APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de junho de 2020 registrando 81 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando uma movimentação de 1.187.783 toneladas
elevando a movimentação acumulada do semestre para 517 escalas com 7.124.639
toneladas verificando-se um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que realizou 513 escalas, com 6.658.309 toneladas, sendo que, no número de
escalas realizadas observamos um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do
ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de julho de 2019 a junho
de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas foi de 1.072 navios
com 14.191.078 toneladas, observando-se um crescimento de 6% em relação ao período
de julho de 2018 a junho de 2019 quando foram atracados 1.019 navios com 13.388.963
toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um crescimento de 5%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de junho somou 35 embarcações elevando a movimentação acumulada do semestre para
237 atracações verificando-se uma queda de 1% em relação ao ano anterior, que somou
240 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de junho somou 461.536 toneladas
com 35 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 2.859.865
toneladas com 216 escalas resultando em uma média de 13.240 toneladas
movimentadas por escala realizada durante ano, verificando-se um crescimento de 10%
em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 2.606.043
toneladas em 222 escalas atendidas e uma média de 11.739 toneladas por escala,
registrando-se um crescimento de 13% na movimentação de cargas por escala realizada.
Especificamente no número de escalas realizadas observamos uma queda de 3% 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 junho somou
42 escalas elevando a movimentação acumulada do semestre para 258 escalas,
registrando-se um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 246 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de junho
foi de 715.091 toneladas, com 42 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 258 escalas com 4.196.899 toneladas verificando-se uma média de 16.267
toneladas por escala realizada, registrando-se um crescimento de 7% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 246 escalas atendidas com 3.926.009
toneladas e uma média de 15.959 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 5% em relação ao mesmo período do
ano anterior.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de junho:
BRASKARNE: Registramos uma escala sem movimentação de carga.
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 80% no número de escalas em relação ao mesmo período
do ano anterior.
TEPORTI: Registramos uma escala com 4.959 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 9 escalas com 36.620 toneladas, verificando-se
uma queda de 54% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 16 escalas com 79.868 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 44% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: Registramos uma escala com 5.021 toneladas, elevando
a movimentação acumulada do ano de 6 escalas com 25.021 toneladas verificando-se
uma queda de 14% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 6 escalas com 29.000 toneladas movimentadas, observando-se um
equilíbrio no número de escalas realizadas.
BARRA DO RIO: Registramos uma escala com 1.176 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 6 escalas com 6.234 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 junho totalizou 40.984 TEU’s com 434.898 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do semestre para 258.476 TEU’s com 2.714.349
toneladas
verificando-se um crescimento de 12% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 230.369 TEU’s com
2.452.484 toneladas.
No período de julho de 2019 a junho de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 517.309 TEU’s com 5.355.917 toneladas, verificando-se um crescimento
de 14% em relação ao período de julho de 2018 a junho de 2019 quando foram
movimentados 453.925 TEU’s com 4.762.977 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de junho
foram movimentados 28.043 TEU’s elevando a movimentação acumulada do semestre
para 187.651 TEU’s sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 170.728 TEU’s, registrando-se um crescimento de 10% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de junho
verificamos uma movimentação de 8.093 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do semestre para 82.072 toneladas observando-se um crescimento de 16% em relação
ao ano anterior que registrou uma movimentação de 70.437 TEU’s.

No período de julho de 2019 a junho de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 378.254 TEU’s, verificandose um crescimento de 16% em relação ao período de julho de 2018 a junho de 2019,
quando foram movimentados 327.470 TEU’s.
Especificamente no segmento de cargas contêinerizadas de cabotagem no
primeiro semestre de 2020 registramos 26 escalas que movimentaram 19.837 TEU(s)
cheios e 3.425 TEU (s) vazios de exportação; 12.925 TEU(s) cheios e 24.437 TEU(s)
vazios de importação totalizando 60.624 TEU(s) com 511.795 toneladas,
representando um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 24 escalas com a movimentação de 18.961 TEU(s) cheios e 3.425 TEU
(s) vazios de exportação; 10.997 TEU(s) cheios e 23.414 TEU(s) vazios de importação,
totalizando 55.473 TEU(s) com 468.873 toneladas. Sendo que, no número de escalas
realizadas observamos um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de junho foi de
70.628 TEU´s com 660.908 toneladas, elevando a movimentação acumulada do
semestre para 392.248 TEU’s com 3.955.545 toneladas observando-se um crescimento
de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 367.741 TEU’s com
3.687.148 toneladas.
No período de julho de 2019 a junho de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 765.772 TEU’s com 7.860.353 toneladas, verificando-se um
crescimento de 3% em relação ao período de julho de 2019 a junho 2020 quando foram
movimentados 742.661 TEU’s com 7.587.560 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de junho foi de 44.926 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do semestre para 274.880 TEU’ s, observando-se um crescimento de 4% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 263.417 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de junho verificamos uma movimentação de 13.323 TEU’s elevando a movimentação
acumulada do semestre para 107.839 TEU’s, observando-se uma queda de 9% em
relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 118.135 TEU’s.
No período de julho de 2019 a junho de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 556.492 TEU’s, verificandose um crescimento de 1% em relação ao período de julho de 2018 a junho de 2019
quando foram movimentados 548.811 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de junho registramos 111.612 TEU’s com 1.095.806 toneladas elevando a
movimentação acumulada do semestre para 650.724 TEU’s com 6.669.894 toneladas,
verificando-se um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 598.110 TEU’s com 6.139.632 toneladas.

Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de julho de 2019 a junho de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.282.901 TEU’s com 13.216.270 toneladas observando-se um
crescimento de 7% em relação ao período de julho de 2018 a junho de 2019 quando
foram movimentados 1.196.638 TEU’s com 12.350.875 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de junho foram movimentados 72.969 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do semestre para 462.531 TEU’s verificando-se um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 434.145
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 21.416 TEU’s elevando a movimentação acumulada do semestre
para 189.911 TEU’s, observando-se um equilíbrio em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 188.572 TEU’s.
No período de julho de 2019 a junho de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 934.746 TEU’s, verificandose um crescimento de 7% em relação ao período de julho de 2018 a junho de 2019
quando foram movimentados 876.305 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 junho foram
registradas 35 escalas elevando a movimentação acumulada para 213 escalas
verificando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 211 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.213 TEU’s ou 670 unidades com 12.743 toneladas,
observando-se um crescimento 11% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou uma movimentação média de 1.092 TEU’s ou 610 unidades com 11.623
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 881 TEU(s)
ou 489 unidades cheios e 332 TEU (s) ou 181 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 12,00 m e de saída, 13,20 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de junho foram realizadas 42 escalas
elevando a movimentação acumulada do ano para 258 escalas, verificando-se um
crescimento de 5% em relação ao ano anterior que registrou 246 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.520 TEU’s ou 849 unidades com
15.331 toneladas, verificando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.495TEU’s ou 841 unidades
com 14.988 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.065 TEU’s
ou 603 unidades cheios e 455 TEU’s ou 247 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 12,20 m e de saída, 13,00 m.
Registramos que no mês de junho a Portonave totalizou a movimentação de
70.628 TEU(s) que representou 63% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 111.612 TEU’s, sendo que

na margem direita a APMT totalizou a movimentação de 40.984 TEU’s que representou
37%.
No ano a Portonave totalizou a movimentação de 392.248 TEU(s) que
representou 60% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 650.724 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 258.476 TEU(s) que representou 40%.
No mês de junho registramos a impraticabilidade da barra em função de
ocorrência de ventos e vagas acima dos limites operacionais. Registramos o cancelamento
de duas escalas por conveniência comercial do armador.
Destacamos que durante o primeiro semestre de 2020 iniciamos a
operacionalização da bacia de evolução 2, com a realização de giro com os navios de
comprimento até 306 m e 48,5 m de boca em caráter especial e posteriormente em caráter
definitivo.
Da mesma forma, iniciamos a realização de manobras especiais com a realização
de giro com navios de até 350 m de comprimento e 48,5 m de boca em caráter especial
com a movimentação do navio “EVER LAUREAL” com 334 m de comprimento e 45,8
m de boca nos dias 31/05 e 01/06/2020.
Nos dias 16/06 e 17/06 registramos a movimentação do navio “APL PARIS” com
346,4 m de comprimento e 45,20 m de boca, sendo esse o maior navio que operou na
costa brasileira.

Limitações Operacionais
Junho/2020
Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra:
11:00 horas
Restrições nas operações:
Cancelamentos:
2 escalas
Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de junho:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
17.912.295.025
620.329.296
492.265.000

Imp. (US$ FOB):
10.449.019.543
1.010.664.171
419.628.000

C. C. (US$ FOB):
28.361.314.568
1.630.993.467
911.893.000

Saldo (US$ FOB):
7.463.275.482
- 390.334.875
72.637.000

Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao acumulado do 1º semestre:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
101.719.578.613
3.564.643.750
2.947.790.000

Imp. (US$ FOB):
79.396.522.233
7.476.881.471
3.670.872.000

C. C. (US$ FOB):
181.116.100.846
11.041.525.221
6.618.662.000

Saldo (US$ FOB):
22.333.056.380
-3.912.237.721
- 723.082.000

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

Junho/2019
1,27
0,60
0,51
0,60
0,51

Junho//2020
1,00
0,50
0,45
0,42
0,45

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

Exp/2020

%

Imp/2019

Imp/2020

%

CC/ 2019

CC/2020

%

18.406.011

17.912.295

-2,7

13.028.629

10.440.020

-19,8

31.434.640

28.361.315

-9,8

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

CC/2020

%

661.306

1.630.993

-15,7

620.329

-6,2

1.274.818

1.010.664

-20,7

1.936.124

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)
%
Imp/2019 Imp/2020
%
CC/ 2019
CC/2020
Exp/2019 Exp/2020
525.065
492.265 -6,2
681.879
419.628
-38,4 1.206.944
911.893

