APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de Abril de 2012 foram registradas no Complexo
Portuário do Itajaí 92 escalas que movimentaram 903.902 toneladas operadas, elevando
a movimentação acumulada do ano para 388 escalas, com 3.611.444 toneladas.
Verificou-se um crescimento de 11% na movimentação total de cargas em relação ao
mesmo período de 2011, que totalizou 422 escalas, com 3.244.426 toneladas.
Especificamente no número de escalas realizadas no acumulado do ano, o
Complexo Portuário totalizou 388 navios atendidos, registrando uma queda de 8% em
relação ao mesmo período do exercício anterior, com 422 navios atracados nos
terminais que formam o Complexo.
Nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí, durante o mês de abril foram
atendidos 33 navios, sendo que no acumulado do ano foram atracados 164 navios,
observando-se uma queda de 13% no número de escalas atendidas em relação ao ano
anterior, que somou 188 navios atracados.
Especificamente na movimentação de cargas, foram totalizadas 1.473.858
toneladas com 142 escalas, ocasionando uma média de 10.379 toneladas por escala
realizada. Registrou-se um crescimento de 12% em relação ao mesmo período ao ano
anterior, que somou 1.344.019 toneladas, com 160 escalas atendidas e uma média de
8.400 toneladas por escala.
No Terminal Portonave, no presente mês, foram 53 navios atracados, elevando o
acumulado do ano para 206 navios, com crescimento de 1% em relação ao mesmo
período do ano anterior, com 203 navios atracados. Ainda no referido terminal, a
movimentação total de cargas registrada durante o ano atingiu 2.038.868 toneladas e
206 escalas, com uma média de 9.897 toneladas por escala realizada. O crescimento foi
de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 1.810.780 toneladas,
com 203 escalas atendidas e uma média de 8.920 toneladas por escala.
Nos demais terminais privados a movimentação de navios se comportou da
seguinte forma:
BRASKARNE: No mês de abril foram atendidas 03 escalas com 19.399 toneladas,
totalizando 08 escalas atendidas e 53.493 toneladas movimentadas no acumulado do
ano, com um crescimento de 86% em relação ao mesmo período do ano anterior, com
seis escalas e 28.692 toneladas movimentadas.
TEPORTI: Durante o mês foram atendidas três escalas com 7.156 toneladas,
elevando o acumulado do ano para dez escalas com 45.215 toneladas, tendo um
crescimento de 44 % na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 18 escalas com 31.413 toneladas movimentadas.
No segmento de cargas conteinerizadas, nos recintos APMT E CAIS
COMERCIAL, a movimentação somou 34.799 TEU´s com 323.913 toneladas,
elevando o acumulado do ano para 147.687 TEU’s com 1.339.543 toneladas,
registrando um crescimento de 06% em relação ao mesmo período do ano de 2011, que
totalizou 139.118 TEU’s com 1.220.134 toneladas.

Na movimentação de contêineres cheios foram movimentados 23.972 TEU’s,
elevando a movimentação acumulada do ano para 98.645 TEU’s, sendo que, no mesmo
período do ano anterior, comparada à movimentação de 89.056 TEU’s, houve um
crescimento de 11%.
Ainda no segmento de cargas conteinerizadas, no terminal PORTONAVE a
movimentação observada no mês de abril atingiu 43.823 TEU´s com 489.448
toneladas, sendo que o total do ano foi de 181.874 TEU’s, com 1.888.107 toneladas,
apresentando um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que somou 163.938 TEU’s, com 1.688.905 toneladas.
Mais especificamente na movimentação de contêineres cheios, durante o mês de
abril foram movimentados 32.928 TEU’s, elevando a movimentação do ano para
126.218 TEU’s com um crescimento de 06% em relação ao mesmo período do ano
anterior, quando foram movimentados 119.041 TEU’s.
Em termos gerais, verificou-se que o número de escalas de navios na margem
direita (APMT e Berços Públicos) no segmento de cargas contêinerizadas apresentou
uma queda 14%, ou seja, nos quatro primeiros meses do corrente ano tivemos 137
navios atendidos, sendo que, no mesmo período do ano anterior, foram 160 navios
atracados. Contudo, observou-se que a movimentação média por escala no presente ano
subiu para 10.379 toneladas, registrando um crescimento de 12% em relação ao igual
período do ano anterior, que teve uma movimentação média de 8.400 toneladas por
escala.
No terminal PORTONAVE verificou-se que o número de escalas praticamente
se manteve: foram 206 navios atracados no acumulado do ano de 2012, com um
crescimento de 1% em relação ao ano anterior, que registrou 203 navios atendidos. Da
mesma forma a movimentação média por escala no corrente ano foi de 9.897 toneladas,
com um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma
movimentação média de 8.920 toneladas por escala.
Por último registramos que, durante o mês de abril de 2012, tivemos a realização
do evento “VOR – ITAJAÍ STOPOVER” quando tivemos a oportunidade de receber os
velejadores e as equipes que fizeram parte da etapa de Itajaí, cuja repercussão e
grandeza foram amplamente divulgadas pela mídia de todo o mundo.
De fato destacamos a grande participação de todos os segmentos que formam a
comunidade portuária na logística necessária para o atendimento do evento realizado em
Itajaí, e igualmente salientamos o elevado espírito profissional de todos os servidores
dos órgãos intervenientes que estiveram envolvidos nos processos de liberação das
cargas marítimas e aéreas que foram movimentadas na etapa de Itajaí.
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