APRESENTAÇÃO

No encerramento do mês de fevereiro de 2015 registramos 74 escalas efetuadas
no Complexo Portuário do Itajaí totalizando a movimentação de 876.114 toneladas
elevando a movimentação acumulada do ano para 149 escalas, com 1.749.990
toneladas verificando-se uma queda de 10% na movimentação total de cargas em
relação ao mesmo período do ano anterior, que realizou 176 escalas, com 1.947.781
toneladas, sendo que, no número de escalas realizadas observamos uma queda de 12%
em relação ao mesmo período do ano anterior.
Comparando-se a movimentação registrada no período de março de 2014 a
fevereiro de 2015 (últimos 12 meses) verificamos que o número de escalas atendidas
foi de 948 navios com 12.229.334 toneladas, observando-se um crescimento de 5%
em relação ao período de março de 2014 a fevereiro de 2015 quando foram atracados
968 navios com 12.893.901 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 fevereiro somou 34 embarcações, sendo que, no acumulado do ano foram
atracados 74 navios, verificando-se nesse período uma queda de 1% no número de
escalas atendidas em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 75
embarcações atracadas.
A movimentação de cargas registrada no mês de fevereiro somou 314.587
toneladas com 26 navios atracados elevando a movimentação acumulada do ano para
638.108 toneladas com 55 navios atracados resultando em uma média de 11.602
toneladas movimentadas por escala realizada durante o presente ano, verificando-se
uma queda de 3% em relação ao mesmo período ao ano anterior, quando foram
movimentadas 655.198 toneladas em 50 escalas atendidas e uma média de 13.103
toneladas por escala, registrando-se uma queda de 11% na movimentação de cargas
por escala realizada.
No Terminal PORTONAVE a movimentação realizada durante o mês de
fevereiro foi de 35 escalas atendidas elevando o acumulado do ano para 66 navios
atracados registrando-se uma queda de 19% em relação ao mesmo período do ano
anterior, que totalizou 81 navios atracados.
A movimentação total de cargas registrada no terminal durante o mês de
fevereiro foi de 533.738 toneladas, com 35 escalas, elevando a movimentação
acumulada do ano para 1.048.910 toneladas com 66 escalas, verificando-se uma média

de 15.892 toneladas por escala realizada, registrando-se uma queda de 13% em
relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 1.200.191 toneladas, com 81
escalas atendidas e uma média de 14.817 toneladas por escala, observando-se um
crescimento de 7% na movimentação de cargas por escala efetuada.
Os demais terminais privativos registraram as seguintes movimentações de
navios e cargas no mês de fevereiro:
BRASKARNE: registramos 1 escala com 5.865 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 2 escalas com 33.868 t. verificando-se uma
queda de 36% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano
anterior, que registrou 6 escalas com 52.820 toneladas movimentadas, observando-se
uma queda de 67% no número de escalas em relação ao mesmo período do ano
anterior.
TEPORTI: registramos 4 escalas com 21.924 toneladas, elevando a
movimentação acumulada do ano para 7 escalas com 29.104 toneladas, verificando-se
uma queda de 26% na movimentação em relação ao mesmo período do ano anterior,
que totalizou 8 escalas com 39.572 toneladas movimentadas, observando-se uma
queda de 13% no número de escalas realizadas.
A movimentação de cargas contêinerizadas registrada nos recintos APMT e
Cais Comercial durante o mês de fevereiro totalizou 31.842 TEU´s, com 289.626
toneladas, elevando o acumulado do ano para 62.050 TEU’s com 591.749 toneladas,
verificando-se uma queda de 6% em relação à movimentação acumulada no mesmo
período do ano anterior, que totalizou 66.194 TEU’s com 603.601 toneladas.
No período de março de 2014 a fevereiro de 2015 (últimos 12 meses) foram
movimentados 389.465 TEU’s com 3.701.842 toneladas, verificando-se uma queda de
8% em relação ao período de março de 2013 a fevereiro de 2014 quando foram
movimentados 423.449 TEU’s com 3.956.060 toneladas.
Especificamente na movimentação de contêineres cheios durante o mês de
fevereiro foram movimentados 21.052 TEU’s elevando a movimentação acumulada do
ano para 42.738 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior verificamos a
movimentação de 44.139 TEU’s, registrando-se uma queda de 3% na movimentação.
No segmento de contêineres cheios de importação durante o mês de fevereiro
verificamos uma movimentação de 10.614 TEU’s, elevando a movimentação
acumulada do exercício para 23.329 TEU’ s observando-se uma queda de 3% em
relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 24.016 TEU’s.
No período de março de 2014 a fevereiro de 2015 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 267.418 TEU’s,
verificando-se uma queda de 7% em relação ao período de março de 2013 a fevereiro
de 2014, quando foram movimentados 287.115 TEU’s.
No terminal PORTONAVE a movimentação observada no mês de fevereiro foi
de 46.643 TEU´s com 502.642 toneladas, totalizando no ano 90.059 TEU’s, com

991.322 toneladas, observando-se uma queda em relação ao mesmo período do anto
anterior, que somou 103.735 TEU’s com 1.129.043 toneladas.

