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Introdução  
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um retrato dos principais municípios exportadores 

dos nove estados da Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) e os nortes de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

A seleção dos municípios foi realizada considerando os 10 maiores exportadores por estado, em termos 

de receita. Já na seleção dos principais produtos exportados pelo município, foram, também, 

considerados, quando existentes, os dez principais. 

Serão utilizadas, como fonte de informação das exportações dos municípios, as bases de dados do sistema 

Comex Stat, ferramenta disponibilizada pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da 

Economia, no módulo de pesquisa “Exportação / Importação - Municípios”. As exportações serão 

detalhadas por produto na posição SH4 do Sistema Harmonizado. O ano de referência será 2020 e os 

dados foram coletados no mês de fevereiro de 2021. 

É importante ressaltar que o registro das exportações por municípios é diferente daquele utilizado no 

registro das exportações por Unidade da Federação (UF). O critério para as exportações por municípios 

leva em conta o domicílio fiscal da empresa exportadora que realizou a operação. Ou seja, os produtos 

contabilizados são de empresas com sede no município, independentemente do local onde a mercadoria 

foi produzida. No que se refere à Unidade da Federação, os dados divulgados se referem às unidades da 

federação em que a mercadoria exportada foi produzida (exportação), independentemente de onde 

esteja localizada a sede da empresa que realizou a operação de exportação (ME, 2020). Assim, os totais 

das exportações de uma UF produtora divergirá do somatório total das exportações de todos os 

municípios localizados nesta UF produtora.  

Os dados aqui apresentados têm como unidade de medida monetária, dólares FOB (Free on Board) que 

incluem custos de transporte até o navio que segue para o país importador, a preços correntes sem 

ajustes sazonais. Segundo a Secex, “os dados estatísticos divulgados poderão sofrer modificações, por 

período de até um ano, em razão de reprocessamentos mensais para capturar atualizações e correções 

inerentes ao dado administrativo e que, decorrido esse período, alterações de informações de anos 

anteriores poderão se dar em razão de reprocessamentos eventuais, de forma a refletir retificações das 

informações ao longo do tempo” (ME, 2020). 

 
1 Economista, Coordenadora de Estudos e Pesquisas, Célula de Estudos e Pesquisas Macroeconômicas, BNB/ETENE. 
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Este informe apresenta, inicialmente, uma visão geral do comércio exterior dos municípios da área de 

atuação do Banco do Nordeste para, em seguida, detalhar os principais municípios exportadores e 

produtos comercializados. 
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1 Exportações municipais na área de atuação do Banco do Nordeste 
 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo Coronavírus e seus impactos sociais e econômicos. 

Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), o volume do comércio internacional decresceu 

5,3%, em 2020. No Brasil, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da 

Economia, as exportações (US$ 209.817,4 milhões) caíram 6,9% e as importações (US$ 158.930,5 milhões) 

regrediram 10,4%, comparativamente a 2019. 

Na Região Nordeste, as exportações totalizaram US$ 16.120,7 milhões, queda de 4,5% relativamente a 

mesmo período de 2019 enquanto as importações registraram queda bem mais expressiva de 28,6%, 

nesse intervalo, somando US$ 14.421,7 milhões. 

A Região possui 1.794 municípios, sendo que destes, 364 realizaram exportações, em 2020, no valor total 

de US$ 16.050,7 milhões. Pelo lado das importações, foram 404 municípios que somaram US$ 14.426,4 

milhões em aquisições oriundas do exterior. O saldo da balança comercial dos municípios exportadores 

totalizou superavit de US$ 1.624,3 milhões (Tabela 1). Vale lembrar que são contabilizadas apenas as 

exportações e importações de empresas com domicílio fiscal no município, motivo da divergência do 

somatório total das exportações e importações da Região. 

No Norte de Minas Gerais, são 168 municípios contemplados na área de atuação do Banco do Nordeste 

sendo que destes, 39 acumularam US$ 833,5 milhões em exportação e 27 importaram US$ 171,7 milhões, 

gerando superávit de US$ 661,8 milhões. 

Enquanto no Norte do Espírito Santo, dos 28 municípios da área de atuação do Banco do Nordeste, 20 

realizaram exportação, no total de US$ 627,0 milhões e 13 importaram US$ 101,0 milhões, com saldo 

positivo na balança comercial de US$ 526,0 milhões. 

