APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de outubro de 2012 registramos 83 escalas realizadas
no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação histórica de 1.053.060
toneladas que elevaram a movimentação acumulada do ano para 864 escalas, com
9.401.847 toneladas verificando-se um crescimento de 8,0% na movimentação total
de cargas em relação ao mesmo período de 2011, que realizou 1.002 escalas, com
8.727.309 toneladas. Mais especificamente no número de escalas realizadas
observamos uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de novembro de 2011 a
outubro de 2012 verificamos que o número de escalas atendidas foi de 1.057 navios
com 11.121.258 toneladas, observando-se um crescimento de 6,0% em relação ao
período de novembro de 2010 a outubro de 2011 quando foram atracados 1.223
navios com 10.488.814 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos uma
queda de 14%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de outubro foi de 27 navios, sendo que no acumulado do ano foram atracados 311
navios. Verifica-se nesse período uma retração de 28% no número de escalas atendidas
em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 434 navios atracados.
A movimentação de cargas registrada no mês de outubro foi de 379.276
toneladas com 23 navios atracados elevando a movimentação do corrente ano para
3.572.575 toneladas com 279 navios atracados resultando em uma média de 12.805
toneladas movimentadas por escala realizada durante o presente ano, verificando-se
uma queda de 7,0% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram
movimentadas 3.854.641 toneladas em 405 escalas atendidas e uma média de 9.517
toneladas por escala. Registramos um crescimento de 34% na movimentação de cargas
movimentadas por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
outubro foi de 49 escalas elevando o acumulado do ano para 504 navios atracados
registrando-se uma queda de 1,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 507 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de outubro
foi de 615.168 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para 5.533.673
toneladas com 504 escalas, verificando-se uma média de 10.979 toneladas por escala
realizada, registrando-se um crescimento de 18,0% em relação ao mesmo período do
ano anterior, que somou 4.688.265 toneladas, com 507 escalas atendidas e uma média
de 9.247 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 19% na
movimentação realizada por escala efetuada.
Na movimentação de navios dos demais terminais privativos observamos os
seguintes números:

BRASKARNE: No mês de outubro registramos 02 escalas com 28.851
toneladas elevando a movimentação acumulada do ano para 19 escalas totalizando
139.077 toneladas movimentadas. O crescimento observado foi de 54% em relação ao
mesmo período do ano anterior, que registrou 23 escalas com 90.102 toneladas
movimentadas. O número de escalas registra uma queda de 17%.
TEPORTI: No mês de outubro foram realizadas 05 escalas com 29.765 toneladas,
elevando o acumulado do ano para 30 escalas com 156.522 toneladas, verificando-se
um crescimento de 168% na movimentação em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 29 escalas com 58.492 toneladas movimentadas. Registramos
que no número de escalas realizadas houve um crescimento de 3,0%.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de outubro totalizou 38.267 TEU´s, com 343.135
toneladas, elevando o acumulado do ano para 351.943 TEU’s com 3.269.944
toneladas, verificando-se uma queda de 9,0% em relação à movimentação acumulada
no mesmo período do ano de 2011, que totalizou 388.447 TEU’s com 3.553.157
toneladas.
No período de novembro de 2011 a outubro de 2012 foram movimentados
407.033 TEU’s com 3.812.979 toneladas, verificando-se uma queda de 13,0% em
relação ao período de novembro de 2010 a outubro 2011 quando foram movimentados
466.213 TEU’s com 4.205.222 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
outubro foram movimentados 25.263 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 237.500 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 256.387 TEU’s, registrando-se uma queda na ordem de 7,0%.
No período de novembro de 2011 a outubro de 2012 na movimentação de
contêineres cheios foram movimentados 275.237 TEU’s, verificando-se uma queda de
9,0% em relação ao período de novembro de 2010 a outubro de 2011, quando foram
movimentados 304.817 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de outubro foi
de 57.317 TEU´s com 570.081 toneladas, totalizando no ano 507.754 TEU’s, com
5.093.305 toneladas, observando-se um crescimento de 15% em relação ao mesmo
período do anto anterior, que somou 440.188 TEU’s com 4.311.551 toneladas.
No período de novembro de 2011 a outubro de 2012 foram movimentados
607.125 TEU’s com 6.147.884 toneladas, verificando-se um crescimento de 13,0% em
relação ao período de novembro de 2010 a outubro 2011 quando foram movimentados
538.629 TEU’s com 5.476.622 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de outubro foi de 39.337 TEU´s totalizando no ano 347.289 TEU’s,
observando-se um crescimento de 16,0% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que somou 298.441 TEU’s.
No período de novembro de 2011 a outubro de 2012 na movimentação de
contêineres cheios foram movimentados 418.234 TEU’s, verificando-se um
crescimento de 15,0% em relação ao período de novembro de 2010 a outubro de 2011
quando foram movimentados 362.215 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de outubro registramos 95.596 TEU’s com 913.297 toneladas, sendo que no
acumulado do ano atingimos a 859.728 TEU’s com 8.363.436 toneladas verificando-se
um crescimento de 4,0% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou
829.524 TEU’s com 7.873.720 toneladas.
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de novembro de 2011 a outubro de 2012 verificamos que foram movimentados

1.014.189 TEU’s com 9.924.909 toneladas observando-se um leve crescimento de
1,0% em relação ao período de novembro de 2010 a outubro de 2011 quando foram
movimentados 1.006.200 TEU’s com 9.695.952 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no período de novembro de 2011 a outubro de 2012 foram movimentados 693.502
TEU’s verificando-se um crescimento de 4,0% em relação ao período de novembro de
2010 a outubro de 2011 quando foram movimentados 667.751 TEU’s.
Ainda no segmento de cargas contêinerizadas e analisando o número de escalas
de navios na margem direita (APMT e Berços Públicos) verificamos que no mês de
outubro foram registradas 22 escalas elevando a movimentação acumulada do semestre
para 268 escalas e continuamos registrando uma queda de 33% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que registrou 404 escalas atendidas.
A movimentação média por escala verificada no ano subiu para 12.201
toneladas, verificando-se um crescimento de 38% em relação ao igual período do ano
anterior que registrou uma movimentação média de 8.795 toneladas por escala.
No terminal PORTONAVE durante o mês de outubro foram realizadas 49
escalas elevando para 504 navios atracados no acumulado do ano, registando-se uma
queda de 1,0% em relação ao ano anterior que registrou 507 navios atendidos.
Sendo que a movimentação média por escala no corrente ano foi de 10.105
toneladas, verificando-se um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do
ano anterior que registrou uma movimentação média de 8.504 toneladas por escala.
No início do mês de outubro foi assinado o contrato para a dragagem de
manutenção com a empresa Construtora Triunfo S/A. que foi a vencedora do processo
licitatório 021/2012.
Assim, os trabalhos de dragagem iniciaram ainda no corrente mês com a draga
“Virgínia” concentrando os trabalhos nos pontos considerados prioritários, sendo que,
está prevista a chegada de outra draga para uma maior agilidade e rapidez das
atividades.
Destacamos a realização das manobras especiais, devidamente autorizadas pela
Autoridade Marítima dos navios: “MSC LUISA” no dia 05/10/12, do “MSC ALESSIA”
no dia 14/10/2012 e do “MSC ILLONA” no dia 22/10/12 com comprimento de 300 m e
boca de 40 m, executadas pelo Serviço de Praticagem com pleno êxito.
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