APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de Dezembro de 2018 registramos 90 escalas efetuadas
no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.093.614 toneladas
elevando a movimentação do ano para 996 escalas, com 12.822.270 toneladas
verificando-se um crescimento de 3% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 958 escalas, com 12.436.380 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 4% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de dezembro somou 41 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
407 atracações verificando-se um crescimento de 82% em relação ao ano anterior, que
somou 224 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de dezembro somou 411.215
toneladas com 34 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
4.401.363 toneladas com 371 escalas resultando em uma média de 11.863 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
2.240.869 toneladas em 199 escalas atendidas e uma média de 11.261 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
dezembro foi de 44 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 526 navios
atracados registrando-se uma queda de 21% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 669 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de
dezembro foi de 664.320 toneladas, com 44 escalas, elevando a movimentação
acumulada do ano para 8.171.416 toneladas com 526 escalas verificando-se uma média
de 15.535 toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 18% em relação
ao mesmo período do ano anterior, que somou 9.935.924 toneladas, com 669 escalas
atendidas e uma média de 14.852 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 dezembro:
BRASKARNE: registramos uma escala com 3.437 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 26 escalas com 126.285 toneladas verificando-se
uma queda de 3% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 29 escalas com 130.522 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 10% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.

TEPORTI: registramos três escalas com 9.642 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 30 escalas com 94.763 toneladas, verificando-se
um crescimento de 6% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 24 escalas com 89.794 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 25% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 5.000 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 7 escalas com 28.443 toneladas verificando-se
uma queda de 28% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 11 escalas com 39.271 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 36% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de dezembro totalizou 35.659 TEU’s com 385.663 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 397.774 TEU’s com 4.065.846
toneladas verificando-se um crescimento de 87% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 212.629 TEU’s com
2.072.889 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
dezembro foram movimentados 26.323 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 276.262 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 145.149 TEU’s, registrando-se um crescimento de 90% em relação
ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de dezembro
verificamos uma movimentação de 9.948 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 100.243 TEU’s, observando-se um crescimento de 139% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 41.886 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de dezembro foi
de 58.637 TEU´s com 630.550 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 752.761 TEU’s com 7.708.008 toneladas observando-se uma queda de 17% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 906.508 TEU’s com 9.293.302
toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de dezembro foi de 45.548 TEU´s elevando a movimentação
acumulada do ano para 563.796 TEU’s, observando-se uma queda de 13% em relação
ao mesmo período do ano anterior, que somou 648.789 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de dezembro verificamos uma movimentação de 21.303 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 257.676 TEU’s, observando-se uma queda de
7% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 276.569 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de dezembro registramos 94.324 TEU’s com 1.016.213 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 1.150.587 TEU’S com 11.774.192 toneladas
verificando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 1.119.271 TEU’s com 11.366.191 toneladas.

Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de dezembro foram movimentados 71.871 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 840.082 TEU’s verificando-se um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 793.938
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 31.251 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
357.919 TEU’s, observando-se um crescimento de 12% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 318.455 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 dezembro
foram registradas 33 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 355
escalas registrando-se um crescimento de 82% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 195 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 1.120 TEU’s ou 631 unidades com 11.453 toneladas,
observando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior que
somou registrou uma movimentação média de 1.090 TEU’s ou 588 unidades com 10.630
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 778 TEU(s)
ou 441 unidades cheios e 342TEU (s) ou 189 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 10,90 m e de saída, 11,00 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de dezembro foram realizadas 44
escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para 526 escalas, registando-se
uma queda de 21% em relação ao ano anterior que registrou 669 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.431 TEU’s ou 796 unidades com
14.654 toneladas, verificando-se um crescimento de 6% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.355 TEU’s ou 779 unidades
com 13.468 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.072 TEU’s
ou 600 unidades cheios e 359 TEU’s ou 196 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,60 m e de saída, 11,90 m.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de dezembro foram realizadas 77 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 881 escalas, registando-se um crescimento de
2% em relação ao ano anterior que registrou 864 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.306 TEU’s ou 730 unidades com 13.364
toneladas, verificando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou uma movimentação média de 1.295 TEU’s ou 736 unidades com 13.155
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 953 TEU’s ou
536 unidades cheios e 352 TEU’s ou 193 unidades Vazias.

Registramos que no mês dezembro a Portonave totalizou a movimentação de
58.637 TEU(s) que representou 62% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 94.324 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 35.659 TEU(s) que representou
38%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 752.761 TEU(s) que
representou 65% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 1.150.587 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 397.774 TEU(s) que representou 35%.

