APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de julho de 2020 registramos 86 escalas efetuadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando uma movimentação de 1.222.096 toneladas
elevando a movimentação acumulada do ano para 603 escalas com 8.346.735 toneladas
verificando-se um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que realizou 604 escalas, com 7.742.081 toneladas, sendo que, no número de escalas
realizadas observamos um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de agosto de 2019 a julho
de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas foi de 1.067 navios
com 14.329.402 toneladas, observando-se um crescimento de 7% em relação ao período
de agosto de 2018 a julho de 2019 quando foram atracados 1.025 navios com 13.349.009
toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um crescimento de 4%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de julho somou 37 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para 274
atracações verificando-se uma queda de 2% em relação ao ano anterior, que somou 279
embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de julho somou 481.032 toneladas
com 37 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para 3.340.897
toneladas com 253 escalas resultando em uma média de 13.205 toneladas
movimentadas por escala realizada durante ano, verificando-se um crescimento de 10%
em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 3.025.338
toneladas em 261 escalas atendidas e uma média de 11.591 toneladas por escala,
registrando-se um crescimento de 14% 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 julho somou
47 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 305 escalas, registrando-se
um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, que totalizou 295
navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de julho foi
de 736.564 toneladas, com 47 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano para
305 escalas com 4.933.463 toneladas verificando-se uma média de 16.175 toneladas por
escala realizada, registrando-se um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que somou 295 escalas atendidas com 4.575.458 toneladas e uma média
de 15.510 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 3% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de julho:
BRASKARNE: Registramos uma escala sem movimentação de carga elevando
a movimentação acumulada do ano para 2 escalas e movimentação de cargas,
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 60% no número de escalas em relação ao mesmo período
do ano anterior.
TEPORTI: Sem registros de escalas no presente mês. A movimentação
acumulada do ano totaliza 9 escalas com 36.620 toneladas, verificando-se uma queda
de 59% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 18 escalas com 89.540 toneladas movimentadas, observando-se uma queda de
50% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: Registramos uma escala com 4.500 toneladas, elevando
a movimentação acumulada do ano de 7 escalas com 29.521 toneladas verificando-se
uma queda de 14% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 7 escalas com 34.356 toneladas movimentadas, observando-se um
equilíbrio no número de escalas realizadas.
BARRA DO RIO: Sem registros de escalas no presente mês. A movimentação
acumulada do ano totalizou 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 julho totalizou 44.508 TEU’s com 453.208 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 302.984 TEU’s com 3.167.557
toneladas
verificando-se um crescimento de 12% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 270.182 TEU’s com
2.842.178 toneladas.
No período de agosto de 2019 a julho de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 522.004 TEU’s com 5.419.431 toneladas, verificando-se um crescimento
de 14% em relação ao período de agosto de 2018 a julho de 2019 quando foram
movimentados 457.548 TEU’s com 4.776.197 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de julho
foram movimentados 30.955 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
218.606 TEU’s sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 198.897 TEU’s, registrando-se um crescimento de 10% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de julho
verificamos uma movimentação de 10.457 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 92.529 toneladas observando-se um crescimento de 12% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 82.584 TEU’s.

