.000 1.064.818.000

36,4

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros

44.741.000

9 Mecânicos e Eletrônicos
10 Veículos
11 Outros
Total

182.182.000

307,2

1.362.770.000 1.899.563.000

39,4

-

72.707.000

-

237.318.000

33,8

3.906.682.000 5.648.894.000

44,6

177.248.000

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

