APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de setembro de 2019 registramos 91 escalas efetuadas
no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.173.274 toneladas
elevando a movimentação do ano para 787 escalas, com 10.063.013 toneladas
verificando-se um crescimento de 6% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 748 escalas, com 9.470.001 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 outubro de 2018 a
setembro de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi
de 1.037 navios com 13.415.282 toneladas, observando-se um crescimento de 6% em
relação ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018 quando foram atracados
1.010 navios com 12.669.996 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 setembro somou 40 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
362 atracações verificando-se um crescimento de 22% em relação ao ano anterior, que
somou 297 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de setembro somou 456.154
toneladas com 40 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
3.969.113 toneladas com 325 escalas resultando em uma média de 11.606 toneladas
movimentadas por escala realizada, verificando-se um crescimento de 27% em relação
ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 3.128.832 toneladas em
260 escalas atendidas e uma média de 11.588 toneladas por escala, registrando-se um
equilíbrio na movimentação de cargas por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
setembro foi de 45 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 383 navios
atracados registrando-se uma queda de 4% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 399 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de setembro
foi de 694.036 toneladas, com 45 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 5.897.731 toneladas com 383 escalas verificando-se uma média de 15.399
toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 4% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 6.138.633 toneladas, com 399 escalas atendidas e
uma média de 15.385 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 setembro:
BRASKARNE: sem registro de escalas. A movimentação acumulada do ano
somou 5 escalas com 17.389 toneladas verificando-se uma queda de 84% na
movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 22
escalas com 106.445 toneladas movimentadas, observando-se uma queda de 77% no
número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos duas escalas com 19.084 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 24 escalas com 131.527 toneladas, verificandose um crescimento de 72% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período
do ano anterior, que totalizou 25 escalas com 76.691 toneladas movimentadas,
observando-se uma queda de 4% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 4.000 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano somou 8 escalas com 38.356 toneladas, verificandose um crescimento de 98% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período
do ano anterior, que totalizou 5 escalas com 19.400 toneladas movimentadas,
observando-se um crescimento de 60% no número de escalas realizadas.
BARRA DO RIO: registramos três escalas sem movimentação de cargas. A
movimentação acumulada do ano soma 8.897 toneladas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de setembro totalizou 42.988 TEU’s com 422.923 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 356.035 TEU’s com 3.719.107
toneladas verificando-se um crescimento de 26% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 282.410 TEU’s com
2.893.790 toneladas.
No período de outubro de 2018 a setembro de 2019(últimos 12 meses) foram
movimentados 471.399 TEU’s com 4.891.164 toneladas, verificando-se um crescimento
de 39% em relação ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018 quando foram
movimentados 471.399 TEU’s com 4.891.164 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
setembro foram movimentados 30.229 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 262.130 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 196.023 TEU’s, registrando-se um crescimento de 34% em relação
ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de setembro
verificamos uma movimentação de 12.818 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 110.673 TEU’s, observando-se um crescimento de 59% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 69.770 TEU’s.

No período de outubro de 2018 a setembro de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 342.197 TEU’s, verificandose um crescimento de 44% em relação ao período de outubro de 2017 a setembro de
2018, quando foram movimentados 237.116 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de setembro foi
de 65.728 TEU´s com 645.330 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 550.089 TEU’s com 5.531.812 toneladas observando-se uma queda de 4% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 571.581 TEU’s com 5.767.330
toneladas.
No período de outubro de 2018 a setembro de 2019 (últimos 12 meses) foram
movimentados 731.269 TEU’s com 7.472.490 toneladas, verificando-se uma queda de
8% em relação ao período de outubro de 2017 a setembro 2018 quando foram
movimentados 799.073 TEU’s com 8.125.679 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de setembro foi de 47.111 TEU´s elevando a movimentação
acumulada do ano para 397.810 TEU’s, observando-se uma queda de 6% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 423.916 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de setembro verificamos uma movimentação de 21.700 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 178.003 TEU’s, observando-se uma queda de
9% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 194.976 TEU’s.
No período de outubro de 2018 a setembro de 2019 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 537.690 TEU’s, verificandose uma queda de 9% em relação ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018
quando foram movimentados 592.210 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de setembro registramos 108.716 TEU’s com 1.068.253 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 906.124 TEU’S com 9.250.919 toneladas
verificando-se um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 854.015 TEU’s com 8.661.458 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de outubro de 2018 a setembro de 2019 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.202.514 TEU’s com 12.363.694 toneladas observando-se um
crescimento de 6% em relação ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018
quando foram movimentados 1.138.533 TEU’s com 11.600.297 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de setembro foram movimentados 77.340 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 659.940 TEU’s verificando-se um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 619.963
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 34.518 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
288.676 TEU’s, observando-se um crescimento de 9% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 264.746 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 setembro
foram registradas 38 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 325
escalas registrando-se um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 260 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 1.095 TEU’s ou 610 unidades com 11.443 toneladas,
observando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior
que somou registrou uma movimentação média de 1.086 TEU’s ou 615 unidades com
11.130 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 806 TEU(s)
ou 449 unidades cheios e 289 TEU (s) ou 161 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,00 m e de saída, 11,50 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de setembro foram realizadas 45
escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para 383 escalas, registando-se
uma queda de 4% em relação ao ano anterior que registrou 399 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.436 TEU’s ou 807 unidades com
14.443 toneladas, verificando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.432 TEU’s ou 770 unidades com
14.454 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.039 TEU’s
ou 591 unidades cheios e 397 TEU’s ou 215 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,60 m e de saída, 11,95 m.
No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de setembro foram realizadas 83 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 708 escalas, registando-se um crescimento de
7% em relação ao ano anterior que registrou 659 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.280 TEU’s ou 716 unidades com 13.066
toneladas, verificando-se um equlíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou uma movimentação média de 1.296 TEU’s ou 709 unidades com 13.143
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 932 TEU’s ou
526 unidades cheios e 348 TEU’s ou 190 unidades Vazias.
Registramos que no mês de setembro a Portonave totalizou a movimentação de
65.728 TEU(s) que representou 60% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 108.716 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 42.988 TEU(s) que representou
40%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 550.089 TEU(s) que
representou 61% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 906.124 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 356.035 TEU(s) que representou 39%.

