APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de Setembro de 2018 registrando 85 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.091.510 toneladas
elevando a movimentação do ano para 748 escalas, com 9.470.001 toneladas
verificando-se um crescimento de 3% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 696 escalas, com 9.236.385 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 7% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de outubro de 2017 a
setembro de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi
de 1.006 navios com 12.669.996 toneladas, observando-se um crescimento de 2% em
relação ao período de outubro de 2016 a setembro de 2017 quando foram atracados 949
navios com 12.480.533 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 setembro somou 35 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
297 atracações verificando-se um crescimento de 88% em relação ao ano anterior, que
somou 158 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de setembro somou 387.795
toneladas com 35 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
3.128.832 toneladas com 270 escalas resultando em uma média de 11.588 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
93% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
1.617.635 toneladas em 140 escalas atendidas e uma média de 11.554 toneladas por
escala, registrando-se um equilíbrio na movimentação de cargas por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
setembro foi de 43 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 399 navios
atracados registrando-se uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 489 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de setembro
foi de 682.972 toneladas, com 43 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 6.138.633 toneladas com 399 escalas verificando-se uma média de 15.385
toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 17% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 7.414.440 toneladas, com 489 escalas atendidas e
uma média de 15.162 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 1% na
movimentação de cargas por escala efetuada.

Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de setembro:
BRASKARNE: registramos 2 escalas com 8.616 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 22 escalas com 106.445 toneladas verificando-se
um crescimento de 12% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 20 escalas com 95.253 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 10% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano
anterior.
TEPORTI: registramos 4 escalas com 8.727 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 25 escalas com 76.691 toneladas, verificando-se
uma queda de 4% 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 25% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 3.400 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano soma 5 escalas com 19.400 toneladas verificando-se
uma queda de 34% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 8 escalas com 29.271 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 38% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de setembro totalizou 32.362 TEU’s, com 362.001 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 282.410 TEU’s com 2.893.790
toneladas verificando-se um crescimento de 81% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 155.603 TEU’s com
1.492.399 toneladas.
No período de outubro de 2017 a setembro de 2018(últimos 12 meses) foram
movimentados 339.436 TEU’s com 3.474.280 toneladas, verificando-se um crescimento
de 60% em relação ao período de outubro de 2016 a setembro de 2017 quando foram
movimentados 211.556 TEU’s com 2.056.842 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
setembro foram movimentados 24.344 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 196.023 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 104.056 TEU’s, registrando-se um crescimento de 88% em relação
ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de agosto
verificamos uma movimentação de 8.388 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 69.770 TEU’s, observando-se um crescimento de 139% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 29.150 TEU’s.
No período de outubro de 2017 a setembro de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 237.116 TEU’s, verificandose um crescimento de 65% em relação ao período de outubro de 2016 a setembro de
2017, quando foram movimentados 143.643 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de setembro foi
de 64.649 TEU´s com 639.897 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 571.581 TEU’s com 5.767.330 toneladas observando-se uma queda de 17% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 679.016 TEU’s com 6.934.953
toneladas.
No período de outubro de 2017 a setembro de 2018 (últimos 12 meses) foram
movimentados 799.073 TEU’s com 8.125.679 toneladas, verificando-se uma queda de
13% em relação ao período de outubro de 2016 a setembro 2017 quando foram
movimentados 919.619 TEU’s com 9.320.645 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de setembro foi de 47.501 TEU´s elevando a movimentação
acumulada do ano para 423.916 TEU’s, observando-se uma queda de 12% em relação
ao mesmo período do ano anterior, que somou 480.495 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de setembro verificamos uma movimentação de 23.501 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 194.976 TEU’s, observando-se uma queda de
4% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 202.836 TEU’s.
No período de outubro de 2017 a setembro de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 592.210 TEU’s, verificandose uma queda de 8% em relação ao período de agosto de 2016 a julho de 2017 quando
foram movimentados 641.635 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de setembro registramos 97.035 TEU’s com 1.002.236 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 854.015 TEU’S com 8.661.458 toneladas
verificando-se um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 834.753 TEU’s com 8.427.352 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de outubro de 2017 a setembro de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.138.533 TEU’s com 11.600.297 toneladas observando-se um
crescimento de 1% em relação ao período de outubro de 2016 a setembro de 2017
quando foram movimentados 1.131.309 TEU’s com 11.377.487 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de setembro foram movimentados 71.869 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 619.963 TEU’s verificando-se um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 584.551
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 31.889 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
264.746 TEU’s, observando-se um crescimento de 14% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 231.986 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 setembro
foram registradas 32 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 260
escalas registrando-se um crescimento de 88% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 138 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 1.086 TEU’s ou 615 unidades com 11.130 toneladas,
observando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior que
somou registrou uma movimentação média de 1.127 TEU’s ou 604 unidades com 10.814
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 754 TEU(s)
ou 431 unidades cheios e 332 TEU (s) ou 184 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 setembro foram realizadas 43
escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para 399 escalas, registando-se
uma queda de 18% em relação ao ano anterior que registrou 489 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.469 TEU’s ou 795 unidades com
14.454 toneladas, verificando-se um crescimento de 2% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.388 TEU’s ou 796 unidades
com 14.182 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.062 TEU’s
ou 594 unidades cheios e 370 TEU’s ou 201 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 setembro foram realizadas 75 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 659 escalas, registando-se um crescimento de
5% em relação ao ano anterior que registrou 627 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.296 TEU’s ou 724 unidades com 13.143
toneladas, verificando-se uma queda de 2% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.331 TEU’s ou 755 unidades com
13.440 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 941 TEU’s ou
530 unidades cheios e 355 TEU’s ou 195 unidades Vazias.
Registramos que no mês de setembro a Portonave totalizou a movimentação de
64.649 TEU(s) que representou 67% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 97.035 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 32.362 TEU(s) que representou
33%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 571.581 TEU(s) que
representou 67% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 854.015 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 282.410 TEU(s) que representou 33%.

