APRESENTAÇÃO
No encerramento do mês de junho de 2012 registramos no Complexo
Portuário do Itajaí 78 escalas que resultaram na movimentação de 872.748 toneladas
operadas, elevando a movimentação acumulada do 1º semestre que se encerrou com 550
escalas e 5.411.609 toneladas. Isto resultou em um crescimento de 7,0% na
movimentação total de cargas em relação ao mesmo período de 2011, que totalizou
638 escalas com 5.053.505 toneladas. Conforme já se verificou nos meses anteriores
no número de escalas realizadas observamos uma queda de 14% em relação ao mesmo
período do ano anterior.
Na movimentação registrada no período de junho de 2011 a junho de 2012
verificamos que o número de escalas atendidas foi de 1.209 navios com 11.688.270
toneladas, verificando-se um crescimento de 4,0% em relação ao período de junho de
2010 a junho de 2011, quando foram atracados 1.398 navios com 11.286.410
toneladas, sendo que, no número de escalas, observamos uma queda de 17%.
A movimentação observada nos berços públicos e da APM Terminals Itajaí
durante o mês de junho foi de 22 navios, sendo que no acumulado do semestre foram
atracados 212 navios. Com isso, registramos nesse período uma retração de 24% no
número de escalas atendidas em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou
279 navios atracados.
A movimentação de cargas registrada no mês de junho foi de 315.040 toneladas
com 22 navios atracados, elevando a movimentação do semestre para 2.179.336
toneladas com 190 navios atracados e resultando em uma média de 11.470 toneladas
movimentadas por escala realizada durante o primeiro semestre. Houve um crescimento
de 6,0% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando somamos 2.140.934
toneladas em 250 escalas atendidas e uma média de 8.564 toneladas por escala,
constatando-se um crescimento de 34% na movimentação realizada por navio atracado.
A movimentação observada no Terminal PORTONAVE durante o mês de
junho foi de 48 navios atracados, elevando o acumulado do semestre para 307 navios,
registrando-se uma queda de 4,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
totalizou 319 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal no presente mês foi de
510.445 toneladas, elevando a movimentação acumulada do semestre para 3.056.598
toneladas com 307 escalas, verificando-se uma média de 9.956 toneladas por escala
realizada, registrando-se um crescimento de 9,0% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que somou 2.795.875 toneladas, com 319 escalas atendidas e uma média de
8.764 toneladas por escala, observando-se um crescimento de 13% na movimentação
realizada por navio atracado.

Nos demais terminais privados a movimentação de navios foi a seguinte:
BRASKARNE: No mês de Junho registramos 04 escalas com uma movimentação de
28.931 toneladas, totalizando 13 escalas atendidas no semestre somando 82.424
toneladas movimentadas no corrente ano. O crescimento observado foi de 77% em
relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 09 escalas com 46.653
toneladas movimentadas.
TEPORTI: No mês de Junho foram atendidas 04 escalas com 18.332 toneladas,
elevando o acumulado do semestre para 18 escalas com 93.251 toneladas, verificandose um crescimento de 143 % na movimentação em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 23 escalas com 38.441 toneladas movimentadas.
No segmento de cargas contêinerizadas a movimentação de cargas registrada nos
recintos APMT e Cais Comercial durante o mês de junho somou 30.728 TEU´s, com
291.031 toneladas, elevando o acumulado do primeiro semestre para 214.136 TEU’s
com 1.992.519 toneladas, verificando-se uma queda de 3,0% em relação à
movimentação acumulada no mesmo período do ano de 2011, que totalizou 221.560
TEU’s com 1.941.405 toneladas.
No período de junho de 2011 a junho de 2012 foram movimentados 475.002
TEU’s com 4.454.024 toneladas, verificando-se uma queda de 1,0% em relação ao
período de junho de 2010 a junho 2011 quando foram movimentados 481.748 TEU’s
com 4.130.168 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
junho foram movimentados 20.671 TEU’s elevando a movimentação acumulada do ano
para 144.842 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 140.863 TEU’s, apresentando um crescimento de 3,0%.
No período de junho de 2011 a junho de 2012 na movimentação de
contêineres cheios foram movimentados 322.476 TEU’s, verificando-se um
crescimento de 6,0% em relação ao período de junho de 2010 a junho de 2011,
quando foram movimentados 303.437 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de junho foi de
49.548 TEU´s com 461.693 toneladas, totalizando no ano 276.773 TEU’s, com
2.819.826 toneladas, observando-se um crescimento de 7,0% em relação ao mesmo
período do anto anterior, que somou 259.379 TEU’s com 2.584.023 toneladas.
No período de junho de 2011 a junho de 2012 foram movimentados 604.463
TEU’s com 6.045.511 toneladas, verificando-se um crescimento de 1,0% referente ao
período de junho de 2010 a junho 2011 quando foram movimentados 598.226 TEU’s
com 6.112.701 toneladas.
Mais especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
junho, foram movimentados 31.735 TEU’s elevando a movimentação do ano para
190.256 TEU’s, apresentando um o crescimento de 5,0% em relação ao mesmo período
do ano anterior quando foram movimentados 180.919 TEU’s.

No período de junho de 2011 a junho de 2012 na movimentação de
contêineres cheios foram movimentados 409.343 TEU’s, verificando-se uma leve
queda de 1,0% em relação ao período de junho de 2010 a junho de 2011 quando
foram movimentados 414.106 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de junho registramos 80.295 TEU’s com 752.830 toneladas, sendo que no
acumulado do semestre atingimos a 490.928 TEU’s com 4.812.451 toneladas
verificando-se um crescimento de 2,0% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou 481.824 TEU’s com 4.534.395 toneladas.
Em termos de comparação na movimentação total de contêineres do Complexo
no período de junho de 2011 a junho de 2012 foram movimentados 1.079.492 TEU’s
mantendo-se um equilíbrio em relação ao período de Maio de 2010 a Maio de 2011
quando foram movimentados 1.083.004 TEU’s.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no período de Junho de 2011 a Junho de 2012 foram movimentados 731.846 TEU’s
verificando-se um crescimento de 2,0% em relação ao período de Junho de 2010 a
Junho de 2011 quando foram movimentados 719.052 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
junho foram registradas 22 escalas elevando a movimentação acumulada do semestre
para 183 escalas registrando-se uma queda 26%, em relação ao mesmo período do ano
anterior que registrou 250 escalas atendidas.
A movimentação média por escala no presente ano subiu para 10.888 toneladas,
verificando-se um crescimento de 40% em relação ao igual período do ano anterior que
registrou uma movimentação média de 7.765 toneladas por escala.
No terminal PORTONAVE durante o mês de junho foram realizadas 48 escalas
elevando para 307 navios atracados no acumulado do primeiro semestre do ano de
2012, registando-se uma queda de 4,0% em relação ao ano anterior que registrou 319
navios atendidos.
Sendo que a movimentação média por escala no corrente ano foi de 9.185
toneladas, verificando-se um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do
ano anterior que registrou uma movimentação média de 8.100 toneladas por escala.
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