APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de setembro de 2020 registramos 81 escalas efetuadas
no Complexo Portuário do Itajaí totalizando uma movimentação de 1.354.685
toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para 771 escalas com
11.020.401 toneladas verificando-se um crescimento de 10% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que realizou 787 escalas, com 10.063.013 toneladas, sendo que,
no número de escalas realizadas observamos uma queda de 2% em relação ao mesmo
período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de outubro de 2019 a
setembro de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas foi de 1.052
navios com 14.682.136 toneladas, observando-se um crescimento de 9% em relação ao
período de outubro de 2018 a setembro de 2019 quando foram atracados 1.032 navios
com 13.415.136 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um
crescimento de 2%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o mês
de setembro somou 34 embarcações elevando a movimentação acumulada do ano para
345 atracações verificando-se uma queda de 5% em relação ao ano anterior, que somou
362 embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de setembro somou 524.158
toneladas com 34 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
4.389.992 toneladas com 324 escalas resultando em uma média de 13.549 toneladas
movimentadas por escala realizada durante ano, verificando-se um crescimento de 11%
em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram movimentadas 3.969.113
toneladas em 342 escalas atendidas e uma média de 11.605 toneladas por escala,
registrando-se um crescimento de 17% na movimentação de cargas por escala realizada.
Especificamente no número de escalas realizadas observamos uma queda de 5% 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 setembro
somou 46 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 398 escalas,
registrando-se um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 383 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de setembro
foi de 825.456 toneladas, com 46 escalas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 398 escalas com 6.545.381 toneladas verificando-se uma média de 16.446
toneladas por escala realizada, registrando-se um crescimento de 11% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que somou 383 escalas atendidas com 5.897.731
toneladas e uma média de 15.399 toneladas por escala registrando-se um crescimento

de 7% na movimentação de cargas por escala realizada. Especificamente no número de
escalas realizadas observamos um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do
ano anterior.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de navios
e cargas no mês de setembro:
BRASKARNE: Sem registros de escalas no presente mês. A movimentação
acumulada do ano totaliza 2 escalas sem 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: Registramos uma escala com 5.071 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 11 escalas com 41.691 toneladas, verificando-se
uma queda de 68% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 24 escalas com 131.527 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 54% no número de escalas realizadas.
POLY TERMINAIS: Sem registros de escalas no presente mês. A
movimentação acumulada do ano totaliza 8 escalas com 34.552 toneladas verificandose uma queda de 10% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 8 escalas com 38.356 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 totaliza 7 escalas com 8.785 toneladas verificando-se uma queda de
1% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 5 escalas com 8.897 toneladas movimentadas, observando-se um crescimento
de 40% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e Cais
Comercial durante o mês de setembro totalizou 46.658 TEU’s com 499.188 toneladas,
elevando a movimentação acumulada do ano para 398.250 TEU’s com 4.161.864
toneladas
verificando-se um crescimento de 12% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 356.035 TEU’s com
3.719.107 toneladas.
No período de outubro de 2019 a setembro de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 531.415 TEU’s com 5.536.809 toneladas, verificando-se um crescimento
de 13% em relação ao período de outubro de 2018 a setembro de 2019 quando foram
movimentados 471.399 TEU’s com 4.891.163 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
setembro foram movimentados 34.490 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 287.207 TEU’s sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 262.130 TEU’s, registrando-se um crescimento de 9% em relação ao
ano anterior.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de setembro
verificamos uma movimentação de 14.070 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 119.246 toneladas observando-se um crescimento de 8% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 110.673 TEU’s.

