APRESENTAÇÃO

Iniciamos o exercício de 2020 com a movimentação de janeiro registrando 94
escalas efetuadas no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de
1.103.375 toneladas verificando-se um crescimento de 10% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que realizou 85 escalas, com 1.004.921 toneladas, sendo que,
no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 11% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de fevereiro de 2019 a
janeiro de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas foi de 1.076
navios com 13.823.102 toneladas, observando-se um crescimento de 7% em relação ao
período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019 quando foram atracados 994 navios com
12.883.560 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um crescimento de
8%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de janeiro somou 44 embarcações verificando-se um crescimento de 19% em relação
ao ano anterior, que somou 37 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de janeiro somou 426.118
toneladas com 37 navios resultando em uma média de 11.837 toneladas movimentadas
por escala realizada durante o mês, verificando-se um crescimento de 20% em relação
ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 355.365 toneladas em
33 escalas atendidas e uma média de 10.769 toneladas por escala, registrando-se um
crescimento de 10% na movimentação de cargas por escala realizada. Especificamente
no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 12% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
No Terminal PORTONAVE a movimentação registrada no mês de janeiro
somou 46 escalas registrando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período
do ano anterior, que totalizou 44 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de janeiro
foi de 670.472 toneladas, com 46 escalas, verificando-se uma média de 14.575 toneladas
por escala realizada, registrando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período
do ano anterior, que somou 637.187 toneladas, com 44 escalas atendidas e uma média
de 14.481 toneladas por escala registrando-se um equilíbrio na movimentação de cargas
por escala realizada. Especificamente no número de escalas realizadas observamos um
crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de janeiro:
BRASKARNE: Sem registros de escalas no corrente mês. Verificando-se uma
queda de 100% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou uma escala com 3.097 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 100% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos uma escala com 2.685 toneladas, verificando-se uma
queda de 37% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior,
que totalizou 2 escalas com 4.272 toneladas movimentadas, observando-se uma queda
de 50% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos uma escala com 4.000 toneladas verificandose uma queda de 20% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou uma escala com 5.000 toneladas movimentadas, observando-se
um equilíbrio no número de escalas realizadas.
BARRA DO RIO: registramos 2 escalas sem movimentação de cargas.

A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de janeiro totalizou 39.302 TEU’s, com 405.280 toneladas,
verificando-se um crescimento de 23% em relação à movimentação acumulada no
mesmo período do ano anterior, que totalizou 31.959 TEU’s com 333.318 toneladas.
No período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 496.545 TEU’s com 5.166.014 toneladas, verificando-se um crescimento
de 19% em relação ao período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019 quando foram
movimentados 415.847 TEU’s com 4.257.205 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
janeiro foram movimentados 29.104 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano
anterior verificamos a movimentação de 22.528 TEU’s, registrando-se um crescimento
de 29% em relação ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de janeiro
verificamos uma movimentação de 11.407 TEU’s, observando-se um crescimento de
23% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 9.267 TEU’s.
No período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 367.907 TEU’s, verificandose um crescimento de 27% em relação ao período de fevereiro de 2018 a janeiro de
2019, quando foram movimentados 288.349 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de janeiro foi de
59.930 TEU´s com 640.721 toneladas, observando-se um equilíbrio em relação ao
mesmo período do anto anterior, que somou 59.930 TEU’s com 595.537 toneladas.

No período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 741.259 TEU’s com 7.637.140 toneladas, verificando-se um equilíbrio
em relação ao período de fevereiro de 2019 a janeiro 2020 quando foram movimentados
741.236 TEU’s com 7.582.012 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de janeiro foi de 45.112 TEU´s, observando-se um crescimento de
4% em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 43.355 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de janeiro verificamos uma movimentação de 20.133 TEU’s, observando-se uma queda
de 10% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 22.462 TEU’s.
No período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 546.786 TEU’s, verificandose uma queda de 1% em relação ao período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019
quando foram movimentados 554.881 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de janeiro registramos 99.226 TEU’s com 1.046.001 toneladas, verificando-se um
crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou 91.889
TEU’s com 928.855 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.237.624 TEU’s com 12.803.154 toneladas observando-se um
crescimento de 7% em relação ao período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019
quando foram movimentados 1.157.135 TEU’s com 11.839.555 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de janeiro foram movimentados 74.216 TEU’s, verificando-se um crescimento
de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação
de 65.883 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 31.540 TEU’s, observando-se um equilíbrio em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 31.729 TEU’s.
No período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 914.693 TEU’s, verificandose um crescimento de 8% em relação ao período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019
quando foram movimentados 843.254 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 janeiro foram
registradas 36 escalas verificando-se um crescimento de 9% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que registrou 33 escalas atendidas, sendo que, a movimentação
média por escala verificada no ano foi de 1.092TEU’s ou 610 unidades com 11.258
toneladas, observando-se um crescimento 13% em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 968 TEU’s ou 552 unidades com
10.100 toneladas por escala.