A Bahia (128 municípios), Ceará (61 municípios), Norte de Minas Gerias (39 municípios) e Pernambuco 

(37 municípios) registraram maior número de municípios exportadores em 2020. 

Por outro lado, em termos de valor, os maiores exportadores foram os municípios dos estados da Bahia, 

Maranhão, Ceará e Pernambuco, que responderam por 84,8% das exportações totais. 

Tabela 1 – Municípios exportadores na Área de Atuação do BNB em 2020 

Área de Atuação do BNB 
Nº Municípios 
exportadores 

Part. (%) no nº 
total de 

municípios 
Exportações  Importações Saldo 

Maranhão 23 10,6 3.408,6 1.982,6 1.425,9 

Piauí 21 9,4 458,3 299,6 158,6 

Ceará 61 33,2 1.849,0 2.413,5 -564,5 

Rio Grande do Norte 35 21,0 280,2 180,4 99,8 

Paraíba 27 12,1 111,5 504,6 -393,1 

Pernambuco 37 20,0 1.932,1 3.452,9 -1.520,8 

Alagoas 18 17,6 303,8 665,6 -361,8 

Sergipe 14 18,7 45,7 171,8 -126,1 

Bahia 128 30,7 7.661,5 4.755,4 2.906,1 

MUNICÍPIOS NE 364 20,3 16.050,7 14.426,4 1.624,3 

Norte Minas Gerais 39 23,2 833,5 171,7 661,8 

Norte Espírito Santo 20 71,4 627,0 101,0 526,0 

MUNICÍPIOS BNB 423 21,3 17.511,2 14.699,1 2.812,1 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações e importações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 
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Os dez maiores municípios exportadores da área de atuação do BNB, em 2020, foram responsáveis, 

conjuntamente, por 53,4% do valor total das vendas externas (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Principais municípios exportadores na Área de Atuação do BNB em 2020 – Em US$ milhões  

Ranking Municípios exportadores Estado Exportação Importação Saldo 

1 São Luís MA 1.446,7 1.916,7 -470,0 

2 Luís Eduardo Magalhães BA 1.281,4 47,7 1.233,7 

3 Camaçari BA 1.186,5 2.287,2 -1.100,7 

4 São Francisco do Conde BA 1.105,9 103,7 1.002,2 

5 São Gonçalo do Amarante CE 972,7 411,1 561,6 

6 Ipojuca PE 971,9 1.400,8 -428,9 

7 Imperatriz MA 633,5 9,5 624,0 

8 Mucuri BA 516,6 7,9 508,6 

9 Balsas MA 497,1 2,2 494,8 

10 Barreiras BA 404,6 4,2 400,4 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

São Luís, capital do Estado do Maranhão, foi o principal município exportador da área de atuação do BNB, 

em 2020, respondendo por 8,3% do total. As vendas externas do município somaram US$ 1.446,7 milhões, 

42,0% das exportações do Estado. Relativamente ao ano anterior. registraram queda de 14,4%. O principal 

produto de exportação foi Corindo artificial (Alumina calcinada), responsável por 71,8% das vendas 

externas do município. 

Em segundo lugar no ranking, está o município de Luís Eduardo Magalhaes, localizado no extremo oeste 

do Estado da Bahia, com vendas de US$ 1.281,4 milhões (16,7% das exportações do Estado). Ante 2019, 

as exportações cresceram 13,6%. Soja, mesmo triturada (52,1%), Tortas e outros resíduos sólidos da 

extração do óleo de soja (25,4 %) e Algodão, não cardado nem penteado (21,9%) foram os principais 

produtos vendidos pelo município. 

Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (BA), aparece em terceiro lugar com US$ 1.186,5 milhões 

de exportações, correspondendo a 15,5% do valor total das exportações baianas. Em 2020 frente a 2019, 

registraram queda de 21,4%. No município, está instalado o maior complexo industrial integrado do 

Hemisfério Sul. Os principais produtos exportados pelo município foram Pasta química de madeira 

(17,2%), Grupos electrogéneos e conversores rotativos (16,5%) e Automóveis de passageiros (13,5%). 

Em seguida, vem São Francisco do Conde, também localizado Região Metropolitana de Salvador, com 

exportações, em 2020, no valor de US$ 1.105,9 milhões (14,4% do Estado) e crescimento nas vendas de 

153,6%. As exportações de Óleos de petróleo corresponderam a quase totalidade das vendas do 

município (99,9%). 

