APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de março de 2020 registramos 88 escalas efetuadas
no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.230.718 toneladas
elevando a movimentação acumulada do ano para 267 escalas com 3.512.456 toneladas
verificando-se um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que realizou 244 escalas, com 3.517.504 toneladas, sendo que, no número de escalas
realizadas observamos um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de abril de 2019 a março
de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas foi de 1.091 navios
com 14.119.700 toneladas, observando-se um crescimento de 9% em relação ao período
de abril de 2018 a março de 2019 quando foram atracados 992 navios com 12.946.490
toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um crescimento de 10%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de março somou 44 embarcações elevando a movimentação acumulado do ano para 129
atracações verificando-se um crescimento de 16% em relação ao ano anterior, que
somou 111 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de março somou 524.960 toneladas
com 38 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 1.451.186
toneladas com 109 escalas resultando em uma média de 13.690 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o ano, verificando-se um crescimento de
19% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas
1.220.314 toneladas em 102 escalas atendidas e uma média de 12.452 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 7% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A movimentação de passageiros na temporada de 2019/2020 até o mês de março
totalizou 18 escalas com 29.708 passageiros, sendo que, embarcaram 14.809
passageiros e desembarcaram 14.899 passageiros no Porto de Itajaí.
No Terminal PORTONAVE a movimentação registrada no mês de março somou
40 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 126 escalas, registrando-se
um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, que totalizou 120
navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de março
foi de 685.871 toneladas, com 40 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 126 escalas com 2.020.967 toneladas verificando-se uma média de 16.039
toneladas por escala realizada, registrando-se um crescimento de 9% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 120 escalas atendidas com 1.850.950
toneladas e uma média de 15.424 toneladas por escala registrando-se um crescimento

de 4%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 março:
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 4 escalas com 11.146 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 100% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: registramos 2 escalas com 12.887 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 5 escalas com 22.637 toneladas, verificando-se
um crescimento de 13% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 6 escalas com 20.094 toneladas movimentadas, observandose uma queda de 17% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: registramos 2 escalas com 7.000 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 4 escalas com 16.000 toneladas verificando-se
um crescimento de 7% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que totalizou 3 escalas com 15.000 toneladas movimentadas, observandose um crescimento de 33% no número de escalas realizadas.
BARRA DO RIO: sem registros de escalas no corrente mês. A movimentação
acumulada do ano somou 3 escalas com 1.666 toneladas. No ano anterior não houve
registros de movimentação no período.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de março totalizou 46.552 TEU’s com 501.281 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 130.042 TEU’s com 1.385.878
toneladas
verificando-se um crescimento de 22% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 106.688 TEU’s com
1.153.034 toneladas.
No período de abril de 2019 a março de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 512.556 TEU’s com 5.326.896 toneladas, verificando-se um crescimento
de 19% em relação ao período de abril de 2018 a março de 2019 quando foram
movimentados 429.314 TEU’s com 4.416.333 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de março
foram movimentados 35.009 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
98.264 TEU’s sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a movimentação
de 78.832 TEU’s, registrando-se um crescimento de 25% em relação ao ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de março
verificamos uma movimentação de 16.407 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 48.981 toneladas observando-se um crescimento de 51% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 32.365 TEU’s.

