APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de julho de 2019 registramos 91 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.083.772 toneladas
elevando a movimentação do ano para 604 escalas, com 7.742.081 toneladas
verificando-se um crescimento de 7% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 575 escalas, com 7.215.342 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 5% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de agosto de 2018 a julho
de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi de 1.025
navios com 13.349.099 toneladas, observando-se um crescimento de 5% em relação ao
período de agosto de 2017 a julho de 2018 quando foram atracados 1.004 navios com
12.687.432 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um crescimento de
2%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de julho somou 39 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para 279
atracações verificando-se um crescimento de 25% em relação ao ano anterior, que
somou 224 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de julho somou 419.295 toneladas
com 39 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 3.025.338
toneladas com 261 escalas resultando em uma média de 11.591 toneladas
movimentadas por escala realizada, verificando-se um crescimento de 31% em relação
ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 2.304.747 toneladas em
201 escalas atendidas e uma média de 11.466 toneladas por escala, registrando-se um
crescimento de 1% na movimentação de cargas por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de julho
foi de 49 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 295 navios atracados
registrando-se uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 309 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de julho foi
de 649.449 toneladas, com 49 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para
4.575.458 toneladas com 295 escalas verificando-se uma média de 15.510 toneladas
por escala realizada, registrando-se uma queda de 4% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que somou 4.744.727 toneladas, com 309 escalas atendidas e uma média
de 15.355 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 1% na movimentação
de cargas por escala efetuada.

Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de julho:
BRASKARNE: sem registro de escalas. A movimentação acumulada do ano
somou 5 escalas com 17.389 toneladas verificando-se uma queda de 82% na
movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que registro 20
escalas com 97.829 toneladas movimentadas, observando-se uma queda de 75% no
número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos duas escalas com 9.672 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 18 escalas com 89.540 toneladas, verificando-se
um crescimento de 72% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 18 escalas com 52.039 toneladas movimentadas, observandose um equilíbrio no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 5.356 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 7 escalas com 34.356 toneladas, verificando-se
um crescimento de 115% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 4 escalas com 16.000 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 115% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de julho totalizou 39.813 TEU’s com 389.684 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 270.182 TEU’s com 2.842.178
toneladas verificando-se um crescimento de 28% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 210.408 TEU’s com
2.131.827 toneladas.
No período de agosto de 2018 a julho de 2019(últimos 12 meses) foram
movimentados 457.548 TEU’s com 4.776.198 toneladas, verificando-se um crescimento
de 47% em relação ao período de agosto de 2017 a julho de 2018 quando foram
movimentados 311.067 TEU’s com 3.113.440 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de julho
foram movimentados 28.099 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
198.827 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 144.403 TEU’s, registrando-se um crescimento de 38% em relação
ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de julho
verificamos uma movimentação de 12.147 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 82.584 TEU’s, observando-se um crescimento de 61% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 51.245 TEU’s.
No período de agosto de 2018 a julho de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 330.514 TEU’s, verificandose um crescimento de 54% em relação ao período de agosto de 2017 a julho de 2018,
quando foram movimentados 214.022 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de julho foi de
58.234 TEU´s com 611.004 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para
425.975 TEU’s com 4.298.152 toneladas observando-se uma queda de 3% em relação
ao mesmo período do anto anterior, que somou 438.793 TEU’s com 4.460.149 toneladas.
No período de agosto de 2018 a julho de 2019 (últimos 12 meses) foram
movimentados 739.943 TEU’s com 7.546.011 toneladas, verificando-se uma queda de
11% em relação ao período de agosto de 2017 a julho 2018 quando foram movimentados
831.114 TEU’s com 8.518.637 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de julho foi de 43.844 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 307.161 TEU’s, observando-se uma queda de 6% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 326.495 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de julho verificamos uma movimentação de 18.312 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 136.447 TEU’s, observando-se uma queda de 8% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 148.413 TEU’s.
No período de agosto de 2018 a julho de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 544.562 TEU’s, verificandose uma queda de 11% em relação ao período de agosto de 2017 a julho de 2018 quando
foram movimentados 615.287 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de julho registramos 98.047 TEU’s com 1.000.698 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 696.157 TEU’S com 7.140.330 toneladas
verificando-se um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 649.201 TEU’s com 6.591.976 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de agosto de 2018 a julho de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.197.361 TEU’s com 12.322.587 toneladas observando-se um
crescimento de 5% em relação ao período de agosto de 2017 a julho de 2018 quando
foram movimentados 1.142.181 TEU’s com 11.632.077 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de julho foram movimentados 71.943 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 506.088 TEU’s verificando-se um crescimento de 7% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 470.898
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 30.459 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
219.031 TEU’s, observando-se um crescimento de 10% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 199.658 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 julho foram
registradas 37 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 248 escalas
registrando-se um crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior,

que registrou 197 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.089 TEU’s ou 608 unidades com 11.460 toneladas,
observando-se um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior que
somou registrou uma movimentação média de 1.068 TEU’s ou 607 unidades com 10.821
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 802 TEU(s)
ou 446 unidades cheios e 288 TEU (s) ou 162 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,10 m e de saída, 11,25 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de julho foram realizadas 49 escalas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 295 escalas, registando-se uma queda
de 5% em relação ao ano anterior que registrou 309 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.444 TEU’s ou 812 unidades com 14.570
toneladas, verificando-se um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.420 TEU’s ou 792 unidades com
14.434 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.042 TEU’s
ou 593 unidades cheios e 402 TEU’s ou 219 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,10 m e de saída, 11,90 m.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de julho foram realizadas 86 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 543 escalas, registando-se um crescimento de
7% em relação ao ano anterior que registrou 506 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.282 TEU’s ou 719 unidades com 13.150
toneladas, verificando-se um equlíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou uma movimentação média de 1.283 TEU’s ou 720 unidades com 13.037
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 932 TEU’s ou
526 unidades cheios e 350 TEU’s ou 193 unidades Vazias.
Registramos que no mês de julho a Portonave totalizou a movimentação de
58.234 TEU(s) que representou 59% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 98.047 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 39.813 TEU(s) que representou
41%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 425.975 TEU(s) que
representou 61% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 696.157 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 270.182 TEU(s) que representou 39%.