No período de agosto de 2019 a julho de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 381.110 TEU’s, verificandose um crescimento de 15% em relação ao período de agosto de 2018 a julho de 2019,
quando foram movimentados 330.686 TEU’s.
Especificamente no segmento de cargas contêinerizadas de cabotagem no ano
de 2020 registramos 32 escalas que movimentaram 24.241 TEU(s) cheios e 3.804 TEU
(s) vazios de exportação; 15.248 TEU(s) cheios e 29.392 TEU(s) vazios de importação
totalizando 72.685 TEU(s) com 623.778 toneladas, representando um crescimento de
17% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou 28 escalas com a
movimentação de 22.070 TEU(s) cheios e 2.645 TEU (s) vazios de exportação; 12.589
TEU(s) cheios e 24.917 TEU(s) vazios de importação, totalizando 62.221 TEU(s) com
539.313 toneladas. Sendo que, no número de escalas realizadas observamos um
crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de julho foi de
76.824 TEU´s com 673.517 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para
469.072 TEU’s com 4.629.062 toneladas observando-se um crescimento de 10% em
relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 425.975 TEU’s com 4.348.152
toneladas.
No período de agosto de 2019 a julho de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 784.362 TEU’s com 7.922.866 toneladas, verificando-se um
crescimento de 6% em relação ao período de agosto de 2019 a julho 2020 quando foram
movimentados 739.943 TEU’s com 7.596.011 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de julho foi de 46.261 TEU´s elevando a movimentação acumulada
do ano para 321.141 TEU’ s, observando-se um crescimento de 4% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 307.261 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de julho verificamos uma movimentação de 15.937 TEU’s elevando a movimentação
acumulada do ano para 123.776 TEU’s, observando-se uma queda de 9% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 136.447 TEU’s.
No período de agosto de 2019 a julho de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 558.909 TEU’s, verificandose um crescimento de 2% em relação ao período de agosto de 2018 a julho de 2019
quando foram movimentados 544.562 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de julho registramos 121.332 TEU’s com 1.126.725 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 772.056 TEU’s com 7.796.619 toneladas,
verificando-se um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 696.157 TEU’s com 7.190.330 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de agosto de 2019 a julho de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.306.186 TEU’s com 13.342.297 toneladas observando-se um
crescimento de 9% em relação ao período de agosto de 2018 a julho de 2019 quando
foram movimentados 1.197.543 TEU’s com 12.322.546 toneladas.

Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de julho foram movimentados 77.216 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 539.747 TEU’s verificando-se um crescimento de 6% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 506.088
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 26.394 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
216.305 TEU’s, observando-se uma queda de 1% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 219.031 TEU’s.
No período de agosto de 2019 a julho de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 940.019 TEU’s, verificandose um crescimento de 7% em relação ao período de agosto de 2018 a julho de 2019
quando foram movimentados 875.772 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 julho foram
registradas 37 escalas elevando a movimentação acumulada para 250 escalas
verificando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 248 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.212 TEU’s ou 668 unidades com 12.670 toneladas,
observando-se um crescimento 11% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou uma movimentação média de 1.089 TEU’s ou 608 unidades com 11.460
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 874 TEU(s)
ou 485 unidades cheios e 337 TEU (s) ou 183 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 11,50 m e de saída, 12,50 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de julho foram realizadas 47 escalas
elevando a movimentação acumulada do ano para 305 escalas, verificando-se um
crescimento de 3% em relação ao ano anterior que registrou 295 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.538 TEU’s ou 856 unidades com
15.177 toneladas, verificando-se um crescimento de 6% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.444TEU’s ou 812 unidades
com 14.739 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.053 TEU’s
ou 595 unidades cheios e 485 TEU’s ou 262 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 11,30 m e de saída, 12,85 m.
Registramos que no mês de julho a Portonave totalizou a movimentação de
76.824 TEU(s) que representou 63% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 121.332 TEU’s, sendo que
na margem direita a APMT totalizou a movimentação de 44.508 TEU’s que representou
37%.

No ano a Portonave totalizou a movimentação de 469.072 TEU(s) que
representou 61% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 772.056 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 302.984 TEU(s) que representou 39%.
No mês de julho registramos a impraticabilidade da barra em função de
ocorrência de ventos acima dos limites operacionais. Registramos o cancelamento de
uma escala por conveniência comercial do armador.

Limitações Operacionais
Julho/2020
Ocorrências:
Impraticabilidade da Barra:
09:30 horas
Restrições nas operações:
Cancelamentos:
1 escala
Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de julho:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
19.566.309.458
641.427.046
585.159.000

Imp. (US$ FOB):
11.505.970.733
1.036.429.526
519.723.000

C. C. (US$ FOB):
31.072.280.191
1.677.856.572
1.104.882.000

Saldo (US$ FOB):
8.060.338.725
- 395.002.480
65.431.000

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

Julho/2019
1,39
0,55
0,45
0,47
0,53

Julho//2020
1,00
0,47
0,47
0,46
0,46

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

Exp/2020

%

Imp/2019

Imp/2020

%

CC/ 2019

CC/2020

%

20.150.883

19.566.309

-2,9

17.759.477

11.505.971

-35,2

37.910.360

31.072.280

-18,0

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

CC/2020

%

668.610

1.677.856

-22,0

641.427

-4,0

1.482.477

1.036.429

-30,0

2.151.087

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2019 Exp/2020
%
Imp/2019 Imp/2020
%
CC/ 2019
CC/2020
582.288
585.159 0,5
742.700
519.723
-30,0 1.324.988 1.104.882

