APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de agosto de 2019 registramos 92 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.147.658 toneladas
elevando a movimentação do ano para 696 escalas, com 8.889.739 toneladas
verificando-se um crescimento de 6% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 663 escalas, com 8.378.491 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 setembro de 2018 a
agosto de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi
de 1.029 navios com 13.333.518 toneladas, observando-se um crescimento de 5% em
relação ao período de setembro de 2017 a agosto de 2018 quando foram atracados 1.006
navios com 12.653.693 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 agosto somou 43 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para 322
atracações verificando-se um crescimento de 23% em relação ao ano anterior, que
somou 262 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de agosto somou 487.621 toneladas
com 41 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 3.512.959
toneladas com 302 escalas resultando em uma média de 11.632 toneladas
movimentadas por escala realizada, verificando-se um crescimento de 28% em relação
ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 2.741.037 toneladas em
235 escalas atendidas e uma média de 11.644 toneladas por escala, registrando-se um
equilíbrio na movimentação de cargas por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de agosto
foi de 43 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 338 navios atracados
registrando-se uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 356 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de agosto
foi de 628.237 toneladas, com 43 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 5.203.695 toneladas com 338 escalas verificando-se uma média de 15.395
toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 5% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 5.455.661 toneladas, com 356 escalas atendidas e
uma média de 15.325 toneladas por escala, observando-se um equilíbrio na
movimentação de cargas por escala efetuada.

Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de agosto:
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 quatro escalas com 22.903 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 22 escalas com 112.443 toneladas, verificandose um crescimento de 65% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período
do ano anterior, que totalizou 21 escalas com 67.964 toneladas movimentadas,
observando-se um crescimento de 5% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: sem registros de escalas. A movimentação acumulada do
ano somou 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, observando-se um crescimento de
115% no número de escalas realizadas.
BARRA DO RIO: registramos duas escalas com 8.897 toneladas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de agosto totalizou 42.865 TEU’s com 454.006 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 313.047 TEU’s com 3.296.184
toneladas verificando-se um crescimento de 25% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 250.048 TEU’s com
2.531.789 toneladas.
No período de setembro de 2018 a agosto de 2019(últimos 12 meses) foram
movimentados 460.773 TEU’s com 4.830.242 toneladas, verificando-se um crescimento
de 41% em relação ao período de setembro de 2017 a agosto de 2018 quando foram
movimentados 327.654 TEU’s com 3.298.545 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de agosto
foram movimentados 33.074 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
231.901 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 171.679 TEU’s, registrando-se um crescimento de 35% em relação
ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de agosto
verificamos uma movimentação de 15.271 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 97.855 TEU’s, observando-se um crescimento de 59% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 61.382 TEU’s.
No período de setembro de 2018 a agosto de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 336.312 TEU’s, verificandose um crescimento de 49% em relação ao período de setembro de 2017 a agosto de
2018, quando foram movimentados 226.172 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de agosto foi de
58.386 TEU´s com 588.330 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para
484.361 TEU’s com 4.886.482 toneladas observando-se uma queda de 4% em relação
ao mesmo período do anto anterior, que somou 506.932 TEU’s com 5.127.433 toneladas.
No período de setembro de 2018 a agosto de 2019 (últimos 12 meses) foram
movimentados 730.190 TEU’s com 7.467.057 toneladas, verificando-se uma queda de
10% em relação ao período de setembro de 2017 a agosto 2018 quando foram
movimentados 813.276 TEU’s com 8.296.999 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de agosto foi de 43.438 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 350.699 TEU’s, observando-se uma queda de 7% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 376.415 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de agosto verificamos uma movimentação de 19.856 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 156.303 TEU’s, observando-se uma queda de 9% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 171.475 TEU’s.
No período de setembro de 2018 a agosto de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 538.080 TEU’s, verificandose uma queda de 11% em relação ao período de setembro de 2017 a agosto de 2018
quando foram movimentados 602.262 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de agosto registramos 101.251 TEU’s com 1.042.336 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 797.408 TEU’S com 8.182.666 toneladas
verificando-se um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 756.980 TEU’s com 7.659.222 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de setembro de 2018 a agosto de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.190.833 TEU’s com 12.297.677 toneladas observando-se um
crescimento de 4% em relação ao período de setembro de 2017 a agosto de 2018
quando foram movimentados 1.140.930 TEU’s com 11.595.544 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de agosto foram movimentados 76.512 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 582.600 TEU’s verificando-se um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 548.094
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 35.127 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
254.158 TEU’s, observando-se um crescimento de 9% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 232.857 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 agosto foram
registradas 39 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 287 escalas
registrando-se um crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 228 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.091 TEU’s ou 609 unidades com 11.485 toneladas,
observando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior que somou
registrou uma movimentação média de 1.096 TEU’s ou 622 unidades com 11.104
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 808 TEU(s)
ou 450 unidades cheios e 283 TEU (s) ou 159 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,60 m e de saída, 11,90 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de agosto foram realizadas 43 escalas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 338 escalas, registando-se uma queda
de 5% em relação ao ano anterior que registrou 356 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.433 TEU’s ou 805 unidades com 14.457
toneladas, verificando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou uma movimentação média de 1.424 TEU’s ou 791 unidades com 14.403
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.038 TEU’s
ou 590 unidades cheios e 395 TEU’s ou 215 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,70 m e de saída, 11,90 m.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de agosto foram realizadas 82 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 625 escalas, registando-se um crescimento de
7% em relação ao ano anterior que registrou 584 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.276 TEU’s ou 715 unidades com 13.092
toneladas, verificando-se um equlíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou uma movimentação média de 1.296 TEU’s ou 725 unidades com 13.115
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 932 TEU’s ou
526 unidades cheios e 344 TEU’s ou 189 unidades Vazias.
Registramos que no mês de agosto a Portonave totalizou a movimentação de
58.386 TEU(s) que representou 58% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 101.251 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 42.865 TEU(s) que representou
42%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 484.361 TEU(s) que
representou 61% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 797.408 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 313.047 TEU(s) que representou 39%.

