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Movimentação por tipo de navios 

Pode-se observar uma alta de 2% na movimentação de navios em relação ao mês anterior, 

com destaque de 1% e de 6% de granel sólido e granel líquido, respectivamente. A 

movimentação de carga geral, entretanto, sofreu uma queda de 2%. 

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

aumento de 3% na movimentação de navios, contando com 22% de granel sólido. Granel 

líquido se manteve estável e carga geral registrou queda de 6% nas movimentações.   

 

Movimentação de Contêineres por terminais  

Longo curso 

Pode-se observar estabilidade na movimentação de contêineres por longo curso em relação 

ao mês anterior. Contudo, o terminal que obteve relativo aumento foi Santos Brasil, com 

7% na sua movimentação. A Brasil Terminais se manteve estável e a DP World registrou 

queda de 8%.  

Comparando com o mesmo período do ano anterior, pode-se observar uma queda de 8% 

na movimentação de contêineres. Observando esses números por terminal, a Santos Brasil 

registrou queda 16% em suas movimentações, enquanto da DP World se manteve estável. 

Por fim, o terminal da Brasil Terminais registrou queda 5%. 

 

Cabotagem 

Pode-se observar uma estabilidade na movimentação de contêineres por cabotagem em 

relação ao mês anterior, com destaque para o aumento das movimentações de 15% da 

Santos Brasil, da queda de 23% da DP World Santos e, também, da diminuição de 25% da 

Brasil Terminais. 

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

diminuição de 15% na movimentação de contêineres, contando com a queda da 

movimentação de 13% por parte da Santos Brasil. A DP World Santos apresentou uma 

queda de 13% e a Brasil Terminais uma queda de 35%. 

 


