APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de maio de 2019 registramos 91 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.148.638 toneladas
elevando a movimentação do ano para 423 escalas, com 5.439.897 toneladas
verificando-se um crescimento de 7% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 409 escalas, com 5.089.058 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 3% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de junho de 2018 a maio
de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi de 1.010
navios com 13.173.109 toneladas, observando-se um crescimento de 5% em relação ao
período de junho de 2017 a maio de 2018 quando foram atracados 969 navios com
12.600.373 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 maio somou 45 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para 197
atracações verificando-se um crescimento de 25% em relação ao ano anterior, que
somou 157 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de maio somou 464.104 toneladas
com 42 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 2.134.284
toneladas com 179 escalas resultando em uma média de 11.923 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
36% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
1.565.965 toneladas em 135 escalas atendidas e uma média de 11.599 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 maio
foi de 40 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 204 navios atracados
registrando-se uma queda de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 223 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de maio foi
de 656.747 toneladas, com 40 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para
3.214.862 toneladas com 204 escalas verificando-se uma média de 15.759 toneladas
por escala realizada, registrando-se uma queda de 6% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que somou 3.412.896 toneladas, com 223 escalas atendidas e uma média
de 15.304 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 maio:
BRASKARNE: registramos uma escala com 6.243 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 5 escalas com 17.389 toneladas verificando-se
uma queda de 77% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registro 14 escalas com 74.238 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 64% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos quatro escalas com 17.544 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 12 escalas com 50.362 toneladas, verificando-se
um crescimento de 80% 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 8% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 4.000 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 5 escalas com 23.000 toneladas, verificando-se
um crescimento de 188% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou duas escalas com 8.000 toneladas movimentadas,
observando-se um crescimento de 150% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de maio totalizou 41.155 TEU’s com 432.098 toneladas,
(melhor movimentação verificada desde o ano de 2014) elevando a movimentação
acumulada do ano para 186.746 TEU’s com 2.013.999 toneladas verificando-se um
crescimento de 30% em relação à movimentação acumulada no mesmo período do ano
anterior, que totalizou 143.615 TEU’s com 1.449.874 toneladas.
No período de junho de 2018 a maio de 2019(últimos 12 meses) foram
movimentados 440.905 TEU’s com 4.629.972 toneladas, verificando-se um crescimento
de 62% em relação ao período de junho de 2017 a maio de 2018 quando foram
movimentados 271.371 TEU’s com 2.701.244 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de maio
foram movimentados 30.798 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
139.008 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 98.870 TEU’s, registrando-se um crescimento de 41% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de maio
verificamos uma movimentação de 12.609 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 57.058 TEU’s, observando-se um crescimento de 62% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 35.131 TEU’s.
No período de junho de 2018 a maio de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 316.228 TEU’s, verificandose um crescimento de 69% em relação ao período de junho de 2017 a maio de 2018,
quando foram movimentados 187.049 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de maio foi de
62.402 TEU´s com 608.604 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para
300.412 TEU’s com 3.025.324 toneladas observando-se uma queda de 4% em relação
ao mesmo período do anto anterior, que somou 312.798 TEU’s com 3.219.470 toneladas.
No período de junho de 2018 a maio de 2019 (últimos 12 meses) foram
movimentados 740.375 TEU’s com 7.513.862 toneladas, verificando-se uma queda de
14% em relação ao período de junho de 2017 a maio 2018 quando foram movimentados
861.195 TEU’s com 8.816.353 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de maio foi de 43.294 TEU´s elevando a movimentação acumulada do
ano para 216.297 TEU’s, observando-se uma queda de 8% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 234.217 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de maio verificamos uma movimentação de 16.551 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 96.235 TEU’s, observando-se uma queda de 9% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 105.742 TEU’s.
No período de junho de 2018 a maio de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 545.876 TEU’s, verificandose uma queda de 13% em relação ao período de junho de 2017 a maio de 2018 quando
foram movimentados 630.773 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de maio registramos 103.557 TEU’s com 1.040.262 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 487.158 TEU’S com 5.039.323 toneladas
verificando-se um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 456.413 TEU’s com 4.669.344 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de junho de 2018 a maio de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.181.150 TEU’s com 12.144.212 toneladas observando-se um
crescimento de 4% em relação ao período de junho de 2017 a maio de 2018 quando
foram movimentados 1.132.566 TEU’s com 11.517.597 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de maio foram movimentados 74.092 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 355.305 TEU’s verificando-se um crescimento de 7% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 333.087
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 29.160 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
153.293 TEU’s, observando-se um crescimento de 9% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 140.873 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 maio foram
registradas 42 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 172 escalas
registrando-se um crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 134 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala

verificada no ano foi de 1.086 TEU’s ou 610 unidades com 11.709 toneladas,
observando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior que
somou registrou uma movimentação média de 1.072 TEU’s ou 611 unidades com 10.820
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 808 TEU(s)
ou 452 unidades cheios e 277 TEU (s) ou 158 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,00 m e de saída, 10,70 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de maio foram realizadas 40 escalas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 204 escalas, registando-se uma queda
de 9% em relação ao ano anterior que registrou 223 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.472 TEU’s ou 828 unidades com 14.830
toneladas, verificando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.402 TEU’s ou 784 unidades com
14.437 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.060 TEU’s
ou 602 unidades cheios e 412 TEU’s ou 226 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,10 m e de saída, 12,20 m.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de maio foram realizadas 79 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 376 escalas, registando-se um crescimento de
5% em relação ao ano anterior que registrou 357 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.296 TEU’s ou 728 unidades com 13.402
toneladas, verificando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.278 TEU’s ou 719 unidades com
13.078 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 944 TEU’s ou
534 unidades cheios e 351 TEU’s ou 195 unidades Vazias.
Registramos que no mês de maio a Portonave totalizou a movimentação de
62.402 TEU(s) que representou 60% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 103.557 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 41.155 TEU(s) que representou
40%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 300.412 TEU(s) que
representou 62% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 487.158 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 186.746 TEU(s) que representou 38%.

