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Movimentação por tipo de navios 

No mês de setembro, pode-se observar que não houve aumento na movimentação de navios 

em relação ao mês anterior. Isto é, carga geral registrou queda de 20,31% na movimentação 

de granéis sólidos, granéis líquidos, de 5,56% e, ROLLOON/ ROLLOOFF, registrou 

movimentação de 20% a menos. Em geral, a queda da movimentação portuária foi de 9%.   

Fazendo uma comparação com o mesmo período do ano anterior, observa-se uma queda de 

6% na movimentação de navios, contando com uma queda de 11% em carga geral, 11% em 

granéis sólidos, 9% granéis líquidos, 29% na movimentação de ROLLOON/ ROLLOOFF. 

 

Movimentação de Contêineres por terminais  

Longo curso 

Pode-se observar um aumento de 5,89% na movimentação de contêineres por longo curso 

em relação ao mês anterior, com destaque para os aumentos de 47,99% da Ecoporto, de 

17,61% da Santos Brasil, 1,41% da Brasil Terminais, e de 1,14% da DP World Santos. 

Comparando com o mesmo período do ano anterior, pode-se observar uma queda de 

8,90% na movimentação de contêineres, contando com a queda de 12,68% da DP World 

Santos, e leve aumento de 1,06% na movimentação da Brasil Terminais. 

 

Cabotagem 

Pode-se observar uma leve queda de 0,60% na movimentação de contêineres por 

cabotagem em relação ao mês anterior, com destaque para as quedas de 100% na 

movimentação de demais pontos, e 16,90% da Santos Brasil. Entretanto, a DP World  

Santos teve um aumento de 56,06%, e de 21,82% da Brasil Terminais. 

Fazendo uma comparação com o mesmo período do ano anterior, observa-se uma 

diminuição geral de 0,69% na movimentação de contêineres, contando com uma queda de 

12% da Santos Brasil. A DP World Santos e a Brasil Terminais, entretanto, apresentaram 

aumento de 28,22% e 0,02%, respectivamente. 

 

 