No mês de julho registramos a impraticabilidade da barra para manobras em
função de ventos com velocidade acima dos parâmetros de segurança, e devido a
ocorrência de nevoeiros. Registramos o cancelamento e remanejamento de uma escala
por conveniência de armador.

Limitações Operacionais
Ocorrências:
Julho
Impraticabilidade da Barra
39:50 h
Restrições nas manobras
Cancelamentos:
01
Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de julho:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
20.054.255.707
668.610.358
582.288.000

Imp. (US$ FOB):
17.760.881.718
1.482.477.430
742.700.000

Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
37.815.137.425
2.151.087.788
1.324.988.000

Saldo (US$ FOB):
2.293.373.989
-813.867.072
-160.412.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
Julho/2018
1,20
0,57
0,50
0,62
0,50

Julho/2019
1,39
0,55
0,45
0,47
0,53

Exp/2018

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

CC/2019

%

22.524.534

20.054.256

41.175.558

37.815.137

-8,2

Exp/2018

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

CC/2019

%

578.881

668.610

-11,0

15,5

18.651.024

1.390.499

17.760.881

1.482.477

-4,8

6,6

1.969.380

2.151.087

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2018 Exp/2019
%
Imp/2018 Imp/2019
%
CC/ 2018 CC/2019
574.352
582.288
1,4
725.857
742.700
2,3 1.300.209
1.324.988

Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Julho/2018
Do Estado de Santa Catarina:
66,0 %
Do Brasil:
3,1%
Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Julho/2018 Julho/2019
Exportação
60 %
59 %
Importação
40 %
41 %

Julho/2019
61,6 %
3,5 %

9,2

%
1,9

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

Julho
2018

2019

%

1 Frango

250.024.000

215.083.000

-13,9

2 Carnes

86.850.000

116.970.000

34,7

3.387.000

1.699.000

-49,8

11.871.000

13.776.000

16,0

5 Maçã

1.808.000

2.734.000

51,2

6 Fumo

36.872.000

25.799.000

-30,0

7 Produtos Químicos

6.823.000

6.336.000

-7,1

8 Plásticos e Borrachas

2.887.000

4.036.000

39,8

9 Madeiras e Derivados

102.764.000

83.399.000

-18,8

10 Papel e Derivados

2.948.000

4.488.000

52,2

11 Têxteis Diversos

3.071.000

3.657.000

19,1

12 Cerâmica e Vidros

6.519.000

8.941.000

37,1

53.235.000

87.717.000

64,8

5.293.000

7.653.000

44,6

574.352.000

582.288.000

1,4

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações
Mercadoria
1 Pescados

Julho
2018

2019

%

6.268.000

7.981.000

27,3

2 Alimentos em Geral

49.668.000

56.849.000

14,4

3 Produtos Químicos

92.540.000

89.702.000

-3,1

4 Plásticos e Borrachas

128.390.000

138.864.000

8,2

5 Madeiras e Derivados

2.635.000

3.719.000

41,1

6 Papel e Derivados

5.310.000

6.971.000

31,3

121.713.000

111.627.000

-8,2

9.759.000

13.354.000

36,9

234.123.000

255.248.000

9,0

10 Veículos

42.802.000

35.625.000

-16,8

11 Outros

32.649.000

22.760.000

-30,3

725.857.000

742.700.000

2,3

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros
9 Mecânicos e Eletrônicos

Total

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

2019

%

1 Frango

935.810.000 1.347.535.000

43,9

2 Carnes

375.070.000

677.361.000

80,6

7.751.000

8.647.000

11,6

4 Alimentos em Geral

72.639.000

100.852.000

38,8

5 Maçã

28.256.000

35.600.000

26,0

6 Fumo

204.490.000

191.664.000

-6,3

7 Produtos Químicos

43.419.000

39.696.000

-8,6

8 Plásticos e Borrachas

18.281.000

22.616.000

23,7

9 Madeiras e Derivados

746.305.000

655.342.000

-12,2

10 Papel e Derivados

26.066.000

43.908.000

68,4

11 Têxteis Diversos

31.059.000

29.918.000

-3,7

12 Cerâmica e Vidros

50.684.000

61.003.000

20,3

523.515.000

539.859.000

3,1

59.677.000

57.277.000

-4,0

3.123.022.000 3.811.278.000

22,0

3 Pescados

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

1 Pescados

2019

%

66.167.000

77.090.000

16,5

2 Alimentos em Geral

338.919.000

361.280.000

6,6

3 Produtos Químicos

631.249.000

708.532.000

12,2

4 Plásticos e Borrachas

828.226.000

756.909.000

-8,6

5 Madeiras e Derivados

14.539.000

18.474.000

27,0

6 Papel e Derivados

31.672.000

37.338.000

17,9

7 Têxteis Diversos

926.446.000

876.122.000

-5,4

70.841.000

79.669.000

12,5

1.622.301000 1.657.640.000

2,2

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

53.069.000

175.480.000

230,7

196.681.000

187.472.000

-4,7

4.780.110.000 4.936.006.000

3,3

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

