APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de maio de 2020 registramos 82 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando uma movimentação de 1.194.226 toneladas
elevando a movimentação acumulada do ano para 436 escalas com 5.936.856 toneladas
verificando-se um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que realizou 423 escalas, com 5.439.897 toneladas, sendo que, no número de escalas
realizadas observamos um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de junho de 2019 a maio
de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas foi de 1.081 navios
com 14.221.707 toneladas, observando-se um crescimento de 8% em relação ao período
de junho de 2018 a maio de 2019 quando foram atracados 1.012 navios com 13.173.109
toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um crescimento de 7%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de maio somou 35 embarcações elevando a movimentação acumulado do ano para 202
atracações verificando-se um crescimento de 3% em relação ao ano anterior, que somou
197 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de maio somou 491.967 toneladas
com 35 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 2.398.329
toneladas com 181 escalas resultando em uma média de 13.250 toneladas
movimentadas por escala realizada durante ano, verificando-se um crescimento de 12%
em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 2.134.284
toneladas em 179 escalas atendidas e uma média de 11.923 toneladas por escala,
registrando-se um crescimento de 11% na movimentação de cargas por escala realizada.
Especificamente no número de escalas realizadas observamos um crescimento de 1% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
A movimentação de passageiros na temporada de 2019/2020 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 maio somou
43 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 216 escalas, registrando-se
um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, que totalizou 204
navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de maio foi
de 690.025 toneladas, com 43 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para
216 escalas com 3.481.808 toneladas verificando-se uma média de 16.119 toneladas por
escala realizada, registrando-se um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que somou 204 escalas atendidas com 3.214.862 toneladas e uma média
de 15.759 toneladas por escala registrando-se um crescimento de 2%na movimentação

de cargas por escala realizada. Especificamente no número de escalas realizadas
observamos um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de abril:
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 5 escalas com 17.389 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 100% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: Registramos duas escalas com 6.301 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 8 escalas com 31.661 toneladas, verificando-se
uma queda de 37% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 12 escalas com 50.362 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 33% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: Registramos uma escala com 4.000 toneladas, elevando
a movimentação acumulada do ano de 5 escalas com 20.000 toneladas verificando-se
uma queda de 13% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 5 escalas com 23.000 toneladas movimentadas, observando-se um
equilíbrio no número de escalas realizadas.
BARRA DO RIO: Registramos uma escala com 1.933 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 5 escalas com 5.058 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 maio totalizou 45.646 TEU’s com 463.766 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 217.492 TEU’s com 2.279.451
toneladas
verificando-se um crescimento de 16% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 186.746 TEU’s com
2.013.999 toneladas.
No período de junho de 2019 a maio de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 519.948 TEU’s com 5.359.504 toneladas, verificando-se um crescimento
de 18% em relação ao período de junho de 2018 a maio de 2019 quando foram
movimentados 440.905 TEU’s com 4.629.971 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de maio
foram movimentados 31.801 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
159.608 TEU’s sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 139.008 TEU’s, registrando-se um crescimento de 15% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de maio
verificamos uma movimentação de 12.601 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 73.979 toneladas observando-se um crescimento de 29% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 57.058 TEU’s.