No mês de setembro registramos a impraticabilidade da barra em decorrência da
ocorrência do aumento da correnteza e alteração de mar com vagas acima do limite,
comprometendo a segurança da navegação. Registramos o cancelamento de três escalas
por conveniência de armador.
Limitações Operacionais
Ocorrências:
Agosto
Impraticabilidade da Barra
46:00 horas
Restrições nas manobras
96:00 horas
Cancelamentos:
03 escalas

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

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
19.060.344.459
1.054.547.675
540.663.000

Imp. (US$ FOB):
14.115.959.965
1.418.293.630
664.767.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
33.176.304.424
2.472.841.305
1.205.430.000

Saldo (US$ FOB):
4.944.384.494
-363.745.955
-124.104.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Setembro/2017
1,34
0,62
0,45
0,57
0,57

Setembro/2018
1,24
0,65
0,58
0,81
0,57

Exp/2017

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

CC/2018

%

18.659.336

19.060.344

32.147.663

33.176.304

3,2

Exp/2017

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

CC/2018

%

2.472.842

29,6

719.780

1.054.548

2,1

46,5

13.488.327

1.187.498

14.115.960

1.418.294

4,7

19,4

1.907.278

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2017 Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017 CC/2018
604.344
540.663 -10,5
627.993
664.767
5,8 1.232.337
1.205.430
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2017
Do Estado de Santa Catarina:
64,6 %
Do Brasil:
3,8 %

Ano/referência 2018
48,7 %
3,6 %

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

%
-2,2

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

SETEMBRO
2017

2018

1 Frango

237.592.000

186.244.000

-21,6

2 Carnes

117.505.000

93.140.000

-20,7

1.737.000

118.000

-93,2

11.908.000

16.440.000

38,0

3 Pescados
4 Alimentos em Geral
5 Maçã

55.000

-

17.882.000

17.691.000

-1,1

7 Produtos Químicos

6.014.000

5.150.000

-14,4

8 Plásticos e Borrachas

3.054.000

3.632.000

18,9

9 Madeiras e Derivados

99.184.000

118.613.000

19,6

10 Papel e Derivados

4.184.000

3.612.000

-13,7

11 Têxteis Diversos

5.883.000

5.112.000

-13,1

12 Cerâmica e Vidros

8.498.000

7.533.000

-11,4

13 Mecânicos e Eletrônicos

74.110.000

76.214.000

2,8

14 Outros

16.793.000

7.109.000

-57,7

604.344.000

540.663.000

-10,5

6 Fumo

Total

-

%

Importações
Mercadoria

SETEMBRO
2017

2018

%

1 Pescados

10.903.000

14.566.000

33,6

2 Alimentos em Geral

38.804.000

54.059.000

39,3

3 Produtos Químicos

76.304.000

162.885.000

113,5

4 Plásticos e Borrachas

112.631.000

37.322.000

-66,8

5 Madeiras e Derivados

2.522.000

3.129.000

24,1

6 Papel e Derivados

4.580.000

4.268.000

-6,8

123.688.000

111.753.000

-9,6

9.991.000

10.127.000

1,4

211.143.000

203.778.000

-3,5

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

-

29.799.000

-

37.427.000

33.041.000

-11,7

627.993.000

664.767.000

5,8

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

1 Frango

2018

%

2.024.706.000 1.351.251.000

2 Carnes

-33,3

935.754.000

553.007.000

-40,9

10.303.000

11.695.000

13,5

170.302.000

102.532.000

-39,8

5 Maçã

40.316.000

28.800.000

-28,5

6 Fumo

255.055.000

236.631.000

-7,2

7 Produtos Químicos

49.570.000

54.763.000

10,5

8 Plásticos e Borrachas

27.324.000

25.929.000

-5,1

9 Madeiras e Derivados

583.135.000

993.892.000

70,4

10 Papel e Derivados

42.326.000

31.603.000

-25,3

11 Têxteis Diversos

54.234.000

41.844.000

-22,8

12 Cerâmica e Vidros

37.429.000

68.497.000

83,0

720.095.000

681.280.000

-5,4

70.358.000

78.296.000

11,2

5.020.907.000 4.260.020.000

-15,1

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

1 Pescados

2018

%

82.365.000

89.177.000

8,2

2 Alimentos em Geral

272.564.000

391.305.000

43,6

3 Produtos Químicos

637.693.000

966.329.000

51,5

4 Plásticos e Borrachas

744.976.000

904.889.000

21.5

5 Madeiras e Derivados

13.521.000

21.782.000

61,1

6 Papel e Derivados

35.927.000

41.088.000

14,4

904.309.000 1.176.571.000

30,0

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros

54.732.000

9 Mecânicos e Eletrônicos
10 Veículos
11 Outros
Total

192.309.000

251,4

1.573.913.000 2.103.341.000

33,6

-

102.506.000

-

270.359.000

25,9

4.534.675.000 6.259.656.000

38,0

214.675.000

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

