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Movimentação por tipo de navios 

Pode-se observar a queda de 7,43% na movimentação de navios em relação ao mês 

anterior, com destaque para a queda de 6,5% na movimentação dos navios de carga 

geral, para a queda de 1,19% no granel sólido e, também, para a queda de 10,29% no 

granel líquido.  

Fazendo uma comparação com o mesmo período de 2019, pode-se observar uma queda 

de 3,86% na movimentação dos navios em geral, sendo de 0,53% para navios de carga 

geral, 11,7% para granel sólido e, por fim, queda de 7,58% para os navios que 

transportam granel líquido. 

 

Movimentação de Contêineres por terminais  

Longo Curso  

Para o mês de janeiro, pode-se observar queda de 8,32% na movimentação geral de 

contêineres por longo curso em relação ao mês anterior, com destaque de 9,67% na 

movimentação por parte da Santos Brasil, seguido por 26,46% da DP World Santos. 

Apesar de registrar uma queda geral, a Brasil Terminais, registrou aumento de 1,28% no 

período.  

Contudo, em comparação com o mesmo período de 2019, pode-se observar um aumento 

de 21,19% na movimentação geral de contêineres, contando com 20,27% por parte da 

Santos Brasil, seguido de 23,22% pela DP World Santos e, por fim, um aumento de 

56,55% da Brasil Terminais. 

Cabotagem 

Para a cabotagem, pode-se observar queda geral de 4,89% na movimentação de 

contêineres em relação ao mês anterior, com destaque de 58,54% da Brasil Terminais. 

Entretanto, os números registraram aumento de 8,39% na movimentação por parte da 

Santos Brasil e 60,91% da DP World Santos.  

Fazendo uma comparação com o mesmo período de 2019, observa-se uma queda de 

12,05% na movimentação geral de contêineres. O destaque ficou para a DP World Santos, 

com uma queda de 24,14%, seguida pela Brasil Terminais, com 19,23%. Contudo, 

percebe-se um aumento de 16,67% por parte da Santos Brasil.  


