APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de Novembro de 2018 registrando 78 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.166.522 toneladas
elevando a movimentação do ano para 906 escalas, com 11.728.656 toneladas
verificando-se um crescimento de 3% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 873 escalas, com 11.408.452 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 4% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de dezembro de 2017 a
novembro de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas
foi de 987 navios com 12.756.584 toneladas, observando-se um crescimento de 2% em
relação ao período de dezembro de 2016 a novembro de 2017 quando foram atracados
961 navios com 12.468.532 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um
crescimento de 3%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de novembro somou 32 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
366 atracações verificando-se um crescimento de 80% em relação ao ano anterior, que
somou 203 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de novembro somou 455.609
toneladas com 35 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
3.990.148 toneladas com 337 escalas resultando em uma média de 11.840 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
96% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
2.035.434 toneladas em 181 escalas atendidas e uma média de 11.245 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
novembro foi de 43 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 482
navios atracados registrando-se uma queda de 21% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 608 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de
novembro foi de 700.870 toneladas, com 43 escalas, elevando a movimentação
acumulada do ano para 7.507.096 toneladas com 482 escalas verificando-se uma média
de 15.575 toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 18% em relação
ao mesmo período do ano anterior, que somou 9.124.640 toneladas, com 608 escalas
atendidas e uma média de 15.007 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 novembro:
BRASKARNE: registramos uma escala com 5.390 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 25 escalas com 122.848 toneladas verificando-se
um equilíbrio na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 27 escalas com 123.313 toneladas movimentadas, observando-se uma
queda de 7% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos uma escala com 4.653 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 27 escalas com 85.121 toneladas, verificando-se
uma queda de 5% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 24 escalas com 89.794 toneladas movimentadas, observando-se
um crescimento de 13% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: Não houve registro de escalas efetuadas. A movimentação
acumulada do ano registra 6 escalas com 23.443 toneladas verificando-se uma queda de
34% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 10 escalas com 32.271 toneladas movimentadas, observando-se uma queda de
40% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de novembro totalizou 41.139 TEU’s com 416.141 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 362.115 TEU’s com 3.680.183
toneladas verificando-se um crescimento de 87% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 193.559 TEU’s com
1.881.149 toneladas.
No período de dezembro de 2017 a novembro de 2018(últimos 12 meses) foram
movimentados 381.185 TEU’s com 3.871.923 toneladas, verificando-se um crescimento
de 78% em relação ao período de dezembro de 2016 a novembro de 2017 quando foram
movimentados 214.151 TEU’s com 2.093.046 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
novembro foram movimentados 28.593 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 249.939 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 131.735 TEU’s, registrando-se um crescimento de 89% em relação
ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de novembro
verificamos uma movimentação de 11.138 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 90.295 TEU’s, observando-se um crescimento de 179% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 32.290 TEU’s.
No período de dezembro de 2017 a novembro de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 263.353 TEU’s, verificandose um crescimento de 79% em relação ao período de dezembro de 2016 a novembro
de 2017, quando foram movimentados 146.951 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de novembro foi
de 61.330 TEU´s com 673.678 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 694.124 TEU’s com 7.077.458 toneladas observando-se uma queda de 17% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 835.143 TEU’s com 8.530.246
toneladas.
No período de dezembro de 2017 a novembro de 2018 (últimos 12 meses) foram
movimentados 765.489 TEU’s com 7.840.514 toneladas, verificando-se uma queda de
16% em relação ao período de novembro de 2016 a outubro 2017 quando foram
movimentados 910.227 TEU’s com 9.279.059 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de novembro foi de 48.335 TEU´s elevando a movimentação
acumulada do ano para 518.248 TEU’s, observando-se uma queda de 13% em relação
ao mesmo período do ano anterior, que somou 595.061 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de novembro verificamos uma movimentação de 20.348 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 236.373 TEU’s, observando-se uma queda de
7% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 254.690 TEU’s.
No período de dezembro de 2017 a novembro de 2018 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 571.976 TEU’s, verificandose uma queda de 11% em relação ao período de dezembro de 2016 a novembro de 2017
quando foram movimentados 645.588 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de novembro registramos 102.469 TEU’s com 1.089.819 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 1.056.263 TEU’S com 10.757.979 toneladas
verificando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 1.028.836 TEU’s com 10.411.395 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de dezembro de 2017 a novembro de 2018 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.146.698 TEU’s com 11.712.775 toneladas observando-se um
crescimento de 2% em relação ao período de dezembro de 2016 a novembro de 2017
quando foram movimentados 1.124.512 TEU’s com 11.372.105 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de novembro foram movimentados 76.928 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 768.211 TEU’s verificando-se um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 726.796
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 31.486 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
326.668 TEU’s, observando-se um crescimento de 11% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 292.980 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 novembro
foram registradas 30 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 322
escalas registrando-se um crescimento de 82% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 177 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 1.124 TEU’s ou 634 unidades com 11.429 toneladas,
observando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior que
somou registrou uma movimentação média de 1.093 TEU’s ou 589 unidades com 10.628
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 776 TEU(s)
ou 441 unidades cheios e 348TEU (s) ou 193 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 novembro foram realizadas 43
escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para 482 escalas, registando-se
uma queda de 21% em relação ao ano anterior que registrou 608 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.440 TEU’s ou 800 unidades com
14.685 toneladas, verificando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.373 TEU’s ou 789 unidades
com 14.030 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.075 TEU’s
ou 601 unidades cheios e 365 TEU’s ou 199 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 novembro foram realizadas 73 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 804 escalas, registando-se um crescimento de
2% em relação ao ano anterior que registrou 785 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.314 TEU’s ou 734 unidades com 13.381
toneladas, verificando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou uma movimentação média de 1.310 TEU’s ou 744 unidades com 13.263
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 955 TEU’s ou
537 unidades cheios e 358 TEU’s ou 196 unidades Vazias.
Registramos que no mês de novembro a Portonave totalizou a movimentação de
61.330 TEU(s) que representou 60% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 102.469 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 41.139 TEU(s) que representou
40%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 694.124 TEU(s) que
representou 66% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 1.056.263 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 362.115 TEU(s) que representou 34%.