Em quinto lugar, está o município de São Gonçalo do Amarante, pertencente à Região Metropolitana de 

Fortaleza (CE), onde está situada a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário 

de Pecém (CIPP S.A.). O município acumulou US$ 972,7 milhões em exportações (52,6% do Estado) e 

queda de 19,0% no período 2020/2019. Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado foi o 

principal produto exportado. 

Na sexta posição, o município de Ipojuca, juntamente com o município de Cabo de Santo Agostinho, no 

litoral sul de Pernambuco, abriga o Complexo Industrial Portuário de Suape, onde estão localizados a 

Refinaria Abreu Lima e o Complexo Industrial Químico-Têxtil. Em 2020, exportou US$ 971,9 milhões, 

17,8% a menos que em 2019. Os destaques foram as vendas de Óleos de petróleo e Poliacetais (utilizado 

na produção de garrafas PET). 
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Imperatriz, sétimo maior município exportador, faz parte da Região Metropolitana do Sudoeste 

Maranhense. As vendas externas alcançaram US$ 633,5 milhões, em 2020, registrando queda de 8,2%, 

relativamente ao ano anterior. Pastas químicas de madeira, Soja e Milho foram os principais produtos 

exportados. 

Mucuri, localizado no extremo sul da Bahia, figurou na oitava posição do ranking, com US$ 516,6 milhões 

de exportações (queda de 6,5% ante 2019). Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto 

pastas para dissolução foi o principal produto da pauta de exportação do município, com 95,0% de 

participação. 

O município de Balsas (MA) ocupou a nona colocação, com exportações totais no valor de US$ 497,1 

milhões, 3,6% a menos que em 2019. O município faz parte a divisa agrícola chamada de Matopiba (área 

formada por sul do Piauí, sul do Maranhão, leste do Tocantins e oeste da Bahia). Os principais produtos 

exportados pelo município foram Soja, mesmo triturada (78,5%) e Milho (19,3%). 

Em décimo lugar, Barreiras, município localizado no extremo oeste baiano, exportou US$ 404,6 milhões, 

em 2020, valor ligeiramente inferior ao registrado em 2019 (US$ 405,0 milhões). Soja, mesmo triturada 

(63,6%), Algodão, não cardado nem penteado (23,3%) e Tortas e outros resíduos sólidos da extração do 

óleo de soja (12,0%) foram os principais produtos exportados pelo município. 
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2 Ranking dos principais municípios exportadores por estado 
 

 
2.1. Maranhão 

 

Tabela 3 – Maranhão - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor US$ MIL 
Part. % no total 
dos municípios 

Var. %            
2020/ 2019 

São Luís 1.446.677,6 42,4 -14,36 

Imperatriz 633.529,9 18,6 -8,21 

Balsas 497.094,6 14,6 -3,63 

Godofredo Viana 218.545,3 6,4 114,76 

Anapurus 166.427,3 4,9 79,09 

Porto Franco 164.360,9 4,8 -15,66 

Açailândia 113.599,8 3,3 -32,41 

Tasso Fragoso 67.368,9 2,0 24,18 

São Domingos do Azeitão 33.188,0 1,0 -15,53 

Sambaíba 16.877,7 0,5 -17,35 

Demais municípios 50.885,1 1,5 -12,79 

TOTAL 3.408.555,1 100 -5,98 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

 

São Luiz - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2818 
Corindo artificial, quimicamente definido ou não; 
óxido de alumínio; hidróxido de alumínio 

1.038.681,0 71,8 -17,59 

2601 
Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as 
pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) 

372.740,4 25,8 15,51 

1201 Soja, mesmo triturada 13.854,4 1,0 -84,44 

2710 

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto 
óleos brutos; preparações não especificadas nem 
compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 
70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais 
betuminosos, os quais devem constituir o seu 
elemento 

7.808,3 0,5 27,72 

1006 Arroz 2.238,6 0,2 3.975,89 

8901 
Transatlânticos, barcos de cruzeiro, ferry-boats, 
cargueiros, chatas e embarcações semelhantes, para o 
transporte de pessoas ou de mercadorias 

2.100,0 0,1 - 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose 
quimicamente pura, no estado sólido 

1.956,6 0,1 47.436,15 

2602 

Minérios de manganês e seus concentrados, incluídos 
os minérios de manganês ferruginosos e seus 
concentrados, de teor de manganês de => 20%, em 
peso, sobre o produto seco 