No período de outubro de 2019 a setembro de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 386.408 TEU’s, verificandose um crescimento de 13% em relação ao período de setembro de 2018 a agosto de
2019, quando foram movimentados 342.369 TEU’s.
Especificamente no segmento de cargas contêinerizadas de cabotagem no ano
de 2020 registramos 41 escalas que movimentaram 33.324 TEU(s) cheios e 5.548 TEU
(s) vazios de exportação; 19.558 TEU(s) cheios e 36.721 TEU(s) vazios de importação
totalizando 95.151 TEU(s) com 826.813 toneladas, representando um crescimento de
12% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou 37 escalas com a
movimentação de 29.289 TEU(s) cheios e 3.955 TEU (s) vazios de exportação; 17.194
TEU(s) cheios e 34.559 TEU(s) vazios de importação, totalizando 84.997 TEU(s) com
727.631 toneladas. Sendo que, no número de escalas realizadas observamos um
crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de setembro foi
de 73.845 TEU´s com 788.845 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano
para 612.989 TEU’s com 6.166.445 toneladas observando-se um crescimento de 11%
em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 550.089 TEU’s com 5.581.812
toneladas.
No período de outubro de 2019 a setembro de 2020 (últimos 12 meses) foram
movimentados 804.165 TEU’s com 8.226.589 toneladas, verificando-se um
crescimento de 10% em relação ao período de outubro de 2019 a setembro 2020
quando foram movimentados 731.269 TEU’s com 7.522.490 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de setembro foi de 55.996 TEU´s elevando a movimentação
acumulada do ano para 428.865 TEU’ s, observando-se um crescimento de 8% em
relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 397.810 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o mês
de setembro verificamos uma movimentação de 25.349 TEU’s elevando a
movimentação acumulada do ano para 167.680 TEU’s, observando-se uma queda de
9% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 178.003 TEU’s.
No período de outubro de 2019 a setembro de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 576.084 TEU’s, verificandose um crescimento de 7% em relação ao período de setembro de 2018 a agosto de 2019
quando foram movimentados 537.690 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas no
mês de setembro registramos 120.503 TEU’s com 1.288.033 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 1.011.239 TEU’s com 10.328.309 toneladas,
verificando-se um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 906.124 TEU’s com 9.300.919 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de outubro de 2019 a setembro de 2020 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.335.402 TEU’s com 13.763.398 toneladas observando-se um

crescimento de 11% em relação ao período de outubro de 2018 a setembro de 2019
quando foram movimentados 1.202.696 TEU’s com 12.363.653 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de setembro foram movimentados 90.486 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do ano para 716.072 TEU’s verificando-se um crescimento de 9% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 659.940
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 39.419 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano para
286.926 TEU’s, observando-se uma queda de 1% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 288.676 TEU’s.
No período de setembro de 2019 a agosto de 2020 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 962.492 TEU’s, verificandose um crescimento de 9% em relação ao período de setembro de 2018 a agosto de 2019
quando foram movimentados 880.059 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 setembro
foram registradas 34 escalas elevando a movimentação acumulada para 321 escalas
verificando-se uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
registrou igualmente 325 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no ano foi de 1.240 TEU’s ou 682 unidades com 12.965 toneladas,
observando-se um crescimento 13% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou uma movimentação média de 1.095 TEU’s ou 610 unidades com 11.443
toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 895 TEU(s)
ou 495 unidades cheios e 346 TEU (s) ou 187 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 11,80 m e de saída, 12,80 m.
No terminal PORTONAVE durante o mês de setembro foram realizadas 46
escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 398 escalas, verificando-se um
crescimento de 4% em relação ao ano anterior que registrou 383 navios atendidos, sendo
que, a movimentação média por escala no ano foi de 1.540 TEU’s ou 860 unidades com
15.493 toneladas, verificando-se um crescimento de 7% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou uma movimentação média de 1.436 TEU’s ou 807 unidades
com 14.573 toneladas por escala.
A movimentação média por escala de navios “full contêineres” foi: 1.077 TEU’s
ou 609 unidades cheios e 462 TEU’s ou 250 unidades Vazias.
O maior calado de entrada registrado no mês foi de 12,00 m e de saída, 12,50 m.
Registramos que no mês de setembro a Portonave totalizou a movimentação de
73.845 TEU(s) que representou 61% da movimentação total de cargas contêinerizadas
registrada no Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 120.503 TEU’s, sendo que
na margem direita a APMT totalizou a movimentação de 46.658 TEU’s que representou
39%.

No ano a Portonave totalizou a movimentação de 612.989 TEU(s) que
representou 61% da movimentação total de cargas contêinerizadas registrada no
Complexo Portuário do Itajaí, que totalizou 1.011.239 TEU(s), sendo que na margem
direita APMT totalizou a movimentação de 398.250 TEU(s) que representou 39%.
No mês de setembro registramos a impraticabilidade da barra em função de
ocorrência de ventos acima dos limites operacionais. Registramos o cancelamento de 2
escalas por conveniência comercial do armador.

Limitações Operacionais
Ocorrências:
Julho/2020
Impraticabilidade da Barra:
26:00 horas
Restrições nas operações:
Cancelamentos:
2 escalas
Na totalização da movimentação da Balança Comercial destacamos os seguintes
números referentes ao mês de setembro:

Brasil:
Santa Catarina:
Itajaí:

