APRESENTAÇÃO

No encerramento do mês de novembro de 2019 foram registradas 76 escalas
efetuadas no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.134.189
toneladas elevando a movimentação do ano para 959 escalas, com 12.442.424 toneladas
verificando-se um crescimento de 6% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período do ano anterior, que realizou 906 escalas, com 11.723.513 toneladas,
sendo que, no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de novembro somou 37 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
441 atracações verificando-se um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, que
somou 366 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de novembro somou 509.727
toneladas com 37 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
4.912.585 toneladas com 419 escalas resultando em uma média de 11.724 toneladas
movimentadas por escala realizada, verificando-se um crescimento de 23% em relação
ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 3.985.005 toneladas em
337 escalas atendidas e uma média de 11.824 toneladas por escala, registrando-se um
equilíbrio na movimentação de cargas por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
novembro foi de 37 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 472
navios atracados registrando-se uma queda de 2% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 482 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de
novembro foi de 616.665 toneladas, com 37 escalas, elevando a movimentação
acumulada do ano para 7.311.846 toneladas com 472 escalas verificando-se uma média
de 15.492 toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 3% em relação
ao mesmo período do ano anterior, que somou 7.507.096 toneladas, com 482 escalas
atendidas e uma média de 15.575 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 novembro:
BRASKARNE: sem registro de escalas. A movimentação acumulada do ano
somou 5 escalas com 17.389 toneladas verificando-se uma queda de 86% na
movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 25
escalas com 122.848 toneladas movimentadas, observando-se uma queda de 80% no
número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos uma escala com 4.797 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 27 escalas com 150.351 toneladas, verificandose um crescimento de 77% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período
do ano anterior, que totalizou 27 escalas com 85.121 toneladas movimentadas,
observando-se um equilíbrio no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: Registramos uma escala com 3.000 toneladas. A
movimentação acumulada do ano somou 9 escalas com 41.356 toneladas, verificandose um crescimento de 76% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período
do ano anterior, que totalizou 6 escalas com 23.443 toneladas movimentadas,
observando-se um crescimento de 50% no número de escalas realizadas.
BARRA DO RIO: Sem registros de escalas. A movimentação acumulada do ano
soma 5 escalas com 8.897 toneladas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de novembro totalizou 46.352 TEU’s com 509.727 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 441.490 TEU’s com 4.643.172
toneladas verificando-se um crescimento de 22% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 362.115 TEU’s com
3.680.183 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
novembro foram movimentados 31.721 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 324.338 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 249.939 TEU’s, registrando-se um crescimento de 30% em relação
ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de novembro
verificamos uma movimentação de 14.149 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 140.245 TEU’s, observando-se um crescimento de 55% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 90.295 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de novembro foi
de 53.855 TEU´s com 616.665 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 674.913 TEU’s com 6.903.717 toneladas observando-se uma queda de 3% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 694.124 TEU’s com 7.077.458
toneladas.

Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de novembro foi de 41.184 TEU´s elevando a movimentação
acumulada do ano para 494.271 TEU’s, observando-se uma queda de 5% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 518.248 TEU’s.

Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de novembro verificamos uma movimentação de 18.344 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 222.413 TEU’s, observando-se uma queda de
6% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 236.373 TEU’s.

Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de novembro registramos 100.207 TEU’s com 1.134.189 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 1.116.403 TEU’S com 11.554.691 toneladas
verificando-se um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 1.056.263 TEU’s com 10.757.979 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de novembro foram movimentados 72.905 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 818.609 TEU’s verificando-se um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 768.211
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 32.493 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
362.658 TEU’s, observando-se um crescimento de 11% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 326.668 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 novembro
foram registradas 36 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 400
escalas registrando-se um crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 322 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 1.103 TEU’s ou 616 unidades com 11.436 toneladas,
observando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior que somou
registrou uma movimentação média de 1.124 TEU’s ou 634 unidades com 11.429
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 811 TEU(s)
ou 453 unidades cheios e 293 TEU (s) ou 162 unidades vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,80 m e de saída, 12,00 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de novembro foram realizadas 37
escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para 472 escalas, registando-se
uma queda de 2% em relação ao ano anterior que registrou 482 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.430 TEU’s ou 804 unidades com
14.626 toneladas, verificando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.440 TEU’s ou 800 unidades com
14.683 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.047 TEU’s
ou 596 unidades cheios e 383 TEU’s ou 208 unidades Vazias.
Maior calado de entrada registrado o no mês foi de 11,10 m e de saída, 12,80 m.

No Complexo Portuário especificamente no segmento de cargas
contêinerizadas durante o mês de novembro foram realizadas 73 escalas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 872 escalas, registando-se um crescimento de
8% em relação ao ano anterior que registrou 804 navios atendidos, sendo que, a
movimentação média por escala no ano foi de 1.280 TEU’s ou 718 unidades com 13.250
toneladas, verificando-se uma queda de 2% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.313 TEU’s ou 734 unidades com
13.380 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 940 TEU’s ou
531 unidades cheios e 341 TEU’s ou 187 unidades Vazias.
Registramos que no mês de novembro a Portonave totalizou a movimentação de
53.855 TEU(s) que representou 54% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 100.207 TEU(s), sendo que
na margem direita APMT totalizou a movimentação de 46.352 TEU(s) que representou
46%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 674.913 TEU(s) que
representou 60% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 1.1.116.403 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 441.490 TEU(s) que representou 40%.
No mês de novembro registramos a impraticabilidade da barra para manobras
em função de vagas e ventos com velocidade acima dos parâmetros de segurança.
Verificamos o cancelamento e remanejamento de três escalas por conveniência de
armador.
Limitações Operacionais
novembro
Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra
21:30 h
Restrições nas manobras
Cancelamentos:
03
Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de novembro