No mês de setembro 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:
setembro
Impraticabilidade da Barra
34:00 h
Restrições nas manobras
Cancelamentos:
01
Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de setembro

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
18.739.607.771
637.333.443
472.427.000

Imp. (US$ FOB):
16.493.506.207
1.566.391.296
759.953.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
35.233.113.978
2.203.724.739
1.232.380.000

Saldo (US$ FOB):
2.246.101.564
-929.057.853
-287.526.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)
setembro/2018
1,24
0,65
0,58
0,81
0,57

setembro/2019
1,28
0,54
0,50
0,48
0,53

Exp/2018

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

CC/2019

%

19.187.204

18.739.608

33.303.116

35.233.114

5,8

Exp/2018

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

CC/2019

%

2.203.724

15,4

677.189

637.333

-2,3

-5,9

14.115.912

1.233.160

16.493.506

1.566.391

16,8

27,0

1.910.349

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2018 Exp/2019
%
Imp/2018 Imp/2019
%
CC/ 2018 CC/2019
540.663
472.427 -12,6
664.767
759.953 14,3
1.205.430
1.232.380
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
setembro/2018
Do Estado de Santa Catarina:
48,7 %
Do Brasil:
3,6 %

setembro/2019
55,9 %
3,5 %

Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
setembro/2018 setembro/2019
Exportação
60 %
59 %
Importação
40 %
41 %

%
2,2

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

setembro
2018

2019

%

1 Frango

186.244.000

160.707.000

-13,7

2 Carnes

93.140.000

85.443.000

-8,2

118.000

2.222.000

-

16.440.000

12.872.000

-21,7

3 Pescados
4 Alimentos em Geral
5 Maçã

55.000

6 Fumo

17.691.000

26.096.000

47,5

7 Produtos Químicos

5.150.000

4.729.000

-8,2

8 Plásticos e Borrachas

3.632.000

2.6260.000

-37,8

9 Madeiras e Derivados

118.613.000

75.223.000

-36,6

10 Papel e Derivados

3.612.000

13.311.000

268,5

11 Têxteis Diversos

5.112.000

3.699.000

-27,6

12 Cerâmica e Vidros

7.533.000

7.055.000

-6,3

13 Mecânicos e Eletrônicos

76.214.000

71.625.000

-6,0

7.109.000

7.185.000

1,0

540.663.000

472.427.000

-12,6

14 Outros
Total
Importações
Mercadoria

-

-

setembro
2018

2019

%

1 Pescados

14.566.000

10.721.000

-26,4

2 Alimentos em Geral

54.059.000

46.915.000

-13,2

3 Produtos Químicos

162.885.000

89.661.000

-44,9

4 Plásticos e Borrachas

37.322.000

134.907.000

261,4

5 Madeiras e Derivados

3.169.000

1.868.000

-41,0

6 Papel e Derivados

4.268.000

6.104.000

43,0

111.753.000

116.210.000

4,0

10.127.000

11.513.000

13,7

203.778.000

262.087.000

28,6

10 Veículos

29.799.000

37.573.000

26,1

11 Outros

33.041.000

42.394.000

28,3

664.767.000

759.953.000

14,3

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros
9 Mecânicos e Eletrônicos

Total

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

1 Frango

2019

%

1.351.251.000 1.679.038.000

2 Carnes

24,2

553.007.000

848.674.000

53,4

11.695.000

13.642.000

16,6

102.532.000

127.425.000

24,2

5 Maçã

28.800.000

35.819.000

24,4

6 Fumo

236.631.000

235.740.000

7 Produtos Químicos

54.763.000

50.641.000

-7,5

8 Plásticos e Borrachas

25.892.000

27.329.000

5,6

9 Madeiras e Derivados

993.892.000

811.902.000

-18,3

10 Papel e Derivados

31.603.000

62.003.000

96,2

11 Têxteis Diversos

41.844.000

36.784.000

-12,1

12 Cerâmica e Vidros

68.497.000

75.922.000

10,8

681.280.000

696.239.000

2,1

78.296.000

72.264.000

-7,7

4.260.020.000 4.773.422.000

12,0

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

-

Acumulado do ano

Importações
Mercadoria

2018

1 Pescados

2019

%

89.177.000

95.239.000

6,8

2 Alimentos em Geral

391.305.000

463.875,000

18,5

3 Produtos Químicos

966.329.000

892.549.000

-7,6

4 Plásticos e Borrachas

904.889.000 1.013.250.000

11,9

5 Madeiras e Derivados

21.782.000

22.715.000

4,3

6 Papel e Derivados

41.088.000

49.695.000

20,9

1.176.571.000 1.115.518.000

-5,2

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros

192.309.000

9 Mecânicos e Eletrônicos

102.523.000

-46,7

2.103.341.000 2.172.530.000

3,3

10 Veículos

102.506.000

220.567.000

11 Outros

270.359.000

271.471.000

Total

115,2

6.259.656.000 6.419.932.000
Heder Cassiano Moritz
Superintendência do Porto de Itajaí – SURIN
Fabio da Veiga
Superintendente

2,6