A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 808 TEU(s)
ou 452 unidades cheios e 283 TEU (s) ou 158 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 11,10 m e de saída, 11,90 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de janeiro foram realizadas 46
escalas, verificando-se um crescimento de 5% em relação ao ano anterior que registrou
44 navios atendidos, sendo que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.303
TEU’s ou 737 unidades com 13.929 toneladas, verificando-se uma queda de 4% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação média de
1.262 TEU’s ou 767 unidades com 13.535 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 981 TEU’s ou
557 unidades cheios e 322 TEU’s ou 180 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 11,70 m e de saída, 12,30 m.

Registramos que no mês de janeiro a Portonave totalizou a movimentação de
59.924 TEU(s) que representou 60% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 99.226 TEU’s, sendo que na
margem direita a APMT totalizou a movimentação de 39.302 TEU’s que representou
40%.
No mês de janeiro registramos a impraticabilidade da barra em função de
ocorrência de ventos acima dos limites operacionais. Registramos o cancelamento de
uma escala por conveniência do armador.

Limitações Operacionais
Janeiro/2019
Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra:
36:30 horas
Restrições nas operações:
Cancelamentos:
01 escala
totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de janeiro:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
14.439.790.115
515.807.578
460.325.000

Imp. (US$ FOB):
16.174.871.304
1.524.011.405
793.851.000

C. C. (US$ FOB):
30.614.661.419
2.039.818.983
1.254.176.000

Valor Agregado: (US$ FOB/Kg)
Porto
Itajaí
Santos
Paranaguá
São F. Sul
Rio Grande

Janeiro/2019
1,18
0,55
0,59
0,61
0,87

Janeiro/2020
1,26
0,56
0,58
0,60
0,55

Saldo (US$ FOB):
-1.735.081.189
-1.008.203.827
- 333.526.000

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2019 Exp/2020
%
Imp/2019 Imp/2020
%

CC/ 2019

CC/2020

18.001.907

34.389.737

30.614.661

-11,0

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Bilhões/US$ FOB)
%
CC/ 2019
Exp/2019
Exp/2020
%
Imp/2019 Imp/2020

CC/2020

%

2.039.819

-

552.792

14.439.790

515.808

-19,8

16.387.830

-6,7

16.174.871

1.483.660

-1,3

1.524.011

2,7

2.036.452

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)
%
Imp/2019 Imp/2020
%
CC/ 2019
CC/2020
Exp/2019 Exp/2020
437.811
460.325 5,1
802.598
793.851
-1,1
1.240.409 1.254.176

Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Janeiro/2019
Do Estado de Santa Catarina:
66,3%
Do Brasil:
3,9%

Janeiro/2020
61,5%
4,0%

Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Janeiro/2019 Janeiro/2020
Exportação
55 %
62 %
Importação
45 %
38 %
Principais produtos (US$/FOB) Comparativos.
Exportações

Janeiro

Mercadoria

2019

2020

%

1 Frango

158.875.000

180.023.000

2 Carnes

70.948.000

113.678.000

13,3
60,2

3 Peixes

1.328.000

1.043.000

-21,5

13.706.000

9.043.000

-34,0

-

-

20.944.000

14.681.000

-29,9

7 Produtos Químicos

4.834.000

7.646.000

58,2

8 Plásticos e Borrachas

2.787.000

2.012.000

-27,8

9 Madeiras e Derivados

84.539.000

58.219.000

-31,5

10 Papel e Derivados

5.562.000

6.479.000

16.5

11 Têxteis Diversos

4.528.000

2.118.000

-53,2

12 Cerâmica e Vidros

6.585.000

5.317.000

-19,2

57.873.000

54.864.000

-5,2

5.302.000

5.202.000

-1,9

437.811.000

460.325.000

5,1

4 Alimentos em Geral
5 Maçã

-

6 Fumo

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

%

%
1,1

Importações
Mercadoria

dezembro
2019
2020

%

1 Pescados

14.326.000

11.199.000

-21,8

2 Alimentos em Geral

57.893.000

66.365.000

14,6

3 Produtos Químicos

198.884.000

103.389.000

-48,0

4 Plásticos e Borrachas

49.693.000

128.515.000

158,6

5 Madeiras e Derivados

3.745.000

1.626.000

-56,6

6 Papel e Derivados

5.696.000

5.862.000

2,9

166.436.000

128.954.000

-22,5

12.946.000

14.253.000

10,0

259.403.000

294.492.000

13,5

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

-

592.000

-

33.576.000

38.604.000

14,9

802.598.000

793.851.000

-1,1
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