No período de junho de 2019 a maio de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 381.931 TEU’s, verificandose um crescimento de 21% em relação ao período de junho de 2018 a maio de 2019,
quando foram movimentados 316.400 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de maio foi de
66.920 TEU´s com 643.735 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para
321.620 TEU’s com 3.294.637 toneladas observando-se um crescimento de 7% em
relação ao mesmo período do anto anterior, que somou 300.412 TEU’s com 3.025.324
toneladas.
No período de junho de 2019 a maio de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 762.473 TEU’s com 7.861.269 toneladas, verificando-se um
crescimento de 3% em relação ao período de junho de 2019 a maio 2020 quando foram
movimentados 740.375 TEU’s com 7.513.862 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de maio foi de 44.721 TEU´s elevando a movimentação acumulada do
ano para 229.954 TEU’ s, observando-se um crescimento de 6% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 216.297 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de maio verificamos uma movimentação de 15.466 TEU’s elevando a movimentação
acumulada do ano para 94.516 TEU’s, observando-se uma queda de 1% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 96.235 TEU’s.
No período de junho de 2019 a maio de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 558.686 TEU’s, verificandose um crescimento de 2% em relação ao período de junho de 2018 a maio de 2019
quando foram movimentados 545.876 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de maio registramos 112.566 TEU’s com 1.107.501 toneladas elevando a
movimentação acumulada para 539.112 TEU’s com 5.574.088 toneladas, verificandose um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou
487.158 TEU’s com 5.039.323 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de junho de 2019 a maio de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.282.241 TEU’s com 13.220.773 toneladas observando-se um
crescimento de 9% em relação ao período de junho de 2018 a maio de 2019 quando
foram movimentados 1.181.332 TEU’s com 12.144.171 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de maio foram movimentados 76.522 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 389.562 TEU’s verificando-se um crescimento de 9% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 355.305
TEU’s.

Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 28.067 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
168.495 TEU’s, observando-se um crescimento de 10% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 153.293 TEU’s.
No período de junho de 2019 a maio de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 940.617 TEU’s, verificandose um crescimento de 9% em relação ao período de junho de 2018 a maio de 2019
quando foram movimentados 862.300 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 maio foram
registradas 35 escalas elevando a movimentação acumulada para 178 escalas
verificando-se um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 172 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.222 TEU’s ou 672 unidades com 12.806 toneladas,
observando-se um crescimento 12% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou uma movimentação média de 1.086 TEU’s ou 610 unidades com 11.709
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 897 TEU(s)
ou 495 unidades cheios e 325 TEU (s) ou 177 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 11,40 m e de saída, 12,30 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de maio foram realizadas 43 escalas
elevando a movimentação acumulada do ano para 216 escalas, verificando-se um
crescimento de 6% em relação ao ano anterior que registrou 204 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.489 TEU’s ou 835 unidades com
15.253 toneladas, verificando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.473TEU’s ou 827 unidades
com 14.830 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.064 TEU’s
ou 604 unidades cheios e 424 TEU’s ou 231 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 12,30 m e de saída, 12,90 m.

Registramos que no mês de maio a Portonave totalizou a movimentação de
66.920 TEU(s) que representou 60% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 112.566 TEU’s, sendo que
na margem direita a APMT totalizou a movimentação de 45.646 TEU’s que representou
40%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 321.620 TEU(s) que
representou 60% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 539.112 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 217.492 TEU(s) que representou 40%.
No mês de maio registramos a impraticabilidade da barra em função de
ocorrência de ventos acima dos limites operacionais. Registramos o cancelamento de
cinco escalas por conveniência comercial do armador.

Limitações Operacionais
Ocorrências:
Maio/2020
Impraticabilidade da Barra:
4:30 horas
Restrições nas operações:
Cancelamentos:
5 escalas
totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de maio:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
17.939.029.631
580.517.781
522.450.000

Imp. (US$ FOB):
13.391.607.557
1.038.725.060
548.884.000

C. C. (US$ FOB):
31.330.637.188
1.619.242.841
1.071.334.000

Saldo (US$ FOB):
4.547.422.074
- 458.207.279
- 26.434.000

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

Maio/2019
1,26
0,68
0,52
0,68
0,50

Maio//2020
1,09
0,43
0,47
0,42
0,45

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

CC/ 2019

CC/2020

%

20.593.409

35.560.461

31.330.637

-11,9

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

CC/2020

%

804.335

1.619.243

-26,2

17.939.030

580.518

-12,9

-27,8

14.968.052

1.388.940

13.391.607

1.038.725

-10,5

-25,2

2.193.275

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2019 Exp/2020
%
Imp/2019 Imp/2020
%
CC/ 2019
CC/2020
670.266
522.450 -22,0
676.176
548.884
-18,8 1.346.442 1.071.334
Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
Maio 2019
Do Estado de Santa Catarina:
61,4%
Do Brasil:
3,7%
Sentido das cargas em Contêineres:
Operação
Maio/2019 Maio/2020
Exportação
60%
62%
Importação
40%
38%

Maio/2020
66,1%
3,4%

%
-20,4

Principais produtos (US$/FOB).