1.615,1 0,1 - 

1005 Milho 913,1 0,1 -82,83 

1102 
Farinhas de cereais, exceto de trigo ou de mistura de 
trigo com centeio 

825,5 0,1 159.882,36 

 Demais produtos 3.944,7 0,3 -31,34 

  TOTAL 1.446.677,6 100 -14,36 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Imperatriz - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

4703 
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, 
exceto pastas para dissolução 521.397,1 82,3 -22,13 

1201 Soja, mesmo triturada 58.797,8 9,3 - 

1005 Milho 30.001,7 4,7 - 

0202 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 10.320,8 1,6 44,85 

0206 
Miudezas comestíveis de animais das espécies 
bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e 
muar, frescas, refrigeradas ou congeladas 6.516,4 1,0 33,98 

2829 
Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; 
iodatos e periodatos 6.036,8 1,0 -18,02 

0201 
Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou 
refrigeradas 456,8 0,1 - 

8108 
Titânio e suas obras, incluídos os desperdícios, 
resíduos e sucata 2,5 0,0 - 

  TOTAL 633.529,9 100 -8,21 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Balsas - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 390.005,5 78,5 -8,16 
1005 Milho 95.819,8 19,3 35,86 
5201 Algodão, não cardado nem penteado 11.269,3 2,3 -45,28 

  TOTAL 497.094,6 100 -3,63 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Godofredo Viana - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

7108 
Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas 
ou semimanufacturadas, ou em pó 218.545,2 100,0 114,76 

2616 Minérios de metais preciosos e seus concentrados 0,0 0,0 - 

  TOTAL 218.545,3 100 114,76 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Anapurus - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 145.358,4 87,3 59,47 

1005 Milho 21.068,9 12,7 1.084,04 

  TOTAL 166.427,3 100 79,09 

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 
Porto Franco - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 135.944,07 82,71 -18,35 

1005 Milho 28.416,80 17,29 0,12 

  TOTAL 164.360,9 100 -15,66 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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Açailândia - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos 
Valor US$ 

MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

7201 Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, 
linguados ou outras formas primárias 95.567,1 84,1 -32,46 

7207 Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado 8.739,5 7,7 -49,93 

1201 Soja, mesmo triturada 5.908,9 5,2 -0,47 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 2.584,2 2,3 -18,67 

1005 Milho 800,0 0,7 - 

  TOTAL 113.599,8 100 -32,41 

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Tasso Fragoso - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 31.165,8 46,3 31,93 

5201 Algodão, não cardado nem penteado 28.149,4 41,8 0,80 

1005 Milho 8.053,7 12,0 197,98 

  TOTAL 67.368,9 100 24,18 

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

São Domingos do Azeitão - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 30.596,3 92,2 -22,13 
1005 Milho 2.591,7 7,8 - 

  TOTAL 33.188,0 100 -15,53 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 
 

Sambaíba - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 13.799,4 81,8 -32,09 
1005 Milho 3.078,3 18,2 2.994,11 

  TOTAL 16.877,7 100 -17,35 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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2.2. Piauí 

 

Tabela 4 – Piauí - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor US$ MIL 
Part. % no total dos 

municípios 
Var. %            

2020/ 2019 

Bom Jesus     197.156,8                       43,0  86,76  

Uruçuí      105.046,4                       22,9  -8,03  

Corrente       36.074,7                         7,9  90,63  

Santa Filomena       29.398,9                         6,4  12,69  

Parnaíba       20.716,2                         4,5  12,29  

Baixa Grande do Ribeiro       19.381,6                         4,2  -64,12  

Campo Maior       14.970,9                         3,3  -17,42  

Monte Alegre do Piauí       12.636,4                         2,8  -39,30  

Oeiras       12.302,8                         2,7  217,91  

Picos         5.105,3                         1,1  32,32  

Demais municípios         5.478,6                         1,2  -74,25  

TOTAL     458.268,5                        100  13,09  
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

 

Bom Jesus - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 155.900,3 79,1 77,40 
1005 Milho 39.814,4 20,2 142,77 
5201 Algodão, não cardado nem penteado 1.442,1 0,7 12,00 

  TOTAL 197.156,8 100 86,76 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Uruçuí - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 76.538,1 72,9 -6,20 

2304 
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de 
soja 26.414,2 25,1 -13,73 

