APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de abril de 2019 registrando 88 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.173.755 toneladas
elevando a movimentação do ano para 332 escalas, com 4.921.259 toneladas
verificando-se um crescimento de 5% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 232 escalas, com 4.100.693 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um equilíbrio em relação ao
mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de maio de 2018 a abril
de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi de 996
navios com 13.012.836 toneladas, observando-se um crescimento de 5% em relação ao
período de maio de 2017 a abril de 2018 quando foram atracados 969 navios com
12.409.231 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 abril somou 41 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para 152
atracações verificando-se um crescimento de 25% em relação ao ano anterior, que
somou 122 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de abril somou 449.886 toneladas
com 35 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 1.670.180
toneladas com 137 escalas resultando em uma média de 12.191 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
39% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
1.204.984 toneladas em 102 escalas atendidas e uma média de 11.813 toneladas por
escala, registrando-se um crescimento de 3% na movimentação de cargas por escala
realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de abril
foi de 44 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 164 navios atracados
registrando-se uma queda de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 185 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de abril foi
de 707.165 toneladas, com 44 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para
2.558.115 toneladas com 164 escalas verificando-se uma média de 15.598 toneladas
por escala realizada, registrando-se uma queda de 9% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que somou 2.802.981 toneladas, com 185 escalas atendidas e uma média
de 15.151 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 3% na movimentação
de cargas por escala efetuada.

Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de abril:
BRASKARNE: Não houve registro de escalas no presente mês. A movimentação
acumulada do ano somou 4 escalas com 11.146 toneladas verificando-se uma queda de
82% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que
registro 11 escalas com 60.769 toneladas movimentadas, observando-se uma queda de
64% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos duas escalas com 12.724 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 8 escalas com 32.818 toneladas, verificando-se
um crescimento de 17% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 13 escalas com 27.959 toneladas movimentadas, observandose uma queda de 38% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 4.000 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 4 escalas com 19.000 toneladas, verificando-se
um crescimento de 375% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou uma escala com 4.000 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 300% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de abril totalizou 38.903 TEU’s com 428.867 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 145.591 TEU’s com 1.581.901
toneladas verificando-se um crescimento de 37% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 106.555 TEU’s com
1.124.892 toneladas.
No período de maio de 2018 a abril de 2019(últimos 12 meses) foram
movimentados 436.810 TEU’s com 4.522.856 toneladas, verificando-se um crescimento
de 74% em relação ao período de maio de 2017 a abril de 2018 quando foram
movimentados 251.160 TEU’s com 2.508.554 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de abril
foram movimentados 29.206 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
108.038 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 76.906 TEU’s, registrando-se um crescimento de 40% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de abril
verificamos uma movimentação de 11.952 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 44.317 TEU’s, observando-se um crescimento de 62% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 27.278 TEU’s.
No período de maio de 2018 a abril de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 307.394 TEU’s, verificandose um crescimento de 76% em relação ao período de maio de 2017 a abril de 2018,
quando foram movimentados 174.159 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de abril foi de
66.175 TEU´s com 667.028 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para

238.010 TEU’s com 2.417.160 toneladas observando-se uma queda de 6% em relação
ao mesmo período do anto anterior, que somou 254.048 TEU’s com 2.653.565 toneladas.
No período de maio de 2018 a abril de 2019 (últimos 12 meses) foram
movimentados 736.723 TEU’s com 7.471.603 toneladas, verificando-se uma queda de
14% em relação ao período de maio de 2017 a abril 2018 quando foram movimentados
859.832 TEU’s com 8.838.724 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de abril foi de 46.756 TEU´s elevando a movimentação acumulada do
ano para 173.003 TEU’s, observando-se uma queda de 10% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 193.160 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de abril verificamos uma movimentação de 19.167 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 79.684 TEU’s, observando-se uma queda de 10% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 88.542 TEU’s.
No período de maio de 2018 a abril de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 543.639 TEU’s, verificandose uma queda de 14% em relação ao período de maio de 2017 a abril de 2018 quando
foram movimentados 630.492 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de abril registramos 105.078 TEU’s com 1.095.895 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 383.601 TEU’S com 3.999.061 toneladas
verificando-se um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 360.603 TEU’s com 3.778.457 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de maio de 2018 a abril de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.173.403 TEU’s com 11.994.837 toneladas observando-se um
crescimento de 6% em relação ao período de maio de 2017 a abril de 2018 quando
foram movimentados 1.110.992 TEU’s com 11.347.278 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de abril foram movimentados 75.962 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 281.041 TEU’s verificando-se um crescimento de 4% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 270.066
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 31.119 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
124.001 TEU’s, observando-se um crescimento de 7% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 115.820 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 abril foram
registradas 35 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 133 escalas
registrando-se um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 102 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.094 TEU’s ou 592 unidades com 11.894 toneladas,
observando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior que

