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Setor de turismo no Nordeste 

Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume das atividades 

turísticas do Brasil avançou 11,5% na comparação de setembro de 2020 com o mês imediatamente anterior. 

Na comparação interanual, setembro deste ano frente ao mesmo mês do ano anterior, a taxa de variação 

apresentou queda expressiva de -38,7%. No acumulado de 2020, a taxa caiu -38,8%, enquanto no acumulado 

dos últimos 12 meses finalizados em setembro de 2020 registrou-se contração de -27,7%, como pode ser 

visto na Tabela 1. 

O IBGE disponibiliza o índice de volume das atividades turísticas para cinco Estados dentre os onze 

pertencentes à área de atuação do Banco do Nordeste (BNB), como demonstrado na Tabela 1. As únicas 

variações positivas registradas foram referentes à comparação mensal, considerando que a Bahia apresentou 

a maior variação para o mês de setembro, com um aumento de 33,7%, seguido do Ceará (18,2%) Pernambuco 

(17,8%), Espírito Santo (14,4%) e Minas Gerais (8,0%). Por outro lado, o Ceará registrou a maior queda no 

acumulado de 2020, com -43,9%, seguido de Pernambuco (-43,7%), Bahia     (-42,1%), Minas Gerais (-37,5%) e 

Espírito Santo (-38,1%). Os maiores declínios no acumulado dos últimos doze meses ocorreram nos Estados 

do Nordeste: Pernambuco (-33,3%), Ceará (-32,0%) e Bahia (-30,8%). 

Quanto à movimentação de passageiros nos aeroportos nacionais, verificaram-se expressivas retrações nos 

embarques (-68,7%) e desembarques (-68,6%) no acumulado de janeiro a setembro de 2020 em comparação 

com iguais meses de 2019, conforme detalhado na Tabela 2.    

Os desembarques internacionais de passageiros no Brasil diminuíram para 2,9 milhões no acumulado de 

janeiro a setembro de 2020, ante 11,6 milhões nos nove primeiros meses de 2019, queda de 74,8%.  

Os desembarques domésticos diminuíram para 30,6 milhões de janeiro a setembro de 2020, em comparação 

com 95,1 milhões de passageiros no mesmo período de 2019, implicando em retração de   67,8%. O Sudeste 

foi a Região com as maiores quantidades de embarques (14,1 milhões) e desembarques (14,5 milhões) no 

acumulado de janeiro a setembro de 2020, tendo, contudo, registrado quedas de 69,5% para embarques e de 

68,8% para desembarques. A região Sul foi a que registrou o maior declínio, tanto nos embarques (-70,1%) 

quanto nos desembarques (-70,5%). O Nordeste ficou em terceiro na movimentação de passageiros, sendo 

6,3 milhões de embarques e 6,1 milhões de desembarques. Seguiram Centro-Oeste (3,8 milhões de 

embarques e 3,9 milhões de desembarques) e Norte (1,9 milhão de embarques e 1,9 milhão de 

desembarques).  

Em relação à movimentação de passageiros nos Estados pertencentes à área de atuação do Banco do 

Nordeste (BNB), Minas Gerais apresentou a maior quantidade de embarques no período de Janeiro a 

setembro de 2020, com 1,77 milhões de passageiros, porém com declínio de -71,5% em comparação a iguais 

meses de 2019. Seguiram a Bahia (1,74 milhão de embarques, queda de -65,8%), Pernambuco (1,64 milhões 

de embarques, -64,5%), Ceará (1,18 milhões de embarques, -69,1%), Espírito Santo (502 mil, -69,2%), Rio 

Grande do Norte (405 mil, -65,2%), Maranhão (323 mil, -66,7%), Alagoas (372 mil, -64,5%), Paraíba (272 mil, -

62,9%), Piauí (201 mil embarques, -65,4%) e Sergipe (200 mil embarques, -64,5%), conforme a Tabela 3. 