No mês de dezembro não registramos a impraticabilidade da barra.
Limitações Operacionais
Ocorrências:
Dezembro
Impraticabilidade da Barra
Restrições nas manobras
Cancelamentos:
-

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

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
19.555.989.926
1.343.029.294
626.329.000

Imp. (US$ FOB):
12.916.748.963
1.217.998.539
591.613.000

C. C. (US$ FOB):
32.472.738.889
2.561.027.833
1.217.942.000

Saldo (US$ FOB):
6.639.240.963
125.030.755
34.716.000

Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao acumulado do ano de 2018:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
239.889.209.000
11.377.983.000
5.986.806.000

Imp. (US$ FOB):
181.230.569.000
15.944.985.000
8.457.387.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
421.119.778.000
27.322.968.000
14.444.193.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Dezembro/2017 Dezembro/2018
1,35
1,31
0,86
1,55
0,64
0,72
0,86
0,98
0,48
0,51

Saldo (US$ FOB):
58.658.640.000
-4.567.002.000
-2.470.581.000

Exp/2017

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

%

17.595.288

19.555.990

30.192.803

32.472.739

7,6

Exp/2017

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

CC/2018

%

2.561.028

51,0

724.126

11,1

1.343.029

85,4

12.597.515

971.023

12.916.749

1.217.999

2,5

25,4

1.695.149

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
%
Imp/2017 Imp/2018
%
CC/ 2017 CC/2018
Exp/2017 Exp/2018
577.508
626.329 8,4
534.401
591.613 10,7
1.111.909
1.217.942

%
9,5

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB) - Acumulado de 2018
Exp/2017
217.739.218

Exp/2018
239.889.209

%
10,2

Imp./2017
150.749.494

Imp./2018
181.230.569

%
20,2

CC/ 2017
368.488,712

CC/2018
421.119.778

Exp/2017
8.510.969

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2018
%
Imp./2017
Imp./2018
%
11.337.983 33,2
12.584.945
15.944.985
26,7

Exp/2017
6.883.800

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2018
%
Imp./2017
Imp./2018
%
CC/ 2017
CC/2018
5.986.806 -13,0
6.328.827
8.457.387
33,6
13.212.627
14.444.193

CC/ 2017
21.095.914

CC/2018
27.322.968

Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2017
Ano/referência 2018
Do Estado de Santa Catarina:
62,6 %
52,8 %
Do Brasil:
3,6 %
3,4 %

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

%
14,3

%
29,5

%
9,3

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

Dezembro
2017

2018

1 Frango

178.843.000

229.761.000

28,5

2 Carnes

100.432.000

104.767.000

4,3

618.000

877.000

41,9

13.727.000

18.817.000

37,0

3 Pescados
4 Alimentos em Geral
5 Maçã
6 Fumo

-

%

-

-

29.035.000

35.545.000

22,4

7 Produtos Químicos

8.551.000

10.763.000

25,9

8 Plásticos e Borrachas

3.522.000

3.798.000

7,8

9 Madeiras e Derivados

110.272.000

108.739.000

-1,4

10 Papel e Derivados

4.080.000

11.026.000

170,2

11 Têxteis Diversos

5.463.000

5.231.000

-4,2

12 Cerâmica e Vidros

9.430.000

8.611.000

-8,6

13 Mecânicos e Eletrônicos

97.210.000

81.984.000

-15,6

14 Outros

16.325.000

7.410.000

-54,6

577.508.000

626.329.000

-8,4

Total
Importações
Mercadoria
1 Pescados

Dezembro
2017

2018

%

8.319.000

15.692.000

88,6

2 Alimentos em Geral

47.494.000

36.409.000

-23,3

3 Produtos Químicos

67.475.000

157.930.000

134,0

4 Plásticos e Borrachas

89.841.000

35.054.000

-60,9

5 Madeiras e Derivados

2.052.000

1.839.000

-10,3

6 Papel e Derivados

3.542.000

4.512.000

27,3

7 Têxteis Diversos

88.179.000

93.737.000

6,3

9.519.000

7.807.000

-17,9

190.854.000

197.098.000

3,3

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

-

19.205.000

-

27.126.000

22.330.000

-17,7

534.401.000

591.613.000

10,7

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

2018

%

1 Frango

2.640.450.000 1.977.753.000

-25,1

2 Carnes

1.244.316.000

814.689.000

-34,5

12.665.000

15.778.000

24,5

215.260.000

151.532.000

-29,6

5 Maçã

22.434.000

28.800.000

-28,4

6 Fumo

348.453.000

321.392.000

-7,8

7 Produtos Químicos

75.093.000

80.168.000

6,7

8 Plásticos e Borrachas

37.653.000

36.146.000

-4,0

9 Madeiras e Derivados

996.919.000 1.332.812.000

33,7

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

10 Papel e Derivados

50.440.000

47.648.000

-5,5

11 Têxteis Diversos

72.643.000

55.644.000

-23,4

12 Cerâmica e Vidros

63.380.000

94.527.000

49,1

13 Mecânicos e Eletrônicos

990.759.000

923.578.000

-6,7

14 Outros

113.335.000

106.339.000

-6,2

6.883.800.000 5.986.806.000

-13,0

Total
Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2017

2018

%

1 Pescados

108.523.000

127.493.000

17,5

2 Alimentos em Geral

418.664.000

604.333.000

44,3

3 Produtos Químicos

858.026.000 1.390.508.000

62,0

1.050.459.000 1.136.133.000

8,1

4 Plásticos e Borrachas
5 Madeiras e Derivados

20.023.000

31.049.000

55,0

6 Papel e Derivados

50.100.000

55.672.000

11,1

1.244.847.000 1.521.953.000

22,2

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros

82.360.000

9 Mecânicos e Eletrônicos
10 Veículos
11 Outros
Total

221.614.000

169,1

2.180.451.000 2.778.779.000

27,4

-

232.253.000

-

357.100.000

13,2

6.328.827.000 8.457.387.000

33,6

315.374.000

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

