DIRETORIA DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO
01 - Navios atracados/taxa de ocupação do cais:
Cais Comercial
Mês
Ano
70
831 Berço 01
Longo Curso
00
00 Berço 03
Cabotagem
03
48 Berço 04
Outras
14
116
Terminais
TOTAL
87
995 Ocupação Média *
02 – Número de navios ao largo
- Média de 2,8 navios/dia

% Dezembro
93
98
100

% ANO
93
95
99

97

95

- Média de 2,7 navios/dia no ano

03 - Tonelagens mercadoria movimentada (em toneladas)
Cais Comercial + TECONVI
Terminais
TOTAL

602.948
77.622
680.570

04 - Quantidade de navios com tonelagem / TEUs movimentados
QUANTIDADE
TIPO
TONELADAS
65
588.668
FULL-CONTAINER
01
13.430
AÇÚCAR
03
1.339
PASSAGEIROS
05 - Tonelagens das principais mercadorias movimentadas
MERCADORIA
TONELAGEM
136.398
Diversos – Imp. LC
140.651
Madeira e Derivados - Exp. LC
Madeira e Derivados - Exp. LC
16.065
Congelados Diversos - Carga solta
174.640
Congelados Diversos - Contêineres
Congelados diversos - Carga solta
32.239
Diversos - Exp. LC
Diversos - Exp. LC
40.076
Cerâmicos – Exp. LC
Cerâmicos – Exp. LC
13.430
Açúcar – Exp. LC
5.206
Açúcar - Exp. LC
48.589
Bobinas de Aço – Imp. CB
23.162
Maq./motores/Acess./Exp. LC
Maq./motores/Acess./ Exp. LC
Maçã EXP LC
Algodão Imp LC
5.247
Maq./Motores/acess. – Imp LC
Óleo vegetal. – Imp LC

TEU
63.071

OBSERVAÇÃO
Contêiner
Contêiner
Carga solta
Braskarne
Cais Comercial
Cais Comercial
Contêiner
Carga solta
Contêiner
Carga solta
Carga solta
Contêiner
Trocadeiro
Contêiner
Carga solta
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Carga solta
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- Carga solta
Papel - Exp. LC
5.109 Contêiner
Papel - Exp. LC
1.092 Contêiner
Diversos Exp. . CB
18.091 Contêiner
Tabacos Exp. LC
2.094 Contêiner
Têxteis Exp. LC
4.663 Contêiner
Diversos Imp. CB
9.848 Braskarne
Diversos LC
OBS: Foram movimentados : 63.344 TEU
com 591.267 t.
09 veículos com
68 t.
06 - Períodos de congestionamento
Registramos a permanência de navios ao largo aguardando a liberação de berços para atracação em função
de atrasos operacionais, utilização do berço 3 com navio embarcando açúcar, atrasos de navios em outros portos e
ainda em função das paralisações decorrentes dos feriados de natal e ano novo.
07 – Movimentações nas Unidades Operacionais (em toneladas)
ARMAZÉM
EXPORTAÇÃO
IMPORTAÇÃO
TOTAL
02
03

968
2.147

TIPO
Contêineres ovados fora do Porto
Contêineres ovados no Porto
Contêineres desovados - Receita
Contêineres reefer
Contêineres reefer - Maçã
Contêineres DTA – Importação
Contêineres carga IMO
Contêineres vazios
Contêineres com Início de trânsito
Contêineres - MCC

2.547
1.169

3.515
3.316

TEUs
35.508
06
480
10.982
0
88
201
493
0
59

UNIDADES
20.371
03
312
5.529
0
70
180
317
0
35

08 - Navios desatracados pela Administração do Porto
- “SANA” para atendimento de navios com Termo de Compromisso e demais navios “FULL CONTAINER”, em
função do baixo rendimento operacional que se verificou na operação.
09 - Condições de barra e chuvas
- Conforme verificamos, registramos uma ocorrência de chuva totalizando 105,36 mm, sendo que no mês de
Dezembro/05 registramos 91,2 mm, no mês de Dezembro/04 78,4 mm, no mês de Dezembro/03 verificamos
244,6 mm e em Dezembro/02 165,2 mm.
10 - Navios cancelados / transferidos
- Apenas transferências de cargas para outras escalas em função de congestionamentos.
11 - Movimentações dos Guindastes de Pórtico
GP
Horas Req.
Horas Trab.
05
186:00
118:00
06
234:00
158:50
07
198:00
140:25
08
144:00
100:75