Exp. (US$ FOB):
18.459.475.487
601.445.169
562.672.000

Imp. (US$ FOB):
12.295.694.155
1.351.749.997
819.046.000

C. C. (US$ FOB):
30.755.169.642
1.953.195.166
1.381.718.000

Saldo (US$ FOB):
6.163.781.332
- 750.304.828
-256.734.000

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

setembro/2019
1,28
0,54
0,50
0,48
0,53

setembro//2020
1,09
0,51
0,44
0,45
0,59

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

Exp/2020

%

Imp/2019

Imp/2020

%

CC/ 2019

CC/2020

%

20.298.408

18.459.475

-9,1

16.495.171

12.295.694

-25,5

36.793.579

30.755.169

-16,4

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

CC/2020

%

637.333

1.953.195

-11,4

601.445

-5,6

1.566.391

1.351.750

-13,7

2.203.724

Corrente de Comércio do Complexo Portuário do Itajaí: (Bilhões/US$ FOB)
Exp/2019 Exp/2020
%
Imp/2019 Imp/2020
%
CC/ 2019
CC/2020
472.427 562.672
19,1
759.953
819.046
7,8
1.232.380 1.381.718

%
12,1

Participação de Itajai na Corrente de Comércio:
2019
Do Estado de Santa Catarina:
55,9 %
Do Brasil:
3,5 %

2020
70,7 %
4,5 %

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

Principais produtos (US$/FOB).

Comparativos.

Exportações

Setembro

Mercadoria

2019

2020

1 Frango

160.707.000

164.209.000

2 Carnes

85.443.000

139.855.000

2,2
63,7

3 Peixes

2.222.000

2.930.000

31,8

12.872.000

12.424.000

-3,5

4 Alimentos em Geral
5 Maçã

-

6 Fumo

85.000

%

-

26.096.000

20.669.000

-20,8

7 Produtos Químicos

4.729.000

7.209.000

52,4

8 Plásticos e Borrachas

2.260.000

2.088.000

-7,6

9 Madeiras e Derivados

75.223.000

118.037.000

56,9

10 Papel e Derivados

13.311.000

8.065.000

-39,4

11 Têxteis Diversos

3.699.000

5.590.000

51,1

12 Cerâmica e Vidros

7.055.000

8.915.000

26,4

71.625.000

65.957.000

-7,9

7.185.000

6.639.000

-7,6

472.427.000

562.672.000

19,1

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

Importações
Mercadoria

Setembro
2019

2020

%

1 Pescados

10.721.000

6.483.000

-39,5

2 Alimentos em Geral

46.915.000

66.824.000

42,4

3 Produtos Químicos

89.661.000

177.483.000

97,9

4 Plásticos e Borrachas

134.907.000

50.725.000

-62,4

5 Madeiras e Derivados

1.868.000

2.207.000

18,0

6 Papel e Derivados

6.104.000

6.930.000

13,5

116.210.000

95.257.000

-18,0

11.513.000

9.635.000

-16,3

262.087.000

369.198.000

40,8

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

37.573000

11 Outros

42.394.000

34.304.000

-19,1

759.953.000

819.046.000

7,8

Total

Exportações
Mercadoria

-

-

Acumulado do ano
2019

2020

%

1 Frango

1.679.038.000 1.480.313.000

-11,8

2 Carnes

848.674.000 1.097.669.000

29,3

3 Pescados

13.642.000

10.318.000

-24,4

127.425.000

150.018,000

17,7

5 Maçã

35.819.000

35.176.000

-1,8

6 Fumo

235.740.000

169.998.000

-27,9

7 Produtos Químicos

50.641.000

63.263.000

24,9

8 Plásticos e Borrachas

27.329.000

20.338.000

-25,6

9 Madeiras e Derivados

811.902.000

846.857.000

4,3

10 Papel e Derivados

62.003.000

79.096.000

27,6

11 Têxteis Diversos

36.784.000

31.862.000

-13,4

12 Cerâmica e Vidros

75.922.000

67.761.000

-10,7

696.239.000

577.316.000

-17,1

48.079.000

-33,5

4.773.422.000 4.678.064.000

-2,0

4 Alimentos em Geral

13 Mecânicos e Eletrônicos
14 Outros
Total

72.264.000

Importações

Acumulado do ano

Mercadoria

2019

1 Pescados

2020

%

95.239.000

60.211.000

-36,8

2 Alimentos em Geral

463.875.000

516.302.000

11,3

3 Produtos Químicos

892.549.000 1.237.948.000

38,7

4 Plásticos e Borrachas

1.013.250.000

522.122.000

-48,5

5 Madeiras e Derivados

22.715.000

14.550.000

-35,9

6 Papel e Derivados

49.695.000

50.480.000

1,6

1.115.518.000

745.856.000

-33,1

102.523.000

75.442.000

-26,4

2.172.530.000 2.142.458.000

-1,4

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

220.567.000

602.000

11 Outros

271.471.000

232.311.000

-14,4

6.419.932.000 5.598.282.000

-12,8

Total
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