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Turismo do Nordeste no primeiro trimestre de 2020 

Os embarques de passageiros nacionais e internacionais no Brasil totalizou 25,0 milhões de passageiros no primeiro 

trimestre de 2020, ante 27,8 milhões em igual período de 2019, implicando em queda de -10,2% no período em 

análise. Por sua vez, os desembarques de passageiros nacionais e internacionais somaram 25,1 milhões nos três 

primeiros meses de 2020, em contraste com 27,8 milhões em iguais meses de 2019, representando recuo de -9,9%, 

conforme especificado na Tabela 1.   

Estas quedas foram superaram o recuo ocorrido em 2016, quando, para a mesma base de comparação, verificaram-

se quedas de 4,7% na quantidade de embarques e de 5,1% nos desembarques. O declínio atual é, em grande 

medida, reflexo dos impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19.  Esses impactos negativos 

interromperam o processo de retomada de crescimento destes indicadores na comparação interanual dos 

primeiros trimestres, já que sequencialmente, nos dois últimos anos, verificou-se que os embarques e 

desembarques crescerem respectivamente 3,9% e 3,8%, para o ano de 2018 e depois 4,6% e 4,5%, para o ano de 

2019, conforme apresentado no Gráfico 1. 

Em março de 2020 houve queda de 36,7% nos embarques e 36,0% nos desembarques ante o mesmo mês de 2019, 

já evidenciando o forte impacto negativo decorrente das medidas de contenção da pandemia, iniciadas pela maioria 

dos Estados brasileiros na segunda quinzena de março de 2020.  Dentre tais medidas, cabe destacar o fechamento 

de estabelecimentos industrial, comerciais e de serviços, inclusive o cancelamento de voos nacionais e 

internacionais. 

No primeiro trimestre de 2020, o Sudeste apresentou o maior volume de embarques e desembarques, com 

respectivamente 10,4 milhões e 11,9 milhões de passageiros, seguido com os embarques (5,7 milhões) e 

desembarques (5,7 milhões) do Sul. Apesar do Nordeste (57 milhões de habitantes) possuir uma população maior 

em comparação com a do Sul (30 milhões de pessoas), a movimentação de passageiros no Nordeste foi inferior 

comparada com o Sul, isto é, 4,8 milhões de embarques e 4,5 milhões de desembarques. Além do mais, observou-se 

que no Nordeste houve uma preponderância do embarque sobre o desembarque de passageiros. No primeiro 

trimestre de 2019, por exemplo, era possível notar 5,2 milhões de embarques contra 4,8 milhões de desembarques. 

Referida tendência manteve-se em 2020.   

Todas as regiões apresentaram quedas nos embarques e desembarques no primeiro trimestre de 2020, ante igual 

período de 2019. O Centro-Oeste registrou o maior decréscimo no número de embarques, na comparação 

trimestral de 2020 frente a igual período do ano anterior, com declínio de 14,7%. Seguiram o Sul (-10,5%), Sudeste 

(-10,4%), Nordeste (-7,8%) e Norte (-5,5%). Para os desembarques do primeiro trimestre de 2020, na comparação 

interanual, a maior queda também foi registrada no Centro-Oeste (-13,3%), vindo na sequencia o Sul (-10,6%), 

Sudeste (-9,5%), Nordeste (-8,9%) e Norte (-5,0%). 

Quanto à movimentação de passageiros nos Estados do Nordeste, a Bahia manteve a liderança no primeiro 

trimestre de 2020, com 1,4 milhão de embarques, representando 29,3% do total do Nordeste, e 1,3 milhão de 

desembarques, representando 29,1% de participação na movimentação da Região. Pernambuco e Ceará ocuparam 

a segunda e terceira posições, com volume de embarque de passageiros de 1,17 milhões e 906 mil, 

respectivamente, e volume de desembarque de passageiros de 1,13 milhões e 861 mil, respectivamente.  Na 

sequencia, tem-se o Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Sergipe e Piauí, conforme especificado na 

Tabela 2. 

Os Estados do Nordeste apresentaram quedas nas taxas de variação do primeiro trimestre de 2020, frente ao 

mesmo trimestre de 2019. Referente ao desembarque total de passageiros tem-se: Paraíba (-14,2%), Ceará (-13,9%) 

Maranhão (-10,6%), Sergipe (9,6%), Piauí (-8,6%), Alagoas (-8,2%), Rio Grande do Norte (-7,7%), Pernambuco (-7,0%) 

e Bahia (-6,4%). Já em relação ao embarque total de passageiros, as maiores quedas forma registradas para a 

Paraíba (-14,6%), Ceará (-13,4%), Piauí (-10,0%), Maranhão (-8,4%), Sergipe (-7,6%), Pernambuco (-7,1%), Rio 

Grande do Norte (-5,6%), Alagoas (-4,5%) e Bahia (-4,3%), conforme especificado na Tabela 2. 
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Gráfico 1 - Variação dos 1º trimestres de embarques e desembarques - Brasil - 2013 a 2020 

 
Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. 

Tabela 1 - Embarques e desembarques em aeroportos - Brasil e Regiões - 1º trimestres de 2019 e 2020 

Região / País 

Embarques Desembarques 

1º trimestre de 
2019 

1º trimestre de 
2020 

Var 
(%) 

1º trimestre de 
2019 

1º trimestre 
de 2020 

Var 
(%) 

Norte          1.310.323                1.238.078  -5,5%           1.304.493        1.238.892  -5,0% 

Nordeste          5.226.462                4.818.610  -7,8%           4.993.913        4.548.893  -8,9% 

Centro-oeste          3.156.872                2.692.342  -14,7%           3.224.669        2.794.585  -13,3% 

Sudeste       11.698.979             10.477.994  -10,4%         11.926.961      10.791.143  -9,5% 

Sul          6.472.788                5.790.779  -10,5%           6.388.615        5.710.812  -10,6% 

Brasil       27.865.424             25.017.803  -10,2%         27.838.651      25.084.325  -9,9% 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. 

Tabela 2 - Embarques e desembarques em aeroportos - Nordeste e Estados - 1º trimestres de 2019 e 
2020 

Estados / Região 

Embarques Desembarques 

1º trimestre de 
2019 

1º trimestre 
de 2020 

Var 
(%) 

1º trimestre 
de 2019 

1º trimestre 
de 2020 

Var 
(%) 

Alagoas             313.448           299.310  -4,5%          297.533           273.159  -8,2% 

Bahia          1.477.817        1.414.224  -4,3%       1.413.521        1.323.171  -6,4% 

Ceará          1.047.728           906.985  -13,4%       1.000.561           861.983  -13,9% 

Maranhão             242.451           222.195  -8,4%          231.590           207.035  -10,6% 

Paraíba             229.892           196.267  -14,6%          216.652           185.865  -14,2% 

Pernambuco          1.264.896        1.175.715  -7,1%       1.222.717        1.137.630  -7,0% 

Piauí             154.052           138.668  -10,0%          145.253           132.735  -8,6% 

Rio Grande do Norte             340.306           321.255  -5,6%          319.223           294.570  -7,7% 

Sergipe             155.872           143.991  -7,6%          146.863           132.745  -9,6% 

Nordeste          5.226.462        4.818.610  -7,8%       4.993.913        4.548.893  -8,9% 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. 
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