1005 Milho 2.094,0 2,0 119,46 

  TOTAL 105.046,4 100 -8,03 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Corrente - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 34.068,3 94,4 102,62 
5201 Algodão, não cardado nem penteado 2.006,5 5,6 -4,95 

  TOTAL 36.074,7 100 90,63 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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Santa Filomena - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 29.398,9 100,0 12,69 

  TOTAL 29.398,9 100 12,69 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Parnaíba - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1521 
Ceras vegetais (exceto triglicéridos), ceras de abelha ou 
de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou 
corados 12.292,8 59,3 15,27 

2932 
Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-
átomo(s) de oxigénio 3.914,0 18,9 50,31 

4105 
Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, 
mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo 1.568,1 7,6 -7,27 

2939 
Alcalóides vegetais, naturais ou sintéticos, seus sais, 
éteres, ésteres e outros derivados 1.398,4 6,8 - 

0306 

Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, salgados ou em 
salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou 
vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, 
salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de 
crustáceos, pr 751,4 3,6 -56,57 

0303 
Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra 
carne de peixes da posição 03.04 378,0 1,8 - 

4113 

Couros preparados após curtimenta ou após secagem e 
couros e peles apergaminhados, de outros animais, 
depilados, e couros preparados após curtimenta e 
couros e peles apergaminhados, de animais 
desprovidos de pêlos, mesmo divididos, exceto os da 
posição 4 208,1 1,0 - 

4106 
Couros e peles, depilados, de outros animais e peles de 
animais desprovidos de pêlos, curtidos ou em crosta, 
mesmo divididos, mas não preparados de outro modo 116,0 0,6 -93,23 

4112 
Couros preparados após curtimenta ou após secagem e 
couros e peles apergaminhados, de ovinos, depilados, 
mesmo divididos, exceto os da posição 41.14 75,0 0,4 68.688,99 

2915 

Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus 
anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados 11,8 0,1 -49,57 

 Demais produtos 2,7 0,0 -88,01 

  TOTAL 20.716,2 100 12,29 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

Baixa Grande do Ribeiro - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 16.245,4 83,8 -69,93 
1005 Milho 2.017,2 10,4 - 
5201 Algodão, não cardado nem penteado 811,3 4,2 - 

0713 
Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou 
partidos 307,7 1,6 - 

  TOTAL 19.381,6 100 -64,12 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Campo Maior - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1521 
Ceras vegetais (exceto triglicéridos), ceras de abelha ou 
de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou 
corados 14.970,9 100,0 -17,42 

  TOTAL 14.970,9 100 -17,42 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Monte Alegre do Piauí - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 12.636,4 100,0 -39,30 

  TOTAL 12.636,4 100 -39,30 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Oeiras - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0409 
Mel natural 

                    
12.302,8  100,0 217,91 

  
TOTAL 

                    
12.302,8  100 217,91 

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Picos - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0409 Mel natural 4.448,1 87,1 42,06 

0801 
Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou 
secos, mesmo sem casca ou pelados 318,8 6,2 54,20 

1521 
Ceras vegetais (exceto triglicéridos), ceras de abelha ou 
de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou 
corados 338,4 6,6 -37,19 

  TOTAL 5.105,3 100 32,32 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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2.3. Ceará 

Tabela 5 – Ceará - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor US$ MIL 
Part. % no total dos 

municípios 
Var. %            

2020/ 2019 

São Gonçalo do Amarante      972.694,0  52,6 -19,02  
Caucaia      142.996,6  7,7 -28,18  
Fortaleza      128.012,8  6,9 -18,89  
Sobral         97.762,4  5,3 -28,95  
Maracanaú         87.937,0  4,8 -17,87  
Icapuí          61.830,3  3,3 7,36  
Aquiraz         55.978,7  3,0 -4,63  
Eusébio          36.386,1  2,0 -5,75  
Itapipoca         32.862,0  1,8 -27,59  
Aracati         28.650,5  1,5 -7,89  
Demais municípios      203.908,6  11,0 -11,51  

TOTAL   1.849.018,9  100 -18,35  
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

 

São Gonçalo do Amarante - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

7207 Prods semimanufacturados de ferro ou aço não ligado 911.471,9 93,7 -16,83 
2711 Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos 25.513,2 2,6 - 

7224 
Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas 
primárias 15.549,2 1,6 -80,28 

