APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de fevereiro de 2019 registrando 80 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.067.385 toneladas
elevando a movimentação do ano para 165 escalas, com 2.072.306 toneladas
verificando-se um crescimento de 8% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 164 escalas, com 1.925.544 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 1% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de março de 2018 a
Fevereiro de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas
foi de 997 navios com 12.969.032 toneladas, observando-se um crescimento de 5% em
relação ao período de março de 2017 a fevereiro de 2018 quando foram atracados 962
navios com 12.375.948 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um
crescimento de 4%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de fevereiro somou 37 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
74 atracações verificando-se um crescimento de 37% em relação ao ano anterior, que
somou 54 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de fevereiro somou 415.604
toneladas com 32 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
770.969 toneladas com 65 escalas resultando em uma média de 11.861 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
61% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 480.121
toneladas em 40 escalas atendidas e uma média de 12.003 toneladas por escala,
registrando-se uma queda de 1% na movimentação de cargas por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
fevereiro foi de 38 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 82 navios
atracados registrando-se uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 100 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de fevereiro
foi de 633.974 toneladas, com 38 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 1.271.161 toneladas com 82 escalas verificando-se uma média de 15.502 toneladas
por escala realizada, registrando-se uma queda de 9% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que somou 1.402.591 toneladas, com 100 escalas atendidas e uma média
de 14.026 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 10% na
movimentação de cargas por escala efetuada.

Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de fevereiro:
BRASKARNE: registramos duas escalas com 8.049 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 3 escalas com 11.146 toneladas verificando-se
uma queda de 66% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 6 escalas com 32.752 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 50% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos duas escalas com 5.758 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 4 escalas com 10.030 toneladas, verificando-se
um equilíbrio na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior,
que totalizou 4 escalas com 10.080 toneladas movimentadas, observando-se um
equilíbrio no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 4.000 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 2 escalas com 9.000 toneladas, sendo que não
houve registro de escalas realizadas no mesmo período do ano anterior.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de fevereiro totalizou 36.147 TEU’s com 394.479 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 68.106 TEU’s com 727.797 toneladas
verificando-se um crescimento de 64% em relação à movimentação acumulada no
mesmo período do ano anterior, que totalizou 41.445 TEU’s com 449.228 toneladas.
No período de março de 2018 a fevereiro de 2019(últimos 12 meses) foram
movimentados 424.435 TEU’s com 4.344.415 toneladas, verificando-se um crescimento
de 92% em relação ao período de março de 2017 a fevereiro de 2018 quando foram
movimentados 221.399 TEU’s com 2.180.360 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
fevereiro foram movimentados 26.925 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 20.880 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 131.735 TEU’s, registrando-se um crescimento de 29% em relação
ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de fevereiro
verificamos uma movimentação de 11.170 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 20.437 TEU’s, observando-se um crescimento de 82% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 11.201 TEU’s.
No período de março de 2018 a fevereiro de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 294.394 TEU’s, verificandose um crescimento de 92% em relação ao período de março de 2017 a fevereiro de
2018, quando foram movimentados 153.004 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de fevereiro foi
de 55.923 TEU´s com 608.445 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 115.853 TEU’s com 1.203.982 toneladas observando-se uma queda de 8% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 125.857 TEU’s com 1.332.621
toneladas.

No período de março de 2018 a fevereiro de 2019 (últimos 12 meses) foram
movimentados 742.757 TEU’s com 7.579.369 toneladas, verificando-se uma queda de
16% em relação ao período de março de 2017 a fevereiro 2018 quando foram
movimentados 887.372 TEU’s com 9.137.713 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de fevereiro foi de 43.196 TEU´s elevando a movimentação
acumulada do ano para 86.551 TEU’s, observando-se uma queda de 10% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 96.752 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de fevereiro verificamos uma movimentação de 20.125 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 42.587 TEU’s, observando-se uma queda de 8%
em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 46.284 TEU’s.
No período de março de 2018 a fevereiro de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 553.595 TEU’s, verificandose uma queda de 14% em relação ao período de março de 2017 a fevereiro de 2018
quando foram movimentados 644.731 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de fevereiro registramos 92.070 TEU’s com 1.002.924 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 183.959 TEU’S com 1.931.779 toneladas
verificando-se um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 167.302 TEU’s com 1.781.849 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de março de 2018 a fevereiro de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.167.062 TEU’s com 11.924.252 toneladas observando-se um
crescimento de 5% em relação ao período de março de 2017 a fevereiro de 2018 quando
foram movimentados 1.108.905 TEU’s com 11.318.073 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de fevereiro foram movimentados 70.121 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 136.004 TEU’s verificando-se um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 128.073
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 31.295 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
63.024 TEU’s, observando-se um crescimento de 9% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 57.485 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 fevereiro
foram registradas 31 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 64 escalas
registrando-se um crescimento de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 40 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.064 TEU’s ou 602 unidades com 11.372 toneladas,
observando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior que
somou registrou uma movimentação média de 1.036 TEU’s ou 579 unidades com 11.230
toneladas por escala.