No período de março de 2014 a fevereiro de 2015 (últimos 12 meses) foram
movimentados 679.229 TEU’s com 7.239.392 toneladas, verificando-se uma queda de
3% em relação ao período de março de 2013 a fevereiro 2014 quando foram
movimentados 701.613 TEU’s com 7.415.717 toneladas.
Ainda no terminal PORTONAVE a movimentação de contêineres cheios
observada no mês de fevereiro foi de 35.519 TEU´s totalizando no ano 66.281 TEU’s,
observando-se uma queda de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
somou 76.592 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação durante o
mês de fevereiro verificamos uma movimentação de 18.205 TEU’s, elevando a
movimentação acumulada do exercício para 37.525 TEU’s observando-se uma queda
de 6% em relação ao ano anterior que registrou uma movimentação de 39.878 TEU’s.
No período de março de 2014 a fevereiro de 2015 (últimos 12 meses) na
movimentação de contêineres cheios foram movimentados 498.868 TEU’s,
verificando-se uma queda de 1% em relação ao período de março de 2013 a fevereiro
de 2014 quando foram movimentados 506.915 TEU’s.
Na movimentação total do complexo no segmento de cargas contêinerizadas
no mês de fevereiro registramos 78.485 TEU’s com 792.268 toneladas, sendo que no
acumulado do ano atingimos a 152.109 TEU’s com 1.583.071 toneladas verificando-se
uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou
169.929 TEU’s com 1.732.644 toneladas.
Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no mês de fevereiro de 2014 foram movimentados 54.571 TEU’s elevando a
movimentação acumulada do ano para 109.019 TEU’s, verificando-se uma queda de
10% em relação ao mesmo período do ano anterior que registrou uma movimentação de
120.731 TEU’s.
Especialmente no segmento de contêineres cheios de importação verificamos
uma movimentação de 28.819 TEU’s, elevando a movimentação acumulada do ano para
60.854 TEU’s, observando-se uma queda de 5% em relação ao ano anterior que
registrou uma movimentação de 63.894 TEU (s).
Na comparação da movimentação total de contêineres do complexo no período
de março de 2014 a fevereiro de 2015 (últimos 12 meses) verificamos que foram
movimentados 1.068.694 TEU’s com 10.941.234 toneladas observando-se uma queda
de 5% em relação ao período de março de 2013 a fevereiro de 2014 quando foram
movimentados 1.125.245 TEU’s com 11.373.436 toneladas.

Considerando apenas a movimentação total de contêineres cheios do complexo
no período de março de 2014 a fevereiro de 2015 (últimos 12 meses) foram

movimentados 757.286 TEU’s verificando-se uma queda de 4% em relação ao período
de março de 2013 a fevereiro de 2014 quando foram movimentados 794.089 TEU’s.

Especificamente o segmento de cargas contêinerizadas e analisando o número
de escalas de navios na margem direita (APMT e Berços Públicos) no mês de
fevereiro foram registradas 26 escalas elevando a movimentação acumulada do ano
para 54 escalas registrando-se um crescimento de 10% em relação ao mesmo período
do ano anterior, que registrou 49 escalas atendidas, sendo que, a movimentação média
por escala verificada no ano foi de 10.958 toneladas, observando-se uma queda de
11% em relação ao mesmo período do ano anterior que somou registrou uma
movimentação média de 12.318 toneladas por escala.
Igualmente, no terminal PORTONAVE durante o mês de fevereiro foram
realizadas 35 escalas elevando para 66 navios atracados no acumulado do ano,
registando-se uma queda de 19% em relação ao ano anterior que registrou 81 navios
atendidos, sendo que a movimentação média por escala no ano foi de 15.020 toneladas,
verificando-se um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior
que registrou uma movimentação média de 13.939 toneladas por escala.
No mês de fevereiro registramos 6 escalas realizadas no Terminal de
Passageiros que totalizaram uma movimentação de 9.097 passageiros.
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