2706 
Alcatrões de hulha, de linhita ou de turfa e outros 
alcatrões minerais 10.063,6 1,0 -26,84 

0303 
Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra 
carne de peixes da posição 03.04 4.128,4 0,4 12,42 

1604 
Preparações e conservas de peixes; caviar e seus 
sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe 3.364,3 0,3 -18,18 

2707 

Óleos e outros produtos provenientes da destilação 
dos alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos 
análogos em que os constituintes aromáticos 
predominem em peso relativamente aos 
constituintes não aromáticos 2.352,2 0,2 -34,99 

2506 

Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por 
outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada 
ou retangular 146,2 0,0 -28,09 

2515 

Mármores, travertinos, granitos belgas e outras 
pedras calcárias de cantaria ou de construção, de 
densidade aparente igual ou superior a 2,5, e 
alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou 
placas de forma quadrada 36,0 0,0 - 

6406 

Partes de calçado (incluídas as partes superiores, 
mesmo fixadas a solas que não sejam as solas 
exteriores); palmilhas amovíveis; reforços interiores e 
artefactos semelhantes amovíveis; polainas, 
perneiras e artefactos semelhantes, e suas partes 24,6 0,0 - 

 Demais produtos 44,4 0,0 -95,17 

  TOTAL 972.694,0 100 -19,02 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Caucaia - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

8503 
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das 
posições 8501 ou 8502 126.096,1 55,4 -31,09 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da 
posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, 
para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), 
mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e 9.609,0 4,2 -12,09 

1521 
Ceras vegetais (exceto triglicéridos), ceras de abelha ou 
de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou 
corados 2.095,0 0,9 -36,83 

7019 
Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por 
exemplo: fios, tecidos) 1.558,4 0,7 51.535,85 

3824 

Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de 
fundição; produtos químicos e preparações das 
indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos 
os constituídos por misturas de produtos naturais), não 
especificados nem compreendidos noutras p 353,3 0,2 - 

3920 
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de 
plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, 
sem suporte, nem associadas a outras matérias 329,2 0,1 - 

0813 
Frutas secas, exceto das posições 0801 a 0806; misturas 
de frutas secas ou de frutas de casca rija, do presente 
capítulo 298,5 0,1 428,11 

3907 

Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em 
formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, 
poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas 
primárias 266,8 0,1 - 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de 
cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou 
simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em 
blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 237,7 0,1 112,12 

6212 
Soutiens, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e 
artefactos semelhantes, e suas partes, mesmo de malha 181,9 0,1 -50,56 

 Demais produtos 86.599,7 38,0 6.425,82 

  TOTAL 227.625,7 100 14,32 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 
Fortaleza - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0801 
Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou 
secos, mesmo sem casca ou pelados 35.384,7 27,6 -26,84 

0306 

Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, salgados ou em 
salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou 
vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, 
salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de 
crustáceos, pr 18.885,2 14,8 -11,45 

2710 

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto 
óleos brutos; preparações não especificadas nem 
compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 
70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais 
betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento 17.336,1 13,5 -49,38 

1521 
Ceras vegetais (exceto triglicéridos), ceras de abelha ou 
de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou 
corados 10.241,8 8,0 -16,85 

0303 
Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra 
carne de peixes da posição 03.04 8.629,2 6,7 -38,15 
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1517 

Margarina; misturas ou preparações alimentícias de 
gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de frações 
das diferentes gorduras ou óleos do presente capítulo, 
exceto as gorduras e óleos alimentícios, e respectivas 
fracções, da posição 1516 7.475,6 5,8 235,73 

1101 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio 7.429,9 5,8 - 

2519 

Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia 
electrofundida; magnésia calcinada a fundo 
(sinterizada), mesmo contendo pequenas quantidades 
de outros óxidos adicionados antes da sinterização; 
outro óxido de magnésio, mesmo puro 6.724,3 5,3 -20,47 

8437 

Máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de 
grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e 
aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento 
de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos 
tipos utilizados em fazendas 2.075,4 1,6 30,73 

2601 
Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as 
pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) 1.857,3 1,5 - 

 Demais produtos 11.973,3 9,4 -22,04 

  TOTAL 128.012,8 100 -18,89 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Sobral - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6402 
Outro calçado com sola exterior e parte superior de 
borracha ou plástico 87.233,4 89,2 -32,95 

