
O Turismo em Alagoas no Primeiro Semestre de 2011 

No Estado de Alagoas, a Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (Setur) 
está desenvolvendo ações para promover o turismo alagoano executando ações de 
divulgação, criação e consolidação de mercados emissores, capacitação de eventos 
para o Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, bem como da criação de novos 
destinos e capacitação de verbas federais para desenvolver as regiões turísticas do 
Estado. Reflexo desta iniciativa governamental está no aumento do fluxo de 
passageiros que desembarcaram no Estado no primeiro semestre de 2011. 
Comparando os dois primeiros semestre de 2011 e 2010, o total de passageiros 
destinados a Alagoas cresceu 11,06%. Este crescimento é um excelente norteador para 
os empreendimentos turísticos do Estado, os quais podem, dentro de um cenário de 
expansão turística, planejar de maneira mais otimista seus investimentos e ações 
estratégicas futuras. Contudo, vale destacar que a expansão da quantidade de 
passageiros desembarcados no Aeroporto Zumbi dos Palmares foi alicerçada no 
aumento do fluxo de passageiros nacionais com destino ao Estado. Em contrapartida 
ocorre uma redução da ordem dos 37% dos passageiros oriundos de outros países. Tal 
fato pode ter explicação na grande valorização que a moeda brasileira apresentava em 
relação ao dólar no primeiro semestre de 2011. O real valorizado reduz atratividade do 
turismo internacional para Alagoas, pois torna mais caro para o turista viajar e 
consumir dentro do território brasileiro. 

Movimentação operacional no aeroporto Zumbi 
dos Palmares 

Movimento/Setor 1º semestre Var. (%) 

2010 2011 2011/2010 

Nacional 691.662 774.730 12,01 

Internacional 13.540 8.485 -37,33 

Total 705.202 783.215 11,06 
Fonte: Infraero 

O segmento de cruzeiros marítimos vem crescendo no Estado, desde que a 
capital alagoana foi incluída na rota dos transatlânticos. Isto gerou uma grande 
movimentação de cruzeiristas dinamizando o setor do turismo e a economia local. No 
primeiro semestre de 2011 em relação a 2010, o fluxo de navios turísticos no Porto de 
Maceió[1], representou uma redução de 12,5% de navios atracados. Em relação ao 
número de passageiros abordo ocorreu redução de 0,03% quando comparado o 
mesmo semestre do ano anterior. A explicação para que uma grande redução do 
número de navios atracados não tenha ocasionado uma significativa queda de 
passageiros desembarcados é simples. Ocorreu no Estado à entrada de navios de 
maior porte, os quais, logicamente, comportam uma maior quantidade de passageiros. 
Assim, Alagoas passou a atrair para seu sistema turístico grandes embarcações, o que 
corrobora para firmar o Estado entre os principais destinos turísticos do País. 

Fluxo de Navios no Porto de Jaraguá 

Movimento 1º semestre 1º semestre Var.% 

http://informacao.seplande.al.gov.br/artigos/59/edit#_ftn1


2011 2010 2011/2010 

 Navios 35 40 -12,5 

 Passageiros 68.721 68.743 -0,03 
Fonte: Administração do Porto de Maceió 

O bom fluxo de turistas desembarcados em Alagoas resulta em um aumento da 
ocupação hoteleira estadual. De acordo com o Boletim de Ocupação Hoteleira 
realizado pela Superintendência de Investimentos da Setur-AL a media do  fluxo de 
hospedes no primeiro semestre de 2011, obteve um aumento de 11,29% em relação  a 
2010. Além disso, outro reflexo do bom desempenho turístico do Estado, é o aumento 
de 7,61% na geração de diárias do período em análise em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Alagoas está conseguindo reduzir a sazonalidade característica do 
setor de turismo praia/mar com o aumento do fluxo de hóspedes nos feriados e finais 
de semana, bem como no investimento de outras formas de turismo, como o de 
aventura e o de lagoas. Este fenômeno pode ser comprovado quando verificada a taxa 
média de ocupação das unidades hoteleiras, a qual, no primeiro semestre de 2011, foi 
de 72,1%. 

 
 

Meios de Hospedagem classificados e não classificados (média) -Primeiro semestre 

Categoria Anos Var. (%) 
2011/2010 2010 2011 

Fluxo de entrada de hóspedes 43.910  48.869 11,29 

Permanência média 3,7  3,6 -2,7 

Taxa média de ocupação de unidades 
habitacionais 

71,9 72,1 0,28 

Geração de diárias 164.644 177.173 7,61 

Fonte: Setur/AL 

 