No período de abril de 2019 a março de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 380.763 TEU’s, verificandose um crescimento de 27% em relação ao período de abril de 2018 a março de 2019,
quando foram movimentados 299.440 TEU’s.
Especificamente no segmento de cargas contêinerizadas de cabotagem no
primeiro trimestre de 2020 registramos 11 escalas que movimentaram 10.566 TEU(s)
cheios e 1.773 TEU (s) vazios de exportação; 8.072 TEU(s) cheios e 9.775 TEU(s)
vazios de importação totalizando 30.186 TEU(s) com 273.688 toneladas,
representando um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 11 escalas com a movimentação de 9.646 TEU(s) cheios e 748 TEU (s)
vazios de exportação; 5.739 TEU(s) cheios e 12.199 TEU(s) vazios de importação,
totalizando 28.332 TEU(s) com 245.976 toneladas,
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de março foi de
58.317 TEU´s com 660.694 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para
181.183 TEU’s com 1.926.710 toneladas observando-se um crescimento de 5% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 171.183 TEU’s com 1.750.132
toneladas.
No período de abril de 2019 a março de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 750.613 TEU’s com 7.768.534 toneladas, verificando-se um
crescimento de 2% em relação ao período de abril de 2019 a março 2020 quando foram
movimentados 737.920 TEU’s com 7.480.007 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de março foi de 45.957 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 134.907 TEU’ s, observando-se um crescimento de 7% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 126.247 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de março verificamos uma movimentação de 20.150 TEU’s elevando a movimentação
acumulada do ano para 58.769 TEU’s, observando-se uma queda de 3% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 60.517 TEU’s.
No período de abril de 2019 a março de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 553.689 TEU’s, verificandose uma queda de 2% em relação ao período de abril de 2018 a março de 2019 quando
foram movimentados 545.368 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de março registramos 104.869 TEU’s com 1.161.975 toneladas elevando a
movimentação acumulada para 311.225 TEU’s com 3.312.588 toneladas, verificandose um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou
278.523 TEU’s com 2.903.166 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de abril de 2019 a março de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.262.989 TEU’s com 13.095.430 toneladas observando-se um
crescimento de 8% em relação ao período de abril de 2018 a março de 2019 quando
foram movimentados 1.167.286 TEU’s com 11.896.678 toneladas.

Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de março foram movimentados 80.966 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 233.171 TEU’s verificando-se um crescimento de 14% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 205.079
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 36.557 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
107.750 TEU’s, observando-se um crescimento de 16% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 92.882 TEU’s.
No período de abril de 2019 a março de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 934.452 TEU’s, verificandose um crescimento de 11% em relação ao período de abril de 2018 a março de 2019
quando foram movimentados 844.832 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 março foram
registradas 37 escalas elevando a movimentação acumulada para 106 escalas
verificando-se um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 98 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.227 TEU’s ou 679 unidades com 13.074 toneladas,
observando-se um crescimento 13% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou uma movimentação média de 1.088 TEU’s ou 613 unidades com 11.766
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 927 TEU(s)
ou 514 unidades cheios e 299 TEU (s) ou 165 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 11,60 m e de saída, 11,60 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de março foram realizadas 40 escalas
elevando a movimentação acumulada do ano para 126 escalas, verificando-se um
crescimento de 5% em relação ao ano anterior que registrou 120 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.438 TEU’s ou 807 unidades com
15.291 toneladas, verificando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 1.432 TEU’s ou 808 unidades com
14.584 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.071 TEU’s
ou 606 unidades cheios e 367 TEU’s ou 201 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 12,10 m e de saída, 12,30 m.

Registramos que no mês de março a Portonave totalizou a movimentação de
58.317 TEU(s) que representou 56% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 104.869 TEU’s, sendo que
na margem direita a APMT totalizou a movimentação de 46.552 TEU’s que representou
44%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 181.183 TEU(s) que
representou 58% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no

Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 311.225 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 130.042 TEU(s) que representou 42%.
No mês de março registramos a impraticabilidade da barra em função de
ocorrência de ventos acima dos limites operacionais. Registramos o cancelamento de
quatro escalas por conveniência comercial do armador.

Limitações Operacionais
Ocorrências:
Março/2020
Impraticabilidade da Barra:
6:30 horas
Restrições nas operações:
Cancelamentos:
04 escalas
totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de março:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
19.238.433.598
691.561.105
539.119.000

Imp. (US$ FOB):
14.525.395.331
1.450.481.445
691.794.000

C. C. (US$ FOB):
33.763.828.929
2.142.042.550
1.230.913.000

Saldo (US$ FOB):
4.713.038.267
- 750.920.340
- 152.675.000

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

Março/2019
1,28
0,55
0,65
0,59
0,68

Março/2020
1,16
0,61
0,51
0,51
0,45

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

CC/ 2019

CC/2020

17.428.698

30.561.697

33.763.829

10,5

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

CC/2020

%

639.956

2.142.043

13,4

19.238.434

691.562

10,4

8,1

13.132.999

1.248.399

14.525.395

1.450.481

10,6

16,2

1.888.355

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2019 Exp/2020
%
Imp/2019 Imp/2020
%
CC/ 2019
CC/2020
545.519
539.119
-1,2
683.386
691.794
1,2
1.228.905 1.230.913
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Março2019
Do Estado de Santa Catarina:
65,1%
Do Brasil:
3,9%

Março/2020
57,4%
3,6%

%

%
0,16

Sentido das cargas em Toneladas:
Operação
Março/2019 Março/2020
Exportação
58%
59%
Importação
42%
41%

Principais produtos (US$/FOB).

