APRESENTAÇÃO

No encerramento do mês de novembro de 2015 registramos 81 escalas
efetuadas no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 999.340
toneladas elevando a movimentação acumulada do ano para 777 escalas, com
10.177.726 toneladas verificando-se uma queda de 11% na movimentação total de
cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que realizou 879 escalas, com
11.483.597 toneladas, sendo que, no número de escalas realizadas observamos uma
queda de 12 % em relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de dezembro de 2014 a
novembro de 2015 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas
foi de 868 navios com 11.121.785 toneladas, observando-se uma queda de 12% em
relação ao período de dezembro de 2013 a novembro de 2014 quando foram atracados
967 navios com 12.583.380 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos
uma queda de 10%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de novembro somou 24 embarcações, sendo que, no acumulado do ano foram
atracados 310 navios, verificando-se nesse período uma queda de 12% no número de
escalas atendidas em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 353
embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de novembro somou 194.911
toneladas com 20 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
3.011.405 toneladas com 264 navios atracados resultando em uma média de 11.407
toneladas movimentadas por escala realizada durante o presente ano, verificando-se
uma queda de 19% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram
movimentadas 3.702.815 toneladas em 297 escalas atendidas e uma média de 12.467
toneladas por escala, registrando-se uma queda de 8% na movimentação de cargas por
escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
novembro foi de 53 escalas atendidas elevando o acumulado do ano para 430 navios
atracados registrando-se uma queda de 4% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 450 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de
novembro foi de 783.386 toneladas, com 53 escalas, elevando a movimentação
acumulada do ano para 6.971.533 toneladas com 430 escalas, verificando-se uma
média de 16.213 toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 4% em

relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 7.281.262 toneladas, com 450
escalas atendidas e uma média de 16.180 toneladas por escala, observando-se um
equilíbrio na movimentação de cargas por escala efetuada.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de
navios e cargas no mês de novembro:
BRASKARNE: Registramos 4 escalas com 21.043 toneladas elevando a
movimentação acumulada do ano para 15 escalas com 119.883 toneladas, verificandose uma queda de 46% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 23 escalas com 223.647 toneladas movimentadas,
observando-se uma queda de 35% no número de escalas em relação ao mesmo período
do ano anterior.
TEPORTI: sem registro de escalas. A movimentação acumulada do ano registra
21 escalas com 67.912 toneladas, verificando-se uma queda de 75% na movimentação
em relação ao mesmo período do ano anterior, que totalizou 53 escalas com 275.873
toneladas movimentadas, observando-se uma queda de 60% no número de escalas
realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de novembro totalizou 18.824 TEU´s, com 172.341
toneladas, elevando o acumulado do ano para 296.520 TEU’s com 2.773.299
toneladas, verificando-se uma queda de 18% em relação à movimentação acumulada
no mesmo período do ano anterior, que totalizou 363.449 TEU’s com 3.417.500
toneladas.
No período de dezembro de 2014 a novembro de 2015 (últimos 12 meses)
foram movimentados 376.031 TEU’s com 3.069.493 toneladas, verificando-se uma
queda de 7% em relação ao período de dezembro de 2013 a novembro de 2014
quando foram movimentados 405.536 TEU’s com 3.804.932 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
novembro foram movimentados 12.176 TEU’s elevando a movimentação acumulada
do ano para 198.988 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos
a movimentação de 247.979 TEU’s, registrando-se uma queda de 19% na
movimentação.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de novembro
verificamos uma movimentação de 4.331 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do ano para 90.801 TEU’ s observando-se uma queda de 28% em relação ao ano
anterior que registrou uma movimentação de 127.026 TEU’s.
No período de dezembro de 2014 a novembro de 2015 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 255.590 TEU’s,
verificando-se uma queda de 7% em relação ao período de dezembro de 2013 a
novembro de 2014, quando foram movimentados 276.271 TEU’s.

No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de novembro
foi de 68.175 TEU´s com 735.227 toneladas, totalizando no ano 611.261 TEU’s, com
6.524.636 toneladas, observando-se uma queda de 4% em relação ao mesmo período
do anto anterior, que somou 636.552 TEU’s com 6.820.596 toneladas.
No período de dezembro de 2014 a novembro de 2015 (últimos 12 meses)
foram movimentados 667.636 TEU’s com 7.081.153 toneladas, verificando-se uma
queda de 4% em relação ao período de dezembro de 2013 a novembro 2014 quando
foram movimentados 693.787 TEU’s com 7.435.603 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de novembro foi de 47.938 TEU´s totalizando no ano 437.979
TEU’s, observando-se uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que somou 462.416 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de novembro verificamos uma movimentação de 18.899 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do ano para 198.992 TEU’s observando-se uma queda de
12% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 226.995 TEU’s.
No período de dezembro de 2014 a novembro de 2015 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 475.742 TEU’s,
verificando-se uma queda de 6% em relação ao período de dezembro de 2013 a
novembro de 2014 quando foram movimentados 504.503 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de novembro registramos 86.999 TEU’s com 907.568 toneladas, sendo que no
acumulado do ano atingimos a 907.798 TEU’s com 9.298.057 toneladas verificando-se
uma queda de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou
1.000.002 TEU’s com 10.241.816 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de novembro foram movimentados 60.114 TEU’s elevando a movimentação
acumulada do ano para 636.984 TEU’s, verificando-se uma queda de 10% em relação
ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 710.399 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 23.230 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano
para 289.810 TEU’s, observando-se uma queda de 18% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 354.025 TEU’s.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de dezembro de 2015 a novembro de 2015 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 994.333 TEU’s com 10.150.768 toneladas observando-se uma queda
de 10% em relação ao período de dezembro de 2013 a novembro de 2014 quando
foram movimentados 1.099.328 TEU’s com 11.244.259 toneladas.

Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no período de dezembro de 2014 a novembro de 2015 (últimos 12 meses) foram
movimentados 695.587 TEU’s verificando-se uma queda de 11% em relação ao
período de dezembro de 2013 a novembro de 2014 quando foram movimentados
780.778 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
novembro foram registradas 17 escalas elevando a movimentação acumulada do ano
para 259 escalas registrando-se uma queda de 12% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que registrou 293 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por
escala verificada no ano foi de 10.708 toneladas, observando-se uma queda de 8% em
relação ao mesmo período do ano anterior que somou registrou uma movimentação
média de 11.664 toneladas por escala.
Igualmente, no terminal PORTONAVE durante o mês de novembro foram
realizadas 53 escalas elevando para 429 navios atracados no acumulado do ano
registando-se uma queda de 4% em relação ao ano anterior que registrou 449 navios
atendidos, sendo que a movimentação média por escala no ano foi de 15.209 toneladas,
verificando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou uma movimentação média de 15.191 toneladas por escala.
Iniciamos a temporada dos navios de turismo de 2015/2106 e no mês de
novembro registramos 01 escala realizada no Terminal de Passageiros que totalizou
uma movimentação de 1.615 passageiros
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