APRESENTAÇÃO

No encerramento do mês de fevereiro verificamos que o quadro relativo à
movimentação de cargas no Complexo Portuário do Itajaí apresentou-se muito parecido
com o observado no exercício anterior. Em termos de volumes de cargas
movimentadas, registramos 97 escalas com 884.549 toneladas, totalizando 204 escalas
com 1.784.803 toneladas no primeiro bimestre. O crescimento foi de 16% em relação ao
primeiro bimestre de 2011, que totalizou 208 escalas com 1.541.862 toneladas.
Nos recintos APM Terminals Itajaí e Cais Comercial no mês de fevereiro de
2012 a movimentação de cargas conteinerizadas somou 36.284 TEU´s com 316.179
toneladas, apresentando um crescimento de 7% em relação ao mês de fevereiro do ano
passado, que totalizou 33.882 TEU´s com 276.441 toneladas.
O somatório do bimestre apresenta 74.586 TEU’s com 634.159 toneladas,
observando-se um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano de 2011,
que totalizou 68.711 TEU’s, com 579.714 toneladas.
A movimentação de contêineres cheios acumulada no primeiro bimestre foi de
47.511 TEU’s, sendo que no mesmo período do ano anterior, verificamos a
movimentação de 42.379 TEU’s, apresentando um crescimento de 12%.
Foram atendidas duas escalas de navios com descarga de “carga de projeto”,
um segmento do mercado que continua em crescimento e que poderá ser mais bem
explorado.
No mês de fevereiro também registramos 38 escalas, com uma movimentação
total de 348.026 toneladas, sendo que no somatório do bimestre totalizamos 83 escalas
com uma movimentação de 703.096 toneladas, enquanto que no primeiro bimestre de
2011 registamos 82 escalas com 644.037 toneladas. O crescimento foi de 9% na
tonelagem de cargas movimentadas.
Também no final de fevereiro e início de março encerramos a temporada
2011/2012 no Terminal de Cruzeiros, registrando 25 escalas que representaram a

seguinte movimentação: 28.870 passageiros em trânsito/estrangeiros, 13.116 embarques
locais, 12.305 desembarques locais, 2.248 menores, totalizando 49.539 passageiros
atendidos.
Na margem esquerda, no Terminal Portonave S/A Terminais Portuários
Navegantes, a movimentação de cargas contêinerizadas atingiu a 49.569 TEU´s com
477.715 toneladas, sendo que o total do bimestre atingiu 94.248 TEU’S, com 977.194
toneladas. O avanço foi de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, que
somou 81.247 TEU’s, com 784.862 toneladas.
A movimentação de contêineres cheios acumulada no primeiro bimestre foi de
65.388 TEU’s, sendo que, no mesmo período do ano anterior, verificamos a
movimentação de 56.241 TEU’s, apresentando um crescimento de 16%.
No mês de fevereiro foram registradas 49 escalas e a movimentação total em
tonelagem atingiu a marca de 521.950 toneladas, totalizando no bimestre 101 escalas,
com 1.054.258 toneladas movimentadas, sendo que no mesmo período do anterior
registramos 97 escalas, com 848.040 toneladas. O crescimento foi de 4%.
Nos demais terminais localizados à montante e fora do porto organizado
verifica-se que os volumes de movimentação estão apresentando uma queda na
movimentação em relação ao primeiro bimestre do ano anterior e, certamente, nos
próximos meses deveremos ter uma recuperação no nível de movimentação.
Igualmente se observa no mercado algumas movimentações e negociações entre
os armadores no que se refere à formação dos chamados “joint services” e negociações
de “slot charter”, que certamente deverão provocar alterações e novos ajustes em termos
de linhas, serviços e terminais movimentadores, com reflexos mais significativos para o
segundo trimestre do ano de 2012.
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