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Brasil Embarques domésticos e internacionais,
 jan-ago 2019/2020/2021 

No período de jan-ago/2021,
ocorreu um aumento no número
de embarques no Brasil em
relação ao ano anterior. 

 

Percebe-se uma retomada
gradual da movimentação 
 aérea no Brasil.

jan-ago 2021: 38.424.029 +12,70%

jan-ago 2020: 34.098.300 -57,40%

jan-ago 2019: 80.075.279 

Fonte: ANAC.



Brasil Movimentação dos embarques nos aeroportos do
Brasil, jan-ago 2019/2020/2021 

No período de jan-ago/2021, em
comparação ao mesmo período de
2020, é possível perceber um aumento
no número de embarques a partir do
mês de abril.

A partir do mês de jun/2021, observa-se
um aumento gradual no embarque de
passageiros, com isso verificamos que o
fluxo do ano de 2021 segue o
comportamento  dos anos anteriores, o
que demonstra uma retomada positiva
deste segmento do turismo.

Fonte: ANAC



Outras UFs
 27.418.943 

Outras UFs
  10.726.922  

Outras UFs
  9.032.539  

Embarques nas Unidades Federativas,
jan-ago 2019/2020/2021 Brasil

Fonte: ANAC.

Comparando os dados de 2020 e 2021 percebe-se que
ocorreu um aumento geral de embarques nas principais
unidades federativas, com destaque para Pernambuco, que
apresentou o maior aumento, 68,8%.
Bahia também apresentou um aumento expressivo em 2021 em
comparação ao ano anterior chegando a 46,2%.



Paraná

Fonte: ANAC.

Embarques nos principais aeroportos do 
Estado, jan-ago 2019/2020/2021 

Cascavel apresentou um aumento de 18,4% no
número de embarques em 2021 na comparação
ao ano anterior. 

Londrina apresentou um aumento de 10,4% em
2021, comparando com 2020.

Maringá apresentou um aumento de 7,1% em
2021. 



Embarques mensais nos aeroportos do Paraná,  
jan-ago 2019/2020/2021

Fonte: ANAC.

Observa-se que em mar-abr/2020
ocorreu uma queda acentuada no número
de embarques devido a pandemia da
Covid-19.

Em 2021 percebe-se a existência de uma
modesta movimentação, porém gradual
do número de embarques, com
crescimento ascendente desde o mês de
abril 2021. 



Aeroportos e movimentação de passageirosParaná

Notas:
*: Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Pato Branco,
Ponta Grossa, São José dos Pinhais (Curitiba) e Toledo. 

**: Arapongas, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio,
Francisco Beltrão, Guarapuava, Paranaguá, Paranavaí,
Telêmaco Borba, União da Vitória.

***: Apucarana, Guaíra, Umuarama. 

Movimentação de passageiros no
período de jan-ago 

 
2019: 3.537.640

 
2020: 1.398.645 

variação 19/20 -60,5%
 

2021: 1.337.626 
variação 20/21 -4,4%

Em 2019*, o Paraná, contava com 8 (oito) aeroportos em
operação de voos comerciais.
Para alavancar o deslocamento de pessoas por meio do
transporte aéreo o Governo do Estado do Paraná viabilizou a
operação de voos comerciais em 10 (dez) novos aeroportos no
ano 2020**.
Por conta da pandemia da Covid-19, alguns aeroportos estão
retomando as atividades gradativamente no ano 2021.
Para complementar o deslocamento de pessoas, em 2022***,
3 (três) novos aeroportos entrarão em operação.
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