%
-16,6

Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
2019
Do Estado de Santa Catarina:
61,6%
Do Brasil:
3 ,5%

2020
65,8%
3,5%

Sentido das cargas em Contêineres:
Operação
Julho/2019 Julho/2020
Exportação
60%
64%
Importação
40%
36%
Principais produtos (US$/FOB).

Comparativos.

Exportações

Julho

Mercadoria

2019

2020

1 Frango

215.083.000

162.113.000

2 Carnes

116.970.000

141.048.000

-24,6
20,6

3 Peixes

1.699.000

1.485.000

-12,6

13.776.000

20.387.000

48,0

5 Maçã

2.734.000

5.562.000

103,4

6 Fumo

25.799.000

32.775.000

27,0

7 Produtos Químicos

6.336.000

7.566.000

19,4

8 Plásticos e Borrachas

4.036.000

2.032.000

-49,6

9 Madeiras e Derivados

83.399.000

117.583.000

40,9

10 Papel e Derivados

4.488.000

10.412.000

132,0

11 Têxteis Diversos

3.657.000

4.021.000

9,9

12 Cerâmica e Vidros

8.941.000

10.161.000

13,6

87.717.000

64.769.000

-26,2

7.653.000

5.245.000

-31,5

582.288.000

585.159.000

0,5

4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

%

Importações
Mercadoria
1 Pescados

Julho
2019

2020

%

7.981.000

2.131.000

-73,3

2 Alimentos em Geral

56.849.000

62.912.000

10,7

3 Produtos Químicos

89.702.000

121.616.000

35,6

4 Plásticos e Borrachas

138.864.000

37.627.000

-72,9

5 Madeiras e Derivados

3.719.000

1.747.000

-53,0

6 Papel e Derivados

6.971.000

3.938.000

-43,5

7 Têxteis Diversos
8 Cerâmica e Vidros
9 Mecânicos e Eletrônicos

111.627.000

47.123000

-57,8

13.354.000

4.642.000

-65,2

255.248.000

214.513.000

-15,9

10 Veículos

35.625.000

11 Outros

22.760.000

23.474.000

3,1

742.700.000

519.723.000

-30,0

Total

Exportações
Mercadoria
1 Frango
2 Carnes

-

-

Acumulado do ano
2019

2020

1.347.535.000 1.150.283.000

%
-14,6

677.361.000

812.805.000

20,0

8.647.000

6.003.000

-30,6

100.852.000

119.514,000

18,5

5 Maçã

35.600.000

34.716.000

-2,5

6 Fumo

191.664.000

123.332.000

-35,6

7 Produtos Químicos

39.696.000

49.176.000

23,4

8 Plásticos e Borrachas

22.616.000

15.677.000

-30,7

9 Madeiras e Derivados

655.342.000

611.742.000

-6,6

10 Papel e Derivados

43.908.000

61.935.000

41,0

11 Têxteis Diversos

29.918.000

21.528.000

-28,0

12 Cerâmica e Vidros

61.003.000

49.928.000

-18,1

539.859.000

440.439.000

-18,4

57.277.000

35.871.000

-37,4

3.811.278.000 3.532.949.000

-7,3

3 Pescados
4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2019

1 Pescados

2020

%

77.090.000

50.407.000

-34,6

2 Alimentos em Geral

361.280.000

392.152.000

8,5

3 Produtos Químicos

708.532.000

923.183.000

30,2

4 Plásticos e Borrachas

756.909.000

430.726.000

-43,0

5 Madeiras e Derivados

18.474.000

10.434.000

-43,5

6 Papel e Derivados

37.338.000

38.732.000

3,7

876.122.000

579.181.000

-33,9

79.669.000

56.908.000

-28,5

1.657.640.000 1.538.529.000

-7,2

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

175.480.000

602.000

11 Outros

187.472.000

169.741.000

-9,4

4.936.006.000 4.190.585.000

-15,1

Total
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