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Uma análise do movimento aéreo jan-abr 2020/2021



Embarques domésticos e internacionais nas unidades
federativas   jan-abr 2020/2021 

jan-abr 2020: 28.353.082

Brasil

jan-abr 2021: 17.178.479

-33%

-38%

-44%

-51%

-2%

-18%

-26%

-31%

-51%

-37%

-39%
Pernambuco
apresentou o

menor déficit em
2021.



Embarques de passageiros domésticos e internacionais

nos principais aeroportos do Brasil  jan-abr 2020/2021

-47%

-41%

-42%

-21%

-73%

-25%

-2%

-25%

+15%

-53%

-31%

-41%

O aeroporto de Campinas-SP
apresentou um crescimento de 15%  no
mesmo período analisado 2020/2021. 

O aeroporto de Recife apresenta déficit
de 2% em comparação ao mesmo
período de 2020. 

O aeroporto Afonso Pena teve um
decréscimo de 47% em 2021.



Embarques de passageiros nos principais aeroportos do Paraná  

 jan-abr 2020/2021

jan-abr 2021: 605.160

jan-abr 2020: 1.222.656

-51%

-96%

-43%

-39%

-47%

-62%

-47%



Embarques de passageiros domésticos e internacionais no 

Aeroporto Afonso Pena jan-abr 2020/2021 

+445%

-57%

-56%

-54%

Em abril de 2020 a pandemia estava
instaurada  e causou uma queda brusca
nos números de embarques. Neste
sentido, percebe-se que a
movimentação dos passageiros  em
abril/2021 está reaquecendo, com  um 

 crescimento de 445% em comparação
ao mesmo mês do ano anterior.  



Embarques de passageiros no Aeroporto Internacional Cataratas

de Foz do Iguaçu jan-abr 2020/2021

+ 7033,46%

-69,68% 

-71,84%

-64,28

Em abril de 2021 houve uma melhora no
cenário,  do aeroporto de Foz  do
Iguaçu com  um acréscimo de
7033,46% em comparação ao mesmo
mês do ano anterior.

Destaca-se que em abril de 2020 a
pandemia afetou  o número de
embarques. A movimentação chegou
ao menor número de passageiros. 
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