APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de Outubro de 2018 registramos 80 escalas efetuadas
no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.092.133 toneladas
elevando a movimentação do ano para 828 escalas, com 10.562.134 toneladas
verificando-se um crescimento de 2% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 785 escalas, com 10.400.526 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 5% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de novembro de 2017 a
outubro de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi
de 997 navios com 12.597.988 toneladas, observando-se um crescimento de 1% em
relação ao período de novembro de 2016 a outubro de 2017 quando foram atracados
953 navios com 12.531.534 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um
crescimento de 5%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de outubro somou 36 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
333 atracações verificando-se um crescimento de 84% em relação ao ano anterior, que
somou 181 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de outubro somou 405.707
toneladas com 35 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
3.534.539 toneladas com 305 escalas resultando em uma média de 11.589 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
92% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
1.840.039 toneladas em 162 escalas atendidas e uma média de 11.358 toneladas por
escala, registrando-se um crescimento de 2% na movimentação de cargas por escala
realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
outubro foi de 40 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 439 navios
atracados registrando-se uma queda de 20% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 549 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de outubro
foi de 667.593 toneladas, com 40 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 6.806.226 toneladas com 439 escalas verificando-se uma média de 15.504
toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 18% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 8.338.530 toneladas, com 549 escalas atendidas e
uma média de 15.188 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 outubro:
BRASKARNE: registramos 2 escalas com 11.013 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 24 escalas com 117.458 toneladas verificando-se
um crescimento de 8% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 24 escalas com 108.629 toneladas movimentadas,
observando-se um equilíbrio no número de escalas em relação ao mesmo período do ano
anterior.
TEPORTI: registramos uma escala com 3.777 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 26 escalas com 80.468 toneladas, verificando-se
uma queda de 4% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 21 escalas com 84.057 toneladas movimentadas, observando-se
um crescimento de 24% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 4.043 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 6 escalas com 23.443 toneladas verificando-se
uma queda de 20% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 9 escalas com 29.271 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 outubro totalizou 38.566 TEU’s com 370.252 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 320.976 TEU’s com 3.264.042
toneladas verificando-se um crescimento de 83% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 175.695 TEU’s com
1.699.040 toneladas.
No período de novembro de 2017 a outubro de 2018(últimos 12 meses) foram
movimentados 357.910 TEU’s com 3.637.891 toneladas, verificando-se um crescimento
de 69% em relação ao período de novembro de 2016 a outubro de 2017 quando foram
movimentados 211.860 TEU’s com 2.057.041 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
outubro foram movimentados 25.323 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 221.346 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 118.779 TEU’s, registrando-se um crescimento de 86% em relação
ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de outubro
verificamos uma movimentação de 9.387 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 79.157 TEU’s, observando-se um crescimento de 135% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 33.708 TEU’s.
No período de novembro de 2017 a outubro de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 247.716 TEU’s, verificandose um crescimento de 71% em relação ao período de novembro de 2016 a outubro de
2017, quando foram movimentados 144.860 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de outubro foi
de 61.213 TEU´s com 636.450 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 632.794 TEU’s com 6.403.780 toneladas observando-se uma queda de 18% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 767.217 TEU’s com 7.708.426
toneladas.
No período de novembro de 2017 a outubro de 2018 (últimos 12 meses) foram
movimentados 772.085 TEU’s com 7.908.656 toneladas, verificando-se uma queda de
16% em relação ao período de novembro de 2016 a outubro 2017 quando foram
movimentados 922.181 TEU’s com 9.368.831 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de outubro foi de 45.997 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 469.913 TEU’s, observando-se uma queda de 13% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 541.988 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de outubro verificamos uma movimentação de 21.049 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 216.025 TEU’s, observando-se uma queda de 7% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 231.649 TEU’s.
No período de novembro de 2017 a outubro de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 576.714 TEU’s, verificandose uma queda de 11% em relação ao período de novembro de 2016 a outubro de 2017
quando foram movimentados 648.867 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de outubro registramos 99.779 TEU’s com 1.006.702 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 953.794 TEU’S com 9.668.160 toneladas
verificando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 943.046 TEU’s com 9.487.466 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de novembro de 2017 a outubro de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.130.019 TEU’s com 11.546.885 toneladas observando-se um
equilíbrio em relação ao período de novembro de 2016 a outubro de 2017 quando
foram movimentados 1.134.175TEU’s com 11.425.872 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de outubro foram movimentados 71.320 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 691.283 TEU’s verificando-se um crescimento de 5% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 660.767
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 30.436 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
295.182 TEU’s, observando-se um crescimento de 11’% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 265.357 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 outubro
foram registradas 32 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 292
escalas registrando-se um crescimento de 84% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 159 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 1.099 TEU’s ou 621 unidades com 11.178 toneladas,
observando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior que somou
registrou uma movimentação média de 1.105 TEU’s ou 594 unidades com
10.686toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 758 TEU(s)
ou 432 unidades cheios e 341TEU (s) ou 189 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 outubro foram realizadas 40
escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para 439 escalas, registando-se
uma queda de 20% em relação ao ano anterior que registrou 549 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.441 TEU’s ou 800 unidades com
14,587 toneladas, verificando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.397 TEU’s ou 802 unidades
com 14.186 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.070 TEU’s
ou 598 unidades cheios e 371 TEU’s ou 202 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 outubro foram realizadas 72 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 731 escalas, registando-se um crescimento de
3% em relação ao ano anterior que registrou 708 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.305 TEU’s ou 728 unidades com 13.226
toneladas, verificando-se uma queda de 2% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.332 TEU’s ou 756 unidades com
13.400 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 946 TEU’s ou
531 unidades cheios e 359 TEU’s ou 197 unidades Vazias.
Registramos que no mês de outubro a Portonave totalizou a movimentação de
61.213 TEU(s) que representou 61% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 99.779 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 38.566 TEU(s) que representou
39%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 632.794 TEU(s) que
representou 66% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 953.794 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 320.976 TEU(s) que representou 34%.