No mês de agosto 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 duas escalas
por conveniência de armador.

Limitações Operacionais
Ocorrências:
Agosto
Impraticabilidade da Barra
49:00 h
Restrições nas manobras
Cancelamentos:
02
Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de agosto:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
18.750.942.991
658.995.277
489.717.000

Imp. (US$ FOB):
15.569.059.741
1.419.913.633
723.973.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
34.320.002.232
2.078.908.910
1.213.690.000

Saldo (US$ FOB):
3.181.883.250
-760.918.356
-234.256.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
agosto/2018
1,23
0,61
0,58
0,65
0,58

agosto/2019
1,30
0,53
0,43
0,59
0,52

Exp/2018

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

CC/2019

21.552.693

18.750.943

40.330.760

34.320.003

-14,9

Exp/2018

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

CC/2019

%

2.078.909

-15,0

1.190.250

658.995

-13,0

-44,6

18.778.068

1.255.152

15.569.060

1.419.914

-17,1

13,1

2.445.402

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2018 Exp/2019
%
Imp/2018 Imp/2019
%
CC/ 2018 CC/2019
596.335
489.717 -17,8
768.784
723.973
-5,8 1.365.119
1.213.690
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
agosto/2018
Do Estado de Santa Catarina:
55,8 %
Do Brasil:
3,2 %
Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
agosto/2018 agosto/2019
Exportação
60 %
59 %
Importação
40 %
41 %

agosto/2019
58,4 %
3,5 %

%

%
-11,1

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

agosto
2018

2019

%

1 Frango

229.197.000

170.796.000

-25,5

2 Carnes

84.797.000

85.870.000

1,3

3.826.000

2.773.000

-27,5

13.453.000

13.701.000

1,8

5 Maçã

489.000

219.000

-55,2

6 Fumo

14.450.000

17.980.000

24,4

7 Produtos Químicos

6.194.000

6.216.000

-

8 Plásticos e Borrachas

4.016.000

2.453.000

-38,9

9 Madeiras e Derivados

128.974.000

81.337.000

-36,9

10 Papel e Derivados

1.925.000

4.784.000

148,5

11 Têxteis Diversos

5.673.000

3.167.000

-44,2

12 Cerâmica e Vidros

10.280.000

7.864.000

-23,5

13 Mecânicos e Eletrônicos

81.551.000

84.755.000

3,9

14 Outros

11.510.000

7.802.000

-32,2

596.335.000

489.717.000

-17,8

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

Total
Importações
Mercadoria
1 Pescados

agosto
2018

2019

%

8.448.000

7.428.000

-12,0

2 Alimentos em Geral

52.332.000

55.680.000

6,3

3 Produtos Químicos

172.195.000

94.356.000

-45,2

4 Plásticos e Borrachas

39.341.000

121.434.000

208,6

5 Madeiras e Derivados

4.074.000

2.373.000

-41,7

6 Papel e Derivados

5.148.000

6.253.000

21,4

138.372.000

123.186.000

-10,9

11.341.000

11.341.000

-

277.262.000

252.803.000

-8,8

10 Veículos

19.638.000

7.514.000

-61,7

11 Outros

40.637.000

41.605.000

2,3

768.784.000

723.973.000

-5,8

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros
9 Mecânicos e Eletrônicos

Total

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

1 Frango

2019

%

1.165.007.000 1.518.331.000

2 Carnes

30,3

459.867.000

763.231.000

65,9

3 Pescados

11.577.000

11.420.000

-1,4

4 Alimentos em Geral

86.092.000

114.553.000

33,0

5 Maçã

28.745.000

35.819.000

24,6

6 Fumo

218.940.000

209.644.000

-4,2

7 Produtos Químicos

49.613.000

45.912.000

-7,4

8 Plásticos e Borrachas

22.297.000

25.069.000

12,4

9 Madeiras e Derivados

875.279.000

736.679.000

-15,8

10 Papel e Derivados

27.991.000

48.692.000

73,9

11 Têxteis Diversos

36.732.000

33.085.000

-9,9

12 Cerâmica e Vidros

60.964.000

68.867.000

12,9

605.066.000

624.614.000

3,2

71.187.000

65.079.000

-8,6

3.719.357.000 4.300.995.000

15,6

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

Acumulado do ano

Importações
Mercadoria

2018

1 Pescados

2019

%

74.611.000

84.518.000

13,3

2 Alimentos em Geral

391.251.000

416.960.000

6,6

3 Produtos Químicos

803.444.000

802.888.000

-

4 Plásticos e Borrachas

867.657.000

878.343.000

1,2

5 Madeiras e Derivados

18.613.000

20.847.000

12,0

6 Papel e Derivados

36.820.000

43.591.000

18,4

1.064.818.000

999.308.000

-6,1

182.182.000

91.010.000

-50,0

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

1.899.563.000 1.910.443.000

-

72.707.000

182.994.000

151,7

237.318.000

229.077.000

-3,5

5.648.894.000 5.659.979.000
Heder Cassiano Moritz
Superintendência do Porto de Itajaí – SURIN
Fabio da Veiga
Superintendente

-