Horas Paral.
68:00
75:50
57:75
43:25
TOTAL

Movimentação(t)
2.994
3.878
3.376
2.508
12.576
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COMENTÁRIOS FINAIS:
Encerramos o mês de Dezembro atingindo a meta da Diretoria de Logística prevista para o exercício de 2006
registrando a marca histórica de 602.948 t, somando-se as cargas movimentadas no Cais Comercial e no TECONVI
S/A, estabelecendo novo recorde de movimentação e suplantando a movimentação de 582.342 t verificada em
setembro/06. Com isso, a movimentação acumulada de 2006 atingiu a 6.447.572 t, observando-se crescimento de
5% em relação ao mesmo período do ano anterior quando registramos 6.135.558 t.
No segmento de cargas contêinerizadas movimentadas no Cais Comercial, TECONVI S/A. e BRASKARNE
registramos uma movimentação de 63.344 TEU com 591.267 t, elevando a movimentação de contêineres
acumulada no ano para 688.305 TEU com 6.256.421 t, verificando-se um crescimento de 6% em relação ao mesmo
período do ano anterior, que registrou 647.450 TEU com 5.726.622 t.
Na movimentação de contêineres cheios registramos 38.139 TEU com 539.725 t, registrando novo recorde
de movimentação, ultrapassando nossa melhor movimentação anterior registrada em Setembro/06 quando foram
movimentados 36.739 TEU com 519.863 t. Sendo assim, a movimentação acumulada do ano totalizou 399.556
TEU com 5.655.876 t, verificando-se um crescimento de 10% em relação à movimentação referente ao mesmo
período do ano anterior que registrou 361.022 TEU com 5.126.413 t.
A movimentação acumulada de contêineres cheios com importações do ano de 2006 atingiu a 81.467 TEU com
1.075.806 t verificando-se um crescimento de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior que totalizou
60.588 TEU com 806.245 t.
Na movimentação de contêineres cheios com exportações verificamos um acumulado de 318.089 TEU com
4.580.070 t movimentados, verificando-se um crescimento de 6 % em relação ao mesmo período do ano anterior
que movimentou 300.434 TEU com 4.320.168 t.
A utilização do berço 03 para a atracação de navios “full container” durante o mês de Dezembro somou 16
escalas, e ainda tivemos a atracação de um navio com embarque de açúcar em sacaria, sendo que, totalizamos
232 navios atracados durante o corrente ano, verificando-se um crescimento de 37% em relação ao mesmo período
do ano anterior que registrou 169 atracações. Assim, a movimentação acumulada no berço de uso público
totalizou 1.383.235 t, observando-se um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior que
registrou 1.192.278 t.
A movimentação de cargas contêinerizadas acumulada no ano, realizada no berço 03 totalizou 136.047 TEU
com 1.183.233 t, verificando-se um crescimento de 61% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou
84.260 TEU com 733.402 t.
No segmento de carga geral, durante o mês de Dezembro registramos uma movimentação de 13.496 t, sendo
que o acumulado do ano atingiu a 202.377 t, registrando-se queda de 56% em relação ao mesmo período do ano
anterior que totalizou 459.744 t.
No cais comercial e TECONVI foram atracados 70 navios em escala comercial durante o mês de Dezembro
elevando a movimentação acumulada do ano para 831 navios, igualando a movimentação do ano anterior que
registrou 830 atracações.
Nos terminais privados, registramos 1 atracação na DOW QUÍMICA, 5 atracações no terminal da
BRASKARNE e 8 atracações do terminal TROCADEIRO totalizando 14 navios, elevando a movimentação
acumulada para 116 atracações, verificando-se uma queda de 1,6% em relação ao mesmo período do ano
anterior, quando foram registradas 118 atracações.
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Na movimentação total de navios em escala comercial e atracações diversas verificamos 995 atracações
registradas no ano de 2006, verificando-se um crescimento de 1% em relação ao ano anterior que totalizou 984
navios atracados.
No terminal privativo da DOW QUÍMICA registramos a movimentação de 3.120 t, no terminal da BRASKARNE
foram movimentadas 25.913 t, e no terminal TROCADEIRO registramos 48.589 t totalizando 77.622 t, elevando a
movimentação acumulada dos terminais privados para 480.892 t verificando-se um crescimento de 17% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou a movimentação de 409.314 t.
A movimentação total no Porto de Itajaí observada no mês de Dezembro atingiu a 680.570 t, estabelecendo
novo recorde de movimentação, suplantando a movimentação de 637.844 t verificada em Setembro/06, com isso, a
movimentação acumulada do ano totalizou a 6.928.464 t, verificando-se um crescimento de 6% em relação ao
mesmo período do ano anterior que registrou 6.544.872 t.
Assim sendo, concluímos o exercício de 2006 verificando uma forte recuperação na movimentação de cargas,
já a partir do mês de junho quando passamos a ter uma movimentação mensal acima de 550 mil toneladas,
bem como, um excelente segundo semestre que apresentou uma média mensal de 568 mil toneladas, o que nos
permite fazer uma excelente projeção para o exercício 2007, quando já deveremos operar com os novos
parâmetros de calado e comprimento para navios que escalam no Porto de Itajaí.
Itajaí, 08 de Janeiro de 2007.
HEDER CASSIANO MORITZ
DIRETOR DE LOGÍSTICA

4