%
-10,8

Corrente de Comércio Brasileira: (Bilhões/US$ FOB) - Acumulado 1º Semestre;
Exp/2019
109.448.135

Exp/2020
101.719.579

%
-7,1

Imp/2019
83.767.892

Imp/2020
79.396.522

%
-5,2

Corrente de Comércio de Santa Catarina: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2019
Exp/2020
%
Imp/2019
Imp/2020
%
4.257.675
3.564.644
-16,3
8.052.308
7.476.881
-7,1

CC/ 2019
193.216.026

CC/2020
181.116.101

%
-6,3

CC/ 2019
12.309.983

CC/2020
11.041.525

%
-10,3

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2019
Exp/2020
%
Imp/2019
Imp/2020
%
CC/ 2019
3.228.990
2.947.790
-8,7
4.193.306
3.670.872
-12,4
7.422.296

Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
1ºSemestre/2019
Do Estado de Santa Catarina:
60,2%
Do Brasil:
3 ,8%

Sentido das cargas em Contêineres:
Operação
Junho/2019 Junho/2020
Exportação
60%
64%
Importação
40%
36%

CC/2020
6.618.662

1º Semestre/2020
59,9%
3,6%

%
-10,8

Principais produtos (US$/FOB).

Comparativos.

Exportações

Junho

Mercadoria

2019

2020

1 Frango

184.113.000

145.438.000

2 Carnes

94.981.000

136.556.000

-21,0
43,8

3 Peixes

692.000

884.000

27,7

17.318.000

19.835.000

14,5

5 Maçã

6.699.000

5.056.000

-24,4

6 Fumo

21.689.000

11.171.000

-48,5

7 Produtos Químicos

4.575.000

5.526.000

20,8

8 Plásticos e Borrachas

3.088.000

1.383.000

-55,2

9 Madeiras e Derivados

87.560.000

91.619.000

4,6

10 Papel e Derivados

4.698.000

9.481.000

101,8

11 Têxteis Diversos

3.608.000

2.599.000

-27,9

12 Cerâmica e Vidros

8.232.000

6.471.000

-21,4

78.106.000

52.269000

-33,1

8.706.000

3.977.000

-54,3

525.065.000

492.265.000

-6,2

4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total
Importações
Mercadoria
1 Pescados

%

Junho
2019

2020

%

8.120.000

3.007.000

-62,9

2 Alimentos em Geral

46.023.000

50.036.000

8,7

3 Produtos Químicos

85.545.000

113.008.000

32,1

4 Plásticos e Borrachas

109.788.000

28.559.000

-73,9

5 Madeiras e Derivados

2.271.000

1.356.000

-40,3

6 Papel e Derivados

4.421.000

3.196.000

-27,7

115.128.000

36.321.000

-68,4

10.008.000

4.225.000

-57,8

249.607.000

161.478.000

-35,3

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

22.641.000

11 Outros

27.956.000

18.532.000

-33,7

681.508.000

419.628.000

-38,4

Total

-

-

Exportações

Acumulado do ano

Mercadoria

2019

2020

%

1 Frango

1.132.452.000

988.170.000

-12,7

2 Carnes

560.391.000

671.757.000

19,8

6.948.000

4.518.000

-35,5

4 Alimentos em Geral

87.076.000

99.127,000

13,8

5 Maçã

32.866.000

29.154.000

-11,3

6 Fumo

165.865.000

90.557.000

-45,4

7 Produtos Químicos

33.360.000

41.610.000

24,7

8 Plásticos e Borrachas

18.580.000

13.645.000

-26,5

9 Madeiras e Derivados

571.943.000

494.159.000

-13,6

10 Papel e Derivados

39.420.000

51.523.000

30,7

11 Têxteis Diversos

26.261.000

17.507.000

-33,3

12 Cerâmica e Vidros

52.062.000

39.767.000

-23,6

452.142.000

375.626.000

-16,9

49.624.000

30.626.000

-38,3

3.228.990.000 2.947.790.000

-8,7

3 Pescados

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2019

1 Pescados

2020

%

69.109.000

48.276.000

-30,1

2 Alimentos em Geral

304.431.000

329.240.000

8,1

3 Produtos Químicos

618.830.000

801.567.000

29,5

4 Plásticos e Borrachas

618.045.000

393.099.000

-36,4

5 Madeiras e Derivados

14.755.000

8.687.000

-41,1

6 Papel e Derivados

30.367.000

34.794.000

14,6

764.495.000

532.058.000

-30,4

66.315.000

52.266.000

-21,2

1.402.392.000 1.324.016.000

-5,6

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

139.855.000

602.000

11 Outros

164.712.000

146.267.000

-11,2

4.193.306.000 3.670.872.000

-12,4

Total
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Diretoria-Geral de Operações Logísticas
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