A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 773 TEU(s)
ou 434 unidades cheios e 291 TEU (s) ou 168 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 10,90 m e de saída, 11,20 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de fevereiro foram realizadas 38
escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para 82 escalas, registando-se uma
queda de 18% em relação ao ano anterior que registrou 100 navios atendidos, sendo que,
a movimentação média por escala no ano foi de 1.413 TEU’s ou 801 unidades com
14.683 toneladas, verificando-se um crescimento de 12% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.258 TEU’s ou 714 unidades
com 13.326 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.055 TEU’s
ou 602 unidades cheios e 357 TEU’s ou 199 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 12,10 m e de saída, 12,00 m.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de fevereiro foram realizadas 69 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 146 escalas, registando-se um crescimento de
4% em relação ao ano anterior que registrou 140 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.260 TEU’s ou 714 unidades com 13.231
toneladas, verificando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.195 TEU’s ou 675 unidades com
12.727 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 931 TEU’s ou
528 unidades cheios e 328 TEU’s ou 186 unidades Vazias.
Registramos que no mês de fevereiro a Portonave totalizou a movimentação de
55.923 TEU(s) que representou 61% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 92.070 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 36.147 TEU(s) que representou
39%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 115.853 TEU(s) que
representou 63% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 183.959 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 68.106 TEU(s) que representou 37%.

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

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

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
16.293.155.972
842.809.694
502.463.000

Imp. (US$ FOB):
12.620.106.526
1.356.610.764
681.320.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
28.913.262.498
2.199.420.458
1.183.783.000

Saldo (US$ FOB):
3.673.049.446
-513.801.070
-178.857

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Fevereiro/2018
1,27
0,80
0,59
0,88
0,73

Fevereiro/2019
1,30
0,53
0,61
0,66
0,71

Exp/2018

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2019
%
Imp/2018 Imp/2019
%
CC/ 2018

CC/2019

%

17.409.947

16.293.156

31.821.288

28.913.262

-9,1

Exp/2018

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2019
%
Imp/2018 Imp/2019
%
CC/ 2018

CC/2019

%

2.199.421

24,2

594.072

842.810

-6,4

41,8

14.411.341

1.176.824

12.620.106

1.356.611

-12,4

15,3

1.770.896

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2018 Exp/2019
%
Imp/2018 Imp/2019
%
CC/ 2018 CC/2019
490.386
502.463 2,4
645.183
681.320
5,6
1.135.569
1.183.783
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Ano/referência 2018
Do Estado de Santa Catarina:
64,1 %
Do Brasil:
3,8 %

Ano/referência 2019
53,8 %
4,0 %

Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Fevereiro/2018 Fevereiro/2019
Exportação
59 %
57 %
Importação
41 %
43 %

%
4,2

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

Fevereiro
2018

2019

1 Frango

167.649.000

182.144.000

8,6

2 Carnes

68.288.000

89.616.000

31,2

495.000

750.000

51,5

10.498.000

12.851.000

22,4

5 Maçã

1.111.000

227.000

-79,6

6 Fumo

28.696.000

29.298.000

2,1

7 Produtos Químicos

5.084.000

5.014.000

-1,4

8 Plásticos e Borrachas

2.473.000

3.718.000

50,3

9 Madeiras e Derivados

100.286.000

92.791.000

-7,5

10 Papel e Derivados

9.828.000

2.051.000

-79,1

11 Têxteis Diversos

4.745.000

3.819.000

-19,5

12 Cerâmica e Vidros

7.967.000

6.748.000

-15,3

75.655.000

66.057.000

-12,7

7.611.000

7.379.000

-3,0

490.386.000

502.463.000

2,4

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações
Mercadoria

%

Novembro
2018

2019

%

1 Pescados

12.134.000

18.487.000

52,3

2 Alimentos em Geral

43.579.000

49.585.000

13,8

3 Produtos Químicos

84.518.000

85.561.000

1,2

4 Plásticos e Borrachas

113.347.000

111.399.000

-1,7

5 Madeiras e Derivados

976.000

1.901.000

94,8

4.462.000

6.096.000

36,6

147.244.000

135.352.000

-8,1

10.783.000

10.095.000

-6,4

195.917.000

223.621.000

14,1

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

-

8.019.000

-

32.093.000

31.204.000

- 2,8

645.183.000

681.320.000

5.6

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

2019

1 Frango

343.701.000

341.019.000

- 1,0

2 Carnes

145.704.000

160.564.000

10,1

940.000

2.078.000

121,0

20.077.000

26.557.000

32.2

5 Maçã

1.111.000

227.000

-79,6

6 Fumo

60.308.000

50.242.000

-16,7

7 Produtos Químicos

10.276.000

9.948.000

- 4,2

8 Plásticos e Borrachas

5.272.000

6.505.000

23,4

9 Madeiras e Derivados

195.782.000

177.330.000

-9,4

10 Papel e Derivados

12.368.000

7.613.000

-38,4

11 Têxteis Diversos

10.416.000

8.347.000

-19,8

12 Cerâmica e Vidros

15.623.000

19.333.000

-14,6

146.100.000

121.930.000

-16,5

17.997.000

12.681.000

-29,5

985.675.000

938.274.000

-4,8

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações

%

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

2019

%

1 Pescados

29.705.000

32.813.000

10,5

2 Alimentos em Geral

91.701.000

106..478.000

16,1

3 Produtos Químicos

189.508.000

284.445.000

50,0

4 Plásticos e Borrachas

236.692.000

161.092.000

-31,9

5 Madeiras e Derivados

3.649.000

5.646.000

54,7

6 Papel e Derivados

10.299.000

11.792.000

14,4

289.834.000

301.788.000

4,1

21.317.000

23.042.000

8,0

446.671.000

483.024.000

8,1

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

64.179.000

8.019.000

-

64.780.000

-

1.383.555.000 1.482.918.000

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

7,2