Comparativos.

Exportações

Maio

Mercadoria

2019

2020

1 Frango

210.850.000

171.004.000

2 Carnes

118.085.000

139.005.000

-18,9
17,7

3 Peixes

1.963.000

651.000

-66,8

14.913.000

23.189.000

55, 5

5 Maçã

9.734.000

7.233.000

-25,7

6 Fumo

46.316.000

11.944.000

-74,2

7 Produtos Químicos

7.557.000

7.750.000

2,5

8 Plásticos e Borrachas

3.226.000

2.955.000

-8,4

9 Madeiras e Derivados

109.184.000

77.646.000

-28,9

10 Papel e Derivados

17.311.000

12.142.000

-29,8

11 Têxteis Diversos

5.027.000

3.648.000

-27,4

10.430.000

5.335.000

-48,8

104.250.000

56.628.000

-45,7

11.420.000

3.320.000

-70,9

670.266.000

522.450.000

-22,0

4 Alimentos em Geral

12 Cerâmica e Vidros
13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações
Mercadoria
1 Pescados

%

Maio
2019

2020

%

9.656.000

5.647.000

-41,5

2 Alimentos em Geral

51.632.000

57.638.000

11,6

3 Produtos Químicos

80.195.000

159.159.000

98,4

4 Plásticos e Borrachas

110.265.000

38.972.000

-64,6

5 Madeiras e Derivados

1.634.000

1.306.000

-20,0

6 Papel e Derivados

5.184.000

5.819.000

12,2

100.006.000

57.586.000

-42,4

11.553.000

7.180.000

-37,8

222.435.000

199.082.000

-10,5

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

59.163.000

11 Outros

23.453.000

16.495.000

-29,7

676.176.000

548.884.000

-18,8

Total

-

-

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2019

2020

%

1 Frango

948.339.000

842.732.000

-11,1

2 Carnes

465.410.000

535.201.000

15,0

6.256.000

3.634.000

-41,9

4 Alimentos em Geral

69.758.000

79.292,000

13,7

5 Maçã

26.167.000

24.098.000

-7,9

6 Fumo

144.176.000

79.386.000

-44,9

7 Produtos Químicos

28.785.000

36.084.000

25,3

8 Plásticos e Borrachas

15.492.000

12.262.000

-20,8

9 Madeiras e Derivados

484.383.000

402.540.000

-16,9

10 Papel e Derivados

34.722.000

42.042.000

21,1

11 Têxteis Diversos

22.653.000

14.908.000

-34,2

12 Cerâmica e Vidros

43.830.000

33.296.000

-13,5

374.036.000

323.401.000

-33,2

39.918.000

26.649.000

-18,1

2.703.925.000 2.455.525.000

-9,2

3 Pescados

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2019

1 Pescados

2020

%

60.989.000

45.269.000

-25,8

2 Alimentos em Geral

258.408.000

279.204.000

8,0

3 Produtos Químicos

533.285.000

688.559.000

29,1

4 Plásticos e Borrachas

508.257.000

364.540.000

-28,3

5 Madeiras e Derivados

12.484.000

7.331.000

-41,3

6 Papel e Derivados

25.946.000

31.598.000

21,8

649.367.000

495.827.000

-23,6

56.307.000

48.041.000

-14,7

1.152.785.000 1.162.538.000

1,0

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

117.214.000

602.000

-99,5

11 Outros

136.756.000

127.735.000

-6,6

3.511.798.000 3.251.244.000

-7,4

Total
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