Quanto aos números de desembarques, os Estados com as maiores movimentações para os nove primeiros 

meses de 2020 foram: Minas Gerais (1,82 milhão de desembarques, queda de -70,7%), Bahia (1,65 milhão, -

67,4%), Pernambuco (1,62 milhão, -65,1%), Ceará (1,16 milhão, -69,5%), Espírito Santo (486 mil, -69,9%), Rio 

Grande do Norte (382 mil, -66,9%), Maranhão (312 mil, -67,2%), Alagoas (352 mil, -66,4%), Paraíba (266 mil, -

63,3%), Piauí (201 mil embarques, -65,8%) e Sergipe (200 mil embarques,  -65,6%), conforme especificado na 

Tabela 3. 
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Tabela 1 - Variação (%) do volume das atividades turísticas - Brasil e Estados selecionados  

 
Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados do IBGE. 

Tabela 2 - Embarques e desembarques em aeroportos do Brasil e Regiões 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
 
Tabela 3 - Embarques e desembarques em aeroportos do Brasil e Regiões 

 
Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
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Jul Ago Set Jul Ago Set Jul Ago Set Jul Ago Set

Brasil 4,8 24,8 11,5 -56,2 -44,7 -38,7 -37,9 -38,8 -38,8 -20,9 -24,5 -27,7 

Ceará -26,4 79,7 18,2 -65,3 -49,1 -41,9 -43,5 -44,2 -43,9 -24,6 -28,4 -32,0 

Pernambuco 25,1 16,2 17,8 -62,1 -54,7 -47,5 -41,5 -43,2 -43,7 -24,7 -29,4 -33,3 

Bahia -2,3 47,3 33,7 -72,7 -59,6 -44,5 -39,4 -41,8 -42,1 -22,8 -27,6 -30,8 

Minas Gerais -0,4 23,7 8,0 -53,5 -41,6 -36,7 -37,1 -37,6 -37,5 -19,6 -23,2 -26,6 

Espírito Santo 9,7 18,4 14,4 -53,3 -41,7 -33,4 -38,2 -38,7 -38,1 -20,4 -24,3 -27,7 

Mês/Mês anterior Interanual Acumulado do ano Últimos 12 meses
País/Estado

Jan/Set 2019 Jan/Set  2020 Var. (%) Jan/Set 2019 Jan/Set  2020 Var. (%)

Norte 5.374.283         1.928.535         -64,1 5.220.270         1.915.294        -63,3 

Nordeste 18.646.286      6.348.187         -66,0 18.540.614       6.136.943        -66,9 

Norte 5.374.283         1.928.535         -64,1 5.220.270         1.915.294        -63,3 

Centro-oeste 12.360.648      3.794.156         -69,3 12.318.665       3.884.854        -68,5 

Sudeste 46.351.284      14.148.684      -69,5 46.380.621       14.451.200      -68,8 

Sul 24.327.339      7.273.717         -70,1 24.332.331       7.188.105        -70,5 

Brasil 107.059.840    33.493.279      -68,7 106.792.501    33.576.396      -68,6 

Brasil/Região

DesembarqueEmbarque

Jan/Set 2019 Jan/Set 2020 Var. (%) Jan/Set 2019 Jan/Set  2020 Var. (%)

Alagoas 1.049.392 372.378 -64,5 1.047.292 351.727 -66,4 

Bahia 5.096.530 1.742.274 -65,8 5.085.102 1.657.216 -67,4 

Ceará 3.851.155 1.188.201 -69,1 3.812.808 1.162.721 -69,5 

Maranhão 970.906 323.445 -66,7 952.257 312.116 -67,2 

Paraíba 731.865 271.526 -62,9 725.706 266.298 -63,3 

Pernambuco 4.635.419 1.644.201 -64,5 4.638.195 1.618.995 -65,1 

Piauí 582.576 201.318 -65,4 578.917 197.779 -65,8 

Rio Grande do Norte 1.165.424 405.019 -65,2 1.152.259 381.596 -66,9 

Sergipe 563.019 199.825 -64,5 548.078 188.495 -65,6 

Nordeste 18.646.286 6.348.187 -66,0 18.540.614 6.136.943 -66,9 

Minas Gerais 6.235.807 1.778.007 -71,5 6.233.492 1.825.548 -70,7 

Sergipe Santo 1.629.119 502.273 -69,2 1.613.846 485.509 -69,9 

Estado / Região
Embarque Desembarque