No mês de novembro 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 uma escala por conveniência
de armador.
Limitações Operacionais
Ocorrências:
Novembro
Impraticabilidade da Barra
34:00 horas
Restrições nas manobras
Cancelamentos:
01 escala

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

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
20.922.444.906
1.490.984.431
537.252.000

Imp. (US$ FOB):
16.860.358.292
1.571.614.605
715.418.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
37.782.803.198
3.062.599.036
1.252.670.000

Saldo (US$ FOB):
4.062.086.614
-80.630.174
-178.166

Agregado: (US$ FOB/Kg)

Novembro/2017 Novembro/2018
1,33
1,21
0,80
0,62
0,57
0,59
1,02
0,66
0,74
0,57

Exp/2017

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

CC/2018

16.683.108

20.922.445

29.825.614

37.782.803

Exp/2017

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

CC/2018

%

3.062.599

71.0

628.277

25,4

1.490.984

137,3

13.142.506

1.162.253

16.860.358

1.571.615

28,3

35,2

1.790.530

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2017 Exp/2018
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017 CC/2018
568.132
537.252 -5,4
618.220
715.418 15,7
1.186.352
1.252.670
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2017
Do Estado de Santa Catarina:
66,2 %
Do Brasil:
3,9 %

Ano/referência 2018
40,9 %
3,3 %

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

%
26,6

%
5,6

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

Novembro
2017

2018

1 Frango

203.708.000

193.703.000

-4,9

2 Carnes

105.523.000

67.683.000

-35,8

1.030.000

928.000

-9,9

14.301.000

16.010.000

11,9

3 Pescados
4 Alimentos em Geral
5 Maçã
6 Fumo

-

%

-

-

20.671.000

25.384.000

22,8

7 Produtos Químicos

6.591.000

7.793.000

18,2

8 Plásticos e Borrachas

3.510.000

3.044.000

-13,3

9 Madeiras e Derivados

98.858.000

120.072.000

21,4

10 Papel e Derivados

3.508.000

2.362.000

-32,7

11 Têxteis Diversos

4.254.000

4.229.000

-

12 Cerâmica e Vidros

9.000.000

9.296.000

3,3

13 Mecânicos e Eletrônicos

81.630.000

77.761.000

-4,7

14 Outros

15.548.000

8.897.000

-42,7

568.132.000

537.252.000

-5,4

Total
Importações
Mercadoria

Novembro
2017

2018

%

1 Pescados

10.382.000

11.407.000

9,9

2 Alimentos em Geral

57.368.000

62.491.000

8,9

3 Produtos Químicos

73.624.000

173.155.000

135,2

4 Plásticos e Borrachas

102.714.000

52.463.000

-48,9

5 Madeiras e Derivados

2.032.000

4.233.000

108,3

6 Papel e Derivados

5.329.000

5.039.000

-5,4

117.265.000

104.324.000

-11,8

8.039.000

11.132.000

38,5

205.410.000

242.902.000

18,3

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

-

27.414.000

-

36.057.000

20.858.000

-42,1

618.220.000

715.418.000

15,7

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

2018

%

1 Frango

2.461.607.000 1.747.992.000

-27,2

2 Carnes

1.143.884,000

709.922.000

-37,9

12.047.000

14.901.000

23,7

201.533.000

133.715.000

-33,6

5 Maçã

40.316.000

28.800.000

-28,5

6 Fumo

307.550.000

285.847.000

-7,0

63.582.000

69.405.000

9,1

8 Plásticos e Borrachas

130.261.000

32.348.000

-75,1

9 Madeiras e Derivados

791.647.000 1.224.073.000

54,6

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

7 Produtos Químicos

10 Papel e Derivados

48.059.000

36.622.000

-23,8

11 Têxteis Diversos

69.795.000

50.413.000

-27,7

12 Cerâmica e Vidros

53.950.000

85.916.000

59,2

893.549.000

841.594.000

-5,8

97.010.000

98.929.000

1,9

6.314.790.000 5.360.477.000

-15,1

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

2018

%

1 Pescados

100.204.000

111.801.000

11,6

2 Alimentos em Geral

371.170.000

597.924.000

61,1

3 Produtos Químicos

790.551.000 1.232.578.000

55,9

4 Plásticos e Borrachas

960.618.000 1.101.379.000

14,6

5 Madeiras e Derivados

17.971.000

29.210.000

62,5

6 Papel e Derivados

46.558.000

51.160.000

9,9

1.156.668.000 1.428.216.000

23,5

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros

72.841.000

9 Mecânicos e Eletrônicos
10 Veículos
11 Outros
Total

213.807.000

193,5

1.989.597.000 2.581.881.000

29,7

-

213.048.000

-

334.770.000

16,1

5.794.426.000 7.865.774.000

35,7

288.248.000
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Superintendência do Porto de Itajaí - SURIN
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