2618 
Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) 
proveniente da fabricação de ferro fundido, ferro ou aço 4.111,5 4,2 11,69 

2601 
Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites 
de ferro ustuladas (cinzas de pirites) 2.992,4 3,1 - 

6404 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro 
natural ou reconstituído e parte superior de matérias 
têxteis 1.701,7 1,7 37,20 

1404 
Produtos vegetais não especificados nem compreendidos 
noutras posições 901,7 0,9 -39,99 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de 
cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou 
simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em 
blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 279,3 0,3 75,80 

4202 

Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e 
pastas para documentos e de estudantes, os estojos para 
óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, 
instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; 
sacos de viagem, sacos isolantes 161,8 0,2 -52,72 

3926 
Outras obras de plástico e obras de outras matérias das 
posições 3901 a 3914 150,4 0,2 -4,38 

9403 Outros móveis e suas partes 106,2 0,1 -22,13 

3923 
Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; 
rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados 
a fechar recipientes, de plástico 32,6 0,0 -26,34 

 Demais produtos 91,3 0,1 -62,18 

  TOTAL 97.762,4 100 -28,95 

 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Maracanaú - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

4107 

Couros preparados após curtimenta ou após secagem e 
couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os 
búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, 
exceto os da posição 4114 29.367,3 33,4 -20,50 

8309 

Rolhas (incluídas as cápsulas de coroa, rolhas de parafuso 
e vertedoras), tampas, cápsulas para garrafas, batoques 
ou tampões roscados, protectores de batoques ou 
tampões, selos de garantia e outros acessórios para 
embalagem, de metais comuns 8.850,6 10,1 34,29 

7214 
Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, 
laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as 
que tenham sido submetidas a torção após laminagem 8.467,2 9,6 -49,09 

8708 
Partes e acessórios dos veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 7.937,2 9,0 -27,82 

7612 

Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes 
semelhantes (incluídos os recipientes tubulares, rígidos 
ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases 
comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade 
não superior a 300 litros 4.304,5 4,9 242,09 

7207 Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado 4.155,3 4,7 - 

5209 
Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, 
de algodão, com peso superior a 200 g/m2 4.116,8 4,7 -49,35 

7321 

Aquecedores (fogões de sala), caldeiras de fornalha, 
fogões de cozinha (incluídos os que possam ser utilizados 
acessoriamente no aquecimento central), grelhadores 
(churrasqueiras), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores 
de pratos, e aparelhos não elétricos 3.840,2 4,4 6,36 

6814 
Mica trabalhada e suas obras, incluída a mica aglomerada 
ou reconstituída, mesmo com suporte de papel, de cartão 
ou de outras matérias 3.165,5 3,6 -30,65 

6907 

Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 
revestimento, não vidrados nem esmaltados, de 
cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, 
mesmo com suporte 2.638,3 3,0 56,89 

 Demais produtos 11.094,1 12,6 -33,42 

  TOTAL 87.937,0 100 -17,87 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
 

 

Icapuí - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 55.740,0 90,1 20,98 

0306 

Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, salgados ou em 
salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou 
vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, 
salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de 
crustáceos 4.073,7 6,6 -53,54 

0303 
Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra 
carne de peixes da posição 03.04 861,1 1,4 -60,53 

0803 Bananas frescas ou secas 654,0 1,1 27,18 

3808 

Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, 
inibidores de germinação e reguladores de 
crescimento para plantas, desinfectantes e produtos 
semelhantes, apresentados em formas ou embalagens 
para venda a retalho ou como preparações  305,6 0,5 635,88 

0304 
Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo 
picada), frescos, refrigerados ou congelados 86,7 0,1 - 
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0709 Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados 71,6 0,1 787,86 

0302 
Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes 
e outra carne de peixes da posição 03.04 36,5 0,1 - 

9026 

Instrumentos e aparelhos para medida ou controle do 
caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras 
características variáveis dos líquidos ou gases (por 
exemplo: medidores de caudal, indicadores de nível, 
manómetros, contadores de calor) 0,9 0,0 - 

3101 

Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, 
mesmo misturados entre si ou tratados quimicamente; 
adubos (fertilizantes) resultantes da mistura ou do 
tratamento químico de produtos de origem animal ou 
vegetal 0,2 0,0 - 

  TOTAL 61.830,3 100 7,36 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Aquiraz - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Eusébio - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1521 
Ceras vegetais (exceto triglicéridos), ceras de abelha ou de 
outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou 
corados 29.551,6 81,2 -11,24 