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
17.596.031.957
632.606.680
549.382.000

Imp. (US$ FOB):
14.168.708.875
1.301.910.785
614.527.000
Valor

Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

C. C. (US$ FOB):
31.764.740.832
1.934.517.465
1.163.909.000

Agregado: (US$ FOB/Kg)

novembro/2018 novembro/2019
1,21
1,19
0,62
0,68
0,59
0,52
0,66
0,56
0,57
0,49

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB)

Saldo (US$ FOB):
3.427.323.082
-669.304.105
-65.145.000

Exp/2018

Exp/2019

%

Imp/2018

Imp/2019

%

CC/ 2018

CC/2019

%

20.939.076

17.596.032

-16,0

16.862.252

14.168.709

-16,0

31.764.741

36.605.538

-16,0

Exp/2018

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

CC/2019

%

1.934.518

-7,7

737.289

632.607

-14,2

1.359.839

1.301.911

-4,3

2.097.128

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Milhões/US$ FOB)
Exp/2018 Exp/2019
%
Imp/2018 Imp/2019
%
CC/ 2018 CC/2019
537.252
549.382 -2,2
715.418
614.527 -14,1 1.252.670
1.163.909
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
novembro/2018
Do Estado de Santa Catarina:
59,7 %
Do Brasil:
3,3 %

novembro/2019
60,1 %
3,7 %

Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
novembro/2018 novembro/2019
Exportação
60 %
58%
Importação
40 %
42%

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

novembro
2018

2019

%

1 Frango

193.703.000

194.059.000

-

2 Carnes

67.683000

100.030.000

47,8

928.000

1.072.000

15,5

16.010.000

13.495.000

-15,7

3 Pescados
4 Alimentos em Geral
5 Maçã

-

6 Fumo

25.384.000

14.783.000

-41,7

7 Produtos Químicos

7.793.000

7.159.000

-8,1

8 Plásticos e Borrachas

3.041.000

2.782.000

-8,6

9 Madeiras e Derivados

120.072.000

101.143.000

-15,7

10 Papel e Derivados

2.362.000

9.558.000

304,6

11 Têxteis Diversos

4.229.000

3.555.000

15,9

12 Cerâmica e Vidros

9.296.000

8.651.000

-6,9

13 Mecânicos e Eletrônicos

77.761.000

84.178.000

8,2

8.987.000

8.927.000

-

537.252.000

549.382.000

14 Outros
Total

-

-

2,2

%
-7,1

Importações
Mercadoria

novembro
2018

2019

%

1 Pescados

11.407.000

9.952.000

-12,7

2 Alimentos em Geral

62.491.000

57.200.000

-8,4

3 Produtos Químicos

173.155.000

75.126.000

-56,6

4 Plásticos e Borrachas

52.463.000

117.978.000

24,8

5 Madeiras e Derivados

4.233.000

1.058.000

-75,0

6 Papel e Derivados

5.039.000

5.503.000

9,2

104.324.000

78.197.000

-25,0

11.132.000

9.306.000

-16,4

242.902.000

202.580.000

-16,6

10 Veículos

27.414.000

26.091000

-4,8

11 Outros

20.858.000

31.536.000

51,1

715.418.000

614.527.000

-14,1

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros
9 Mecânicos e Eletrônicos

Total

Exportações
Mercadoria

Acumulado do ano
2018

2019

%

1 Frango

1.747.992.000 2.032.256.000

16,3

2 Carnes

709.922.000 1.039.867.000

46,5

3 Pescados

14.901.000

15.499.000

4,0

133.715.000

155.235.000

16,0

5 Maçã

28.800.000

36.030.000

25,1

6 Fumo

285.847.000

271.568.000

-5,0

7 Produtos Químicos

69.405.000

61.331.000

-11,6

8 Plásticos e Borrachas

32.348.000

32.273.000

-

9 Madeiras e Derivados

1.224.073.000

981.619.000

-19,8

10 Papel e Derivados

36.622.000

78.327.000

113,9

11 Têxteis Diversos

50.413.000

43.221.000

-14,3

12 Cerâmica e Vidros

85.916.000

91.762.000

6,8

841.594.000

845.097.000

-

98.929.000

89.060.000

-9,9

5.360.470.000 5.773.145.000

7,6

4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2018

2019

%

1 Pescados

111.801.000

112.105.000

-

2 Alimentos em Geral

567.924.000

586.046,000

3,2

3 Produtos Químicos

1.232.578.000 1.076.104.000

-12,7

4 Plásticos e Borrachas

1.101.379.000 1.277.531.000

15,9

5 Madeiras e Derivados

29.210.000

26.432.000

-9,5

6 Papel e Derivados

51.160.000

62.924.000

23,0

1.428.216.000 1.333.558.000

-6,6

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros

213.807.000

9 Mecânicos e Eletrônicos

124.891.000

-41,6

2.581.881.000 2.668.123.000

3,3

10 Veículos

213.048.000

246.658.000

15,8

11 Outros

334.770.000

349.356.000

4,3

Total

7.865.774.000 7.863.728.000
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Superintendência do Porto de Itajaí – SURIN
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