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Movimentação por tipo de navios 

Pode-se observar uma queda de 2,90% na movimentação de navios em relação ao mês 

anterior, com destaque de 8,33% nas movimentações de granéis líquidos, e de 7,89% na 

movimentação de granéis sólidos. Entretanto, nota-se um aumento de 33,33% na 

movimentação de ROLL-ON/ROLL-OFF, e aumento de 2,22% na movimentação de carga 

geral. 

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

houve aumento e nem queda significativa, mantendo o mesmo patamar na movimentação 

de navios, sendo 36,84% na movimentação de ROLL-ON/ROLL-OFF, e de 5,15% na 

movimentação de cargas gerais. A movimentação de granéis sólidos e granéis líquidos, 

entretanto, apresentaram um aumento de 13,82% e 8,20%, respectivamente.  

 

Movimentação de Contêineres por terminais  

Longo curso 

Pode-se observar uma queda de 10,18% na movimentação de contêineres por longo curso 

em relação ao mês anterior, com destaque para as quedas de 13,79% da Brasil Terminais, 

9,21% da DP World Santos, e 5,19% da Santos Brasil. A movimentação da Ecoporto, 

entretanto, apresentou um aumento de 59,56%. 

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

queda de 12,59% na movimentação de contêineres, contando com a queda das 

movimentações de 35,20% da Santos Brasil, de 23,28% da Ecoporto, e de 7,24% da DP 

World Santos. A Brasil Terminais, entretanto, teve um aumento de 5,70% na movimentação 

de contêineres por longo curso. 

 

Cabotagem 

Pode-se observar um aumento de 20,85% na movimentação de contêineres por cabotagem 

em relação ao mês anterior, com destaque para os aumentos das movimentações de 

55,15% da DP World Santos, 30,13% da Brasil Terminais, e 9,21% da Santos Brasil. 

Comparando com o mesmo período do ano anterior, pode-se observar um aumento de 

0,97% na movimentação de contêineres por cabotagem, contando com um aumento 

expressivo da Brasil Terminais, de 30,41% em sua movimentação. Já, a DP World e a Santos 

Brasil apresentaram queda em suas movimentações de 9,92% e de 5,61%, 

respectivamente. 

 