Comparativos.

Exportações

Março

Mercadoria

2019

2020

1 Frango

189.503.000

174.360.000

2 Carnes

83.440.000

102.324.000

-7,9
22,6

3 Peixes

494.000

349.000

-29,3

17.855.000

17.108.000

-4,2

5 Maçã

7.004.000

9.466.000

35,1

6 Fumo

27.728.000

16.381.000

-40,9

7 Produtos Químicos

5.988.000

8.242.000

37,6

8 Plásticos e Borrachas

3.296.000

2.558.000

-22,4

9 Madeiras e Derivados

108.060.000

94.929.000

-12,1

10 Papel e Derivados

4.666.000

8.932.000

91,4

11 Têxteis Diversos

4.590.000

4.515.000

-1,6

12 Cerâmica e Vidros

10.369.000

8.439.000

-18,5

13 Mecânicos e Eletrônicos

75.451.000

84.468.000

11,9

7.075.000

7.048.000

-

545.519.000

539.119.000

4 Alimentos em Geral

14 Outros
Total
Importações
Mercadoria
1 Pescados

%

-1,2

Março
2019

2020

%

9.939.000

11.661.000

17,3

2 Alimentos em Geral

55.838.000

62.620.000

12,1

3 Produtos Químicos

74.495.000

170.916.000

129,4

4 Plásticos e Borrachas

107.085.000

43.299.000

-59,6

5 Madeiras e Derivados

2.432.000

1.264.000

-48,0

6 Papel e Derivados

4.168.000

6.876.000

64,9

125.125.000

126.356.000

1,0

11.406.000

10.508.000

-7,9

215.261.000

230.748.000

7,2

10 Veículos

50.032.000

-

-

11 Outros

27.605.000

27.546.000

-

683.386.000

691.794.000

1,2

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros
9 Mecânicos e Eletrônicos

Total

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2019

2020

%

1 Frango

530.522.000

529.887.000

-

2 Carnes

244.004.000

306.713.000

25,7

2.572.000

2.215.000

-13,9

44.412.000

35.576.000

-19,9

5 Maçã

7.231.000

9.978.000

37,9

6 Fumo

77.970.000

50.812.000

-34,8

7 Produtos Químicos

15.836.000

20.026.000

26,4

8 Plásticos e Borrachas

9.801.000

6.854.000

-30,0

9 Madeiras e Derivados

285.390.000

238.864.000

-16,3

10 Papel e Derivados

12.279.000

21.131.000

72,0

11 Têxteis Diversos

12.937.000

8.730.000

-32,5

12 Cerâmica e Vidros

23.702.000

19.833.000

-16,3

197.381.000

211.221.000

7,0

19.756.000

17.387.000

11,9

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

1.483.793.000 1.479.227.000

-

Acumulado do ano

Importações
Mercadoria

2019

1 Pescados

2020

%

42.752.000

33.633.000

-21,3

2 Alimentos em Geral

162.316.000

178.929.000

10,2

3 Produtos Químicos

358.940.000

362.756.000

1,0

4 Plásticos e Borrachas

268.177.000

288.338.000

7,5

5 Madeiras e Derivados

8.078.000

5.217.000

-35,4

15.960.000

17.720.000

11,0

426.913.000

369.232.000

-13,5

34.447.000

32.488.000

-5,7

698.285.000

767.698.000

9,9

10 Veículos

58.051.000

592.000

-98,9

11 Outros

92.385.000

98.283.000

6,3

6 Papel e Derivados
7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros
9 Mecânicos e Eletrônicos

Total

2.166.304.000 2.154.886.000
Heder Cassiano Moritz
Diretoria-Geral de Operações Logísticas

Eng. Marcelo Werner Salles
Superintendente
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