APRESENTAÇÃO

Encerramos o mês de Junho de 2014 registrando 57 escalas realizadas no
Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 853.933 toneladas que
elevaram a movimentação acumulada do primeiro semestre para 468 escalas, com
6.075.148 toneladas verificando-se um crescimento de 3% na movimentação total de
cargas em relação ao mesmo período do ano anterior, que realizou 470 escalas, com
5.897.845 toneladas, sendo que, no número de escalas realizadas observamos um
equilíbrio em relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de julho de 2013 a
junho de 2014 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas foi
de 940 navios com 12.789.489 toneladas, observando-se um crescimento de 9% em
relação ao período de julho de 2012 a junho de 2013 quando foram atracados 960
navios com 11.711.762 toneladas, sendo que, no número de escalas observamos uma
queda de 2%.
A movimentação nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí durante o
mês de junho foi de 22 navios, sendo que no acumulado do ano foram atracados 191
navios, verificando-se nesse período um crescimento de 6% no número de escalas
atendidas em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 180 navios
atracados.
A movimentação de cargas registrada no mês de junho foi de 288.624 toneladas
com 22 navios atracados elevando a movimentação acumulada do semestre para
2.020.565 toneladas com 154 navios atracados resultando em uma média de 13.120
toneladas movimentadas por escala realizada durante o presente ano, verificando-se um
crescimento de 3% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram
movimentadas 1.952.943 toneladas em 158 escalas atendidas e uma média de 12.360
toneladas por escala, registrando-se um crescimento de 6% na movimentação de
cargas por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de junho
foi de 30 escalas elevando o acumulado do ano para 242 navios atracados registrandose uma queda de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, que totalizou 259
navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de junho
foi de 527.596 toneladas, elevando a movimentação acumulada do ano para 3.814.387
toneladas com 242 escalas, verificando-se uma média de 15.762 toneladas por escala
realizada, registrando-se um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano

anterior, que somou 3.742.346 toneladas, com 259 escalas atendidas e uma média de
14.449 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 9% na movimentação
de cargas por escala efetuada.
Na movimentação de navios dos demais terminais privativos observamos os
seguintes números:
BRASKARNE: No mês de junho registramos 2 escalas com 21.479 toneladas
elevando o acumulado do ano para 12 escalas com 118.290 t. verificando-se um
crescimento de 50% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 12 escalas com 78.736 toneladas movimentadas, observando-se
um equilíbrio no número de escalas em relação ao mesmo período do ano anterior.
TEPORTI: No mês de junho foram realizadas 3 escalas com 15.389 toneladas,
elevando o acumulado do ano para 22 escalas com 121.906 toneladas, verificando-se
uma queda de 2% na movimentação em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 19 escalas com 123.386 toneladas movimentadas, observando-se um
crescimento de 16% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de junho totalizou 27.709 TEU´s, com 262.422
toneladas, elevando o acumulado do ano para 198.775 TEU’s com 1.860.464
toneladas, verificando-se um crescimento de 4% em relação à movimentação
acumulada no mesmo período do ano anterior, que totalizou 191.053 TEU’s com
1.801.678 toneladas.
No período de julho de 2013 a junho de 2014 (últimos 12 meses) foram
movimentados 410.563 TEU’s com 3.933.786 toneladas, verificando-se um
crescimento de 7% em relação ao período de julho de 2012 a junho de 2013 quando
foram movimentados 382.536 TEU’s com 3.584.791 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
junho foram movimentados 19.150 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano
para 134.613 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 130.877 TEU’s, registrando-se um crescimento de 3%.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de junho
verificamos uma movimentação de 9.469 TEU’s, elevando a movimentação acumulada
do exercício para 70.424 TEU’ s observando-se um crescimento de 3% em relação ao
ano anterior que registrou uma movimentação de 68.253 TEU’s.
No período de julho de 2013 a junho de 2014 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 279.081 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 7% em relação ao período de julho de 2012 a junho
de 2013, quando foram movimentados 261.344 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de junho foi de
46.880 TEU´s com 489.247 toneladas, totalizando no ano 325.404 TEU’s, com

3.587.335 toneladas, observando-se um equilíbrio em relação ao mesmo período do
anto anterior, que somou 326.805 TEU’s com 3.366.528 toneladas.
No período de julho de 2013 a junho de 2014 (últimos 12 meses) foram
movimentados 691.835 TEU’s com 7.484.709 toneladas, verificando-se um
crescimento de 5% em relação ao período de julho de 2012 a junho 2013 quando
foram movimentados 660.606 TEU’s com 6.921.561 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de junho foi de 32.858 TEU´s totalizando no ano 241.856 TEU’s,
observando-se um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior,
que somou 232.800 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de junho verificamos uma movimentação de 14.448 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do exercício para 115.589 TEU’s observando-se um
crescimento de 15% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de
100.031 TEU’s.
No período de julho de 2013 a junho de 2014 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 505.776 TEU’s,
verificando-se um crescimento de 9% em relação ao período de julho de 2012 a junho
de 2013 quando foram movimentados 464.640 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de junho registramos 74.589 TEU’s com 751.669 toneladas, sendo que no
acumulado do ano atingimos a 524.180 TEU’s com 5.451.519 toneladas verificando-se
um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou
517.858 TEU’s com 5.168.206 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de junho de 2014 foram movimentados 52.008 TEU’s elevando a movimentação
acumulada do ano para 376.469 TEU’s, verificando-se um crescimento de 3% em
relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de 363.677
TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 23.917 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
186.013 TEU’s, observando-se um crescimento de 10% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 168.284 TEU (s).
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de julho de 2013 a junho de 2014 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.110.974 TEU’s com 11.420.144 toneladas observando-se um
crescimento de 6% em relação ao período de julho de 2012 a junho de 2013 quando
foram movimentados 1.043.154 TEU’s com 10.318.695 toneladas.

Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no período de julho de 2014 a junho de 2014 (últimos 12 meses) foram movimentados
791.261 TEU’s verificando-se um crescimento de 9% em relação ao período de julho
de 2012 a junho de 2013 quando foram movimentados 725.996 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 junho foram
registradas 22 escalas elevando a movimentação acumulada do ano para 150 escalas
registrando-se uma queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
registrou 153 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média por escala verificada
no ano foi de 12.403 toneladas, observando-se um crescimento de 5% em relação ao
mesmo período do ano anterior que somou registrou uma movimentação média de
11.776 toneladas por escala.
No terminal PORTONAVE durante o mês de junho foram realizadas 30 escalas
elevando para 242 navios atracados no acumulado do ano, registando-se uma queda de
7% em relação ao ano anterior que registrou igualmente 259 navios atendidos, sendo
que a movimentação média por escala no ano foi de 14.824 toneladas, verificando-se
um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou
uma movimentação média de 12.998 toneladas por escala.
Certamente, não fosse a ocorrência de chuvas com volumes acima da média
histórica que ocasionaram a elevação no nível dos rios e consequentemente aumento
da correnteza provocando a impraticabilidade da barra do Complexo Portuário do Itajaí
no período de 07 a 14/07/2014, e posteriormente no período de 27/06/2014 a
02/07/2014, teríamos registrado um aumento mais significativo na movimentação de
cargas registrada neste primeiro semestre que se encerrou.
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