somou registrou uma movimentação média de 1.045 TEU’s ou 592 unidades com 11.028
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 812 TEU(s)
ou 456 unidades cheios e 282 TEU (s) ou 160 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,40 m e de saída, 11,10 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de abril foram realizadas 44 escalas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 164 escalas, registando-se uma queda
de 11% em relação ao ano anterior que registrou 185 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.451 TEU’s ou 817 unidades com 14.739
toneladas, verificando-se um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.373 TEU’s ou 771 unidades com
14.343 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.054 TEU’s
ou 599 unidades cheios e 396 TEU’s ou 218 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,30 m e de saída, 12,20 m.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de abril foram realizadas 79 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 297 escalas, registando-se um crescimento de
3% em relação ao ano anterior que registrou 287 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.291 TEU’s ou 727 unidades com 13.465
toneladas, verificando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.256 TEU’s ou 707 unidades com
13.165 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 946 TEU’s ou
535 unidades cheios e 345 TEU’s ou 192 unidades Vazias.
Registramos que no mês de abril a Portonave totalizou a movimentação de
66.175 TEU(s) que representou 63% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 105.078 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 38.903 TEU(s) que representou
41%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 238.010 TEU(s) que
representou 62% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 383.601 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 145.591 TEU(s) que representou 38%.
No mês de abril registramos restrições para manobras durante a operação de
salvatagem de uma pequena embarcação de pesca que naufragou no canal interno.
Registramos o cancelamento de duas escalas por conveniência de armadores.
Limitações Operacionais
Ocorrências:
Abril
Impraticabilidade da Barra
Restrições nas manobras
04:00 h
Cancelamentos:
02

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

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
19.698.577.583
756.457.269
549.866.000

Imp. (US$ FOB):
13.628.216.940
1.299.879.664
669.318.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
33.326.794.523
2.056.336.933
1.219.184.000

Saldo (US$ FOB):
6.070.360.643
-543.422.395
-119.452.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Abril/2018
1,14
0,77
0,55
0,53
0,67

Abril/2019
1,27
0,53
0,67
0,49
0,72

Exp/2018

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

CC/2019

%

19.713.849

19.698.578

33.506.022

33.326.795

-0,5

Exp/2018

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

CC/2019

%

2.056.337

1,6

750.117

756.457

-0,1

0,8

13.792.173

1.274.425

13.628.217

1.299.880

-1,2

2,0

2.024.542

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2018 Exp/2019
%
Imp/2018 Imp/2019
%
CC/ 2018 CC/2019
470.988
549.866 16,7
694.616
669.318 -3,6
1.165.604
1.219.184
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Abril/2018
Do Estado de Santa Catarina:
57,6 %
Do Brasil:
3,1 %
Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Abril/2018 Abril/2019
Exportação
61 %
58 %
Importação
39 %
42 %

Abril/2019
59,3 %
3,6 %

%
4,6

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

Abril
2018

2019

1 Frango

122.571.000

206.967.000

68,8

2 Carnes

53.463.000

103.321.000

93,2

325.000

1.271.000

291,0

13.680.000

10.433.000

-23,7

5 Maçã

6.969.000

9.202.000

32,0

6 Fumo

25.960.000

19.890.000

- 23,4

7 Produtos Químicos

9.715.000

5.392.000

-44,5

8 Plásticos e Borrachas

3.226.000

2.465.000

-23,5

9 Madeiras e Derivados

125.908.000

89.809.000

-28,6

10 Papel e Derivados

2.874.000

5.132.000

78,6

11 Têxteis Diversos

5.136.000

4.689.000

-8,7

12 Cerâmica e Vidros

9.396.000

9.698.000

3,2

84.876.000

72.405.000

-14,7

7.429.000

8.742.000

17,7

470.988.000

549.866.000

16,7

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações
Mercadoria

%

Abril
2018

2019

7.718.000

8.851.000

11,6

2 Alimentos em Geral

54.161.000

44.460.000

-17,9

3 Produtos Químicos

90.643.000

94.150.000

3,9

4 Plásticos e Borrachas

117.225.000

129.815.000

10,7

5 Madeiras e Derivados

1.941.000

2.772.000

42,8

6 Papel e Derivados

5.365.000

4.802.000

-10,5

145.875.000

122.448.000

-16,0

9.724.000

10.065.000

3,5

233.285.000

231.065.000

-1,0

1 Pescados

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

-

%

-

-

28.679.000

20.918.000

-27,0

694.616.000

669.318.000

-3,6

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

2019

%

1 Frango

667.493.000

737.849.000

10,5

2 Carnes

281.224.000

347.325.000

23,5

1.520.000

4.293.000

182,4

4 Alimentos em Geral

48.260.000

54.845.000

13,6

5 Maçã

14.370.000

16.433.000

14,3

6 Fumo

115.914.000

97.860.000

-15,6

7 Produtos Químicos

27.220.000

21.228.000

-22,0

8 Plásticos e Borrachas

11.144.000

12.266.000

10,1

9 Madeiras e Derivados

448.694.000

375.199.000

-16,4

10 Papel e Derivados

18.054.000

17.411.000

-3,6

11 Têxteis Diversos

20.605.000

17.626.000

-14,4

12 Cerâmica e Vidros

32.087.000

33.400.000

4,1

331.438.000

269.786.000

-18,6

37.768.000

28.498.000

-24,5

2.055.771.000 2.033.659.000

-1,1

3 Pescados

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

Acumulado do ano

Importações
Mercadoria

2018

1 Pescados

2019

%

45.968.000

51.333.000

11,7

2 Alimentos em Geral

194.436.000

206.776.000

6,3

3 Produtos Químicos

363.825.000

453.090.000

24,5

4 Plásticos e Borrachas

463.445.000

397.992.000

-14,1

5 Madeiras e Derivados

7.553.000

10.850.000

43,6

20.610.000

20.762.000

1,0

580.518.000

549.361.000

-5,4

42.555.000

44.754.000

5,1

909.793.000

929.350.000

2,1

58.051.000

-

113.303.000

-8,4

2.752.357.000 2.835.622.000

3,0

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

123.644.000

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