No mês de maio registramos a impraticabilidade da barra para manobras em
função da ocorrência de fortes ventos. Operação com restrições de manobras noturnas e
fora da preamar em função da velocidade da correnteza decorrentes do aumento do nível
dos rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim. Registramos o cancelamento de duas escalas por
conveniência de armadores.

Limitações Operacionais
Ocorrências:
Maio
Impraticabilidade da Barra
18:00 h
Restrições nas manobras
16:00 h
Cancelamentos:
02
Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de maio:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
21.256.975.722
804.334.751
670.266.000

Imp. (US$ FOB):
14.972.204.907
1.388.940.300
676.176.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
36.229.180.629
2.193.275.051
1.346.442.000

Saldo (US$ FOB):
6.284.770.815
-584.605.549
-5.910.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Abril/2018
0,97
0,53
0,55
0,51
0,52

Abril/2019
1,26
0,68
0,52
0,68
0,50

Exp/2018

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

CC/2019

19.352.064

21.256.976

32.585.853

36.229.181

11,2

Exp/2018

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

CC/2019

%

2.193.275

22,7

647.087

804.335

10,0

24,3

13.260.789

1.139.716

14.972.205

1.388.940

12,9

21,8

1.786.803

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2018 Exp/2019
%
Imp/2018 Imp/2019
%
CC/ 2018 CC/2019
214.333
670.266 212,7 626.570
676.176
7,9
880.903
1.346.442
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Maio/2018
Do Estado de Santa Catarina:
47,0 %
Do Brasil:
2,6 %
Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Maio/2018 Maio/2019
Exportação
61 %
59 %
Importação
39 %
41 %

Maio/2019
61,4 %
3,7 %

%

%
52,8

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

Maio
2018

2019

%

1 Frango

11.398.000

210.850.000

-

2 Carnes

5.472.000

118.085.000

-

73.000

1.963.000

-

4 Alimentos em Geral

6.823.000

14.913.000

118,6

5 Maçã

5.204.000

9.734.000

87,0

6 Fumo

20.394.000

46.316.000

127,1

7 Produtos Químicos

5.285.000

7.557.000

42,9

8 Plásticos e Borrachas

2.572.000

3.226.000

25,4

9 Madeiras e Derivados

86.218.000

109.184.000

26,6

10 Papel e Derivados

2.502.000

17.311.000

591,9

11 Têxteis Diversos

3.357.000

5.027.000

49,7

12 Cerâmica e Vidros

5.477.000

10.430.000

90,4

53.684.000

104.250.000

94,2

5.874.000

11.420.000

94,4

214.333.000

670.266.000

212,7

3 Pescados

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações
Mercadoria

Maio
2018

2019

7.296.000

9.656.000

32,3

2 Alimentos em Geral

52.622.000

51.632.000

-1,9

3 Produtos Químicos

90.806.000

80.195.000

-11,7

4 Plásticos e Borrachas

112.006.000

110.265.000

-1,5

5 Madeiras e Derivados

1.894.000

1.634.000

-13,7

6 Papel e Derivados

2.891.000

5.184.000

79,3

108.245.000

100.006.000

-7,6

9.027.000

11.553.000

27,9

220.907.000

223.435.000

1,1

59.163.000

-

20.876.000

23.453.000

12,3

626.570.000

676.176.000

7,9

1 Pescados

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

-

%

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

2019

1 Frango

678.891.000

948.339.000

39,7

2 Carnes

286.696.000

465.410.000

62,3

1.593.000

6.256.000

292,7

4 Alimentos em Geral

55.083.000

69.758.000

26,6

5 Maçã

19.574.000

26.167.000

33,7

6 Fumo

136.308.000

144.176.000

5,8

7 Produtos Químicos

32.845.000

28.785.000

-12,4

8 Plásticos e Borrachas

13.716.000

15.492.000

12,9

9 Madeiras e Derivados

534.912.000

484.383.000

90,6

10 Papel e Derivados

20.556.000

34.722.000

68,9

11 Têxteis Diversos

23.962.000

22.653.000

-5,5

12 Cerâmica e Vidros

37.564.000

43.830.000

16,7

385.122.000

374.036.000

-2,9

43.642.000

39.918.000

-8,5

2.270.104.000 2.703.925.000

19,1

3 Pescados

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações

%

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

1 Pescados

2019

%

53.264.000

60.989.000

14,5

2 Alimentos em Geral

247.058.000

258.408.000

4,6

3 Produtos Químicos

454.631.000

533.285.000

17,3

4 Plásticos e Borrachas

575.451000

508.275.000

-11,7

5 Madeiras e Derivados

9.447.000

12.484.000

32,1

6 Papel e Derivados

23.501.000

25.946.000

10,4

7 Têxteis Diversos

688.763.000

649.376.000

-5, 7

51.582.000

56.307.000

9,2

1.130.700.000 1.152.785.000

1,9

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

-

117.214.000

-

136.756.000

-5,4

3.378.927.000 3.511.798.000

3,9

144.530.000

Heder Cassiano Moritz
Superintendência do Porto de Itajaí - SURIN
Fabio da Veiga
Superintendente

