APRESENTAÇÃO
Encerramos o mês de março de 2014 registrando 84 escalas realizadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 1.099.416 toneladas
que elevaram a movimentação acumulada do trimestre para 255 escalas, com
3.047.197 toneladas verificando-se um crescimento de 11% na movimentação total
de cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que realizou 229 escalas, com
2.735.878 toneladas, sendo que, no número de escalas realizadas observamos um
crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de abril de 2013 a
março de 2014 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi
de 970 navios com 12.293.505 toneladas, observando-se um crescimento de 15% em
relação ao período de abril de 2012 a março de 2013 quando foram atracados 969
navios com 11.253.862 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos um
equilíbrio.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de março foi de 36 navios, sendo que no trimestre foram atracados 111 navios.
Verifica-se nesse período um crescimento de 19% no número de escalas atendidas em
relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 93 navios atracados.
A movimentação de cargas registrada no mês de março foi de 372.657 toneladas
com 26 navios atracados elevando a movimentação acumulada do trimestre para
1.027.855 toneladas com 76 navios atracados resultando em uma média de 13.524
toneladas movimentadas por escala realizada durante o presente ano, verificando-se um
crescimento de 4% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram
movimentadas 944.143 toneladas em 73 escalas atendidas e uma média de 12.933
toneladas por escala, registrando-se um crescimento de 4% na movimentação de
cargas por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de março
foi de 43 escalas elevando o acumulado do ano para 124 navios atracados registrandose um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior, que igualmente
totalizou 124 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de março
foi de 690.111 toneladas, elevando a movimentação acumulada do trimestre para
1.890.302 toneladas com 124 escalas, verificando-se uma média de 15.244 toneladas
por escala realizada, registrando-se um crescimento de 10% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 1.714.152 toneladas, com 124 escalas atendidas e

uma média de 13.824 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 10% na
movimentação de cargas por escala efetuada.
Na movimentação de navios dos demais terminais privativos observamos os
seguintes números:
BRASKARNE: No mês de março registramos uma escala com 16.618
toneladas elevando o acumulado do ano para 7 escalas com 69.438 t. verificando-se
um crescimento na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 4 escalas com 18.313 toneladas movimentadas. No número de
escalas registramos um crescimento de 75% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
TEPORTI: No mês de março foram realizadas 4 escalas com 20.030 toneladas,
elevando o acumulado do ano para 12 escalas com 59.602 toneladas, verificando-se
um crescimento de 8% na movimentação em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 8 escalas com 55.040 toneladas movimentadas. Registrando um
crescimento de 50% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de março totalizou 36.054 TEU´s, com 345.181
toneladas, elevando o acumulado do trimestre para 102.248 TEU’s com 948.782
toneladas, verificando-se um crescimento de 12% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano de 2013, que totalizou 91.469 TEU’s com
875.229 toneladas.
No período de abril de 2013 a março de 2014 (últimos 12 meses) foram
movimentados 417.416 TEU’s com 3.948.553 toneladas, verificando-se um
crescimento de 9% em relação ao período de abril de 2012 a março de 2013 quando
foram movimentados 383.930 TEU’s com 3.635.231 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
março foram movimentados 24.898 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
trimestre para 69.037 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos
a movimentação de 64.546 TEU’s, registrando-se um crescimento de 7%.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de março
verificamos uma movimentação de 13.868 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do exercício para 37.884 TEU’ s observando-se um crescimento de 10% em
relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 34.504 TEU’s.
No período de abril de 2013 a março de 2014 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 283.721 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 7% em relação ao período de abril de 2012 a março
de 2013, quando foram movimentados 265.182 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de março foi de
57.892 TEU´s com 652.832 toneladas, totalizando no ano 161.627 TEU’s, com

1.781.875 toneladas, observando-se um crescimento de 8% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que somou 149.136 TEU’s com 1.058.474 toneladas.
No período de abril de 2013 a março de 2014 (últimos 12 meses) foram
movimentados 705.727 TEU’s com 7.537.303 toneladas, verificando-se um
crescimento de 14% em relação ao período de abril de 2012 a março 2013 quando
foram movimentados 621.659 TEU’s com 6.790.056 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de março foi de 44.529 TEU´s totalizando no ano 121.121 TEU’s,
observando-se um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que somou 106.983 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de março verificamos uma movimentação de 20.740 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do exercício para 60.618 TEU’s observando-se um
crescimento de 27% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de
47.509 TEU’s.
No período de abril de 2013 a março de 2014 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 510.858 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 17% em relação ao período de abril de 2012 a
março de 2013 quando foram movimentados 435.789 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de março registramos 93.946 TEU’s com 998.013 toneladas, sendo que no
acumulado do ano atingimos a 263.875 TEU’s com 2.730.657 toneladas verificando-se
um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou
240.605 TEU’s com 2.383.703 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de março de 2014 foram movimentados 69.427 TEU’s elevando a
movimentação acumulada do ano para 190.158 TEU’s, verificando-se um crescimento
de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação
de 171.529 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 34.608 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
98.502 TEU’s, observando-se um crescimento de 20% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 82.013 TEU (s).
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de abril de 2013 a março de 2014 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.128.193 TEU’s com 11.487.505 toneladas observando-se um
crescimento de 12% em relação ao período de abril de 2012 a março de 2013 quando
foram movimentados 1.005.620 TEU’s com 9.932.354 toneladas.

Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no período de abril de 2013 a março de 2014 (últimos 12 meses) foram movimentados
797.098 TEU’s verificando-se um crescimento de 14% em relação ao período de abril
de 2012 a março de 2013 quando foram movimentados 701.002 TEU’s.
Ainda no 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 25 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 74 escalas
registrando-se um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que registrou 73 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala
verificada no bimestre foi de 13.524 toneladas, observando-se um crescimento de 4%
em relação ao mesmo período do ano anterior que somou registrou uma movimentação
média de 12.933 toneladas por escala.
No terminal PORTONAVE durante o mês de março foram realizadas 43
escalas elevando para 124 navios atracados no acumulado do ano, registrando um
equilíbrio em relação ao ano anterior que registrou igualmente 124 navios atendidos,
sendo que a movimentação média por escala no bimestre foi de 14.370 toneladas,
verificando-se um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou uma movimentação média de 12.165 toneladas por escala.
No mês de março registramos nove escalas realizadas no Terminal de
Passageiros que totalizaram uma movimentação de 12.654 passageiros, sendo que na
temporada 2013/2014 já encerrada foram realizadas 26 escalas com 37.562
passageiros.
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