No mês de outubro registramos a impraticabilidade da barra em decorrência da
ocorrência de e alteração de mar com vagas e ventos acima do limite, comprometendo a
segurança da navegação. Registramos o cancelamento de quatro escalas por
conveniência de armador.
Limitações Operacionais
Ocorrências:
Agosto
Impraticabilidade da Barra
73:00 horas
Restrições nas manobras
Cancelamentos:
04 escalas

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

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
22.010.608.025
1.485.251.673
563.205.000

Imp. (US$ FOB):
16.104.610.989
1.746.271.774
836.695.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
38.115.219.014
3.231.523.447
1.399.900.000

Saldo (US$ FOB):
5.905.997.036
-261.020.101
-273.490.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Outubro/2017
1,36
0,70
0,57
0,61
0,65

Outubro/2018
1,22
0,72
0,62
0,67
0,63

Exp/2017

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

CC/2018

18.871.947

22.010.608

32.550.790

38.115.219

Exp/2017

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

CC/2018

%

3.231.524

67,8

726.460

1.485.252

16,6

104,4

13.678.843

1.199.606

16.104.611

1.746.272

17,7

45,6

1.926.066

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2017 Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017 CC/2018
629.621
563.205 -10,5
641.531
836.695 30,4
1.271.152
1.399.900
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2017
Do Estado de Santa Catarina:
65,9 %
Do Brasil:
3,9 %

Ano/referência 2018
43,3 %
3,7 %

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

%
17,1

%
10,1

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

OUTUBRO
2017

2018

1 Frango

233.193.000

203.038.000

-12,9

2 Carnes

102.607.000

89.232.000

-13,0

714.000

2.278.000

219,0

16.930.000

15.173.000

-10,4

3 Pescados
4 Alimentos em Geral
5 Maçã
6 Fumo

-

%

-

-

31.824.000

23.832.000

-25,1

7 Produtos Químicos

7.421.000

6.489.000

-12,5

8 Plásticos e Borrachas

3.297.000

3.375.000

2,4

9 Madeiras e Derivados

109.654.000

110.109.000

2.225.000

2.657.000

19,4

11.307.000

4.340.000

-61,6

7.521.000

8.123.000

8,0

13 Mecânicos e Eletrônicos

91.824.000

82.553.000

-10,1

14 Outros

11.104.000

11.646.000

4,9

629.621.000

563.205.000

-10,5

10 Papel e Derivados
11 Têxteis Diversos
12 Cerâmica e Vidros

Total
Importações
Mercadoria
1 Pescados

-

OUTUBRO
2017

2018

%

7.457.000

11.217.000

50,4

2 Alimentos em Geral

41.238.000

60.123.000

45,8

3 Produtos Químicos

79.234.000

93.094.000

17,5

4 Plásticos e Borrachas

112.928.000

144.027.000

27,5

5 Madeiras e Derivados

2.418.000

3.195.000

32,1

6 Papel e Derivados

5.302.000

5.033.000

-5,1

135.094.000

147.321.000

9,0

10.070.000

10.366.000

2,9

210.274.000

235.638.000

12,0

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

-

83.128.000

-

37.516.000

45.553.000

21,4

641.531.000

836.695.000

30,4

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

2018

%

1 Frango

2.257.899.000 1.554.289.000

-31,2

2 Carnes

1.038.361.000

642.239.000

-38,2

11.017.000

13.973.000

26,8

187.232.000

117.705.000

-37,1

5 Maçã

40.316.000

28.800.000

-28,5

6 Fumo

286.879.000

260.463.000

-9,2

56.991.000

61.612.000

8,1

8 Plásticos e Borrachas

126.751.000

29.304.000

-76,8

9 Madeiras e Derivados

692.789.000 1.104.001.000

59,4

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

7 Produtos Químicos

10 Papel e Derivados

44.551.000

34.260.000

-23,1

11 Têxteis Diversos

65.541.000

46.184.000

-29,5

12 Cerâmica e Vidros

44.950.000

76.620.000

70,4

811.919.000

763.833.000

-5,9

81.462.000

89.942.000

10,4

4.823.225.000

-16,1

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

5746.658.000

Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

1 Pescados

2018

%

89.822.000

100.394.000

11,8

2 Alimentos em Geral

313.802.000

505.433.000

61,1

3 Produtos Químicos

716.927.000 1.059.423.000

47,8

4 Plásticos e Borrachas

857.904.000 1.048.916.000

22,2

5 Madeiras e Derivados

15.939.000

24.977.000

56,7

6 Papel e Derivados

41.229.000

46.121.000

11,9

1.039.403.000 1.323.892.000

27,4

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros

64.802.000

9 Mecânicos e Eletrônicos
10 Veículos
11 Outros
Total

202.675.000

212.7

1.784.187.000 2.338.979.000

31,1

-

185.634.000

-

313.912.000

24,5

5.176.206.000 7.150.356.000

38,1

252.191.000

Heder Cassiano Moritz
Superintendência do Porto de Itajaí - SURIN
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Superintendente