1905 

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas 
e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas 
vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de 
farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes 4.762,8 13,1 30,93 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0801 
Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou 
secos, mesmo sem casca ou pelados 48.436,1 86,5 -5,47 

2008 

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, 
preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem 
adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, 
não especificadas nem compreendidas noutras posições 3.062,7 5,5 -10,90 

1302 
Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos 
e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e 
espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados 1.451,6 2,6 -17,47 

3004 

Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 
3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou 
não misturados, preparados para fins terapêuticos ou 
profilácticos, apresentados em doses  1.273,1 2,3 45,28 

3305 Preparações capilares 274,5 0,5 21,89 

8503 
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das 
posições 8501 ou 8502 232,9 0,4 352,16 

8501 
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos 
electrogéneos 204,1 0,4 - 

8467 
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor 
(elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual 184,5 0,3 1.236,69 

8413 
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; 
elevadores de líquidos 153,0 0,3 1.170,24 

1106 
Farinhas, sêmolas e pós, de legumes de vagem secos da 
posição 0713, de sagu ou das raízes ou tubérculos da 
posição 0714 e dos produtos do Capítulo 8 150,3 0,3 101,02 

 Demais produtos 555,9 1,0 -44,63 

  TOTAL 55.978,7 100 -4,63 
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1902 

Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de 
carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro 
modo, tais como esparguete, macarrão, aletria, lasanha, 
nhoque, raviole e canelone; cuscuz, mesmo preparado 708,4 1,9 725,24 

3305 Preparações capilares 252,9 0,7 -32,58 

3304 

Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e 
preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto 
medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os 
bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros 210,0 0,6 -23,92 

6307 
Outros artefatos confeccionados, incluídos os moldes para 
vestuário 173,6 0,5 2.105,18 

3404 Ceras artificiais e ceras preparadas 146,3 0,4 -2,07 
1101 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio 128,0 0,4 1.195,45 

5608 

Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas 
a partir de cordéis, cordas ou cabos; redes confeccionadas 
para a pesca e outras redes confeccionadas, de matérias 
têxteis 114,2 0,3 138,83 

1901 

Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, 
grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extratos de malte, 
não contendo cacau ou contendo-o numa proporção 
inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem 
compreendidas noutras posições 43,2 0,1 87,14 

 Demais produtos 295,1 0,8 -57,66 

  TOTAL 36.386,1 100 -5,75 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Itapipoca - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2009 

Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de 
produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de 
álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros 
edulcorantes 18.808,4 57,2 -23,09 

6402 
Outro calçado com sola exterior e parte superior de 
borracha ou plástico 5.132,2 15,6 -29,55 

6404 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro 
natural ou reconstituído e parte superior de matérias 
têxteis 5.061,1 15,4 -48,53 

6406 

Partes de calçado (incluídas as partes superiores, mesmo 
fixadas a solas que não sejam as solas exteriores); palmilhas 
amovíveis; reforços interiores e artefactos semelhantes 
amovíveis; polainas, perneiras e artefatos semelhantes, e 
suas partes 3.826,5 11,6 1,33 

2202 

Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, 
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou 
aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto 
sumos de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 2009 20,4 0,1 -36,22 

4819 

Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de 
papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de 
fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e 
estabelecimentos semelhantes 9,1 0,0 - 

9030 

Osciloscópios, analisadores de espectro e outros 
instrumentos e aparelhos para medida ou controle de 
grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida 
ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou 
outras radiações ionizantes 4,3 0,0 - 

  TOTAL 32.862,0 100 -27,59 
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Aracati - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2009 

Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de 
produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de 
álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros 
edulcorantes 14.878,3 51,9 -9,18 

0306 

Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos 
com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, 
congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó 
e pellets de crustáceos 10.297,8 35,9 -7,36 

6403 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro 
natural ou reconstituído e parte superior de couro natural 1.628,1 5,7 -17,72 

0811 
Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, 
congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros 
edulcorantes 914,3 3,2 10,21 

2202 

Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, 
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou 
aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto 
sumos de frutas ou de produtos hortícolas, da 
posição 2009 566,1 2,0 42,26 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 159,6 0,6 -23,50 

1302 
Sucos e extratos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e 
pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e 
espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados 110,5 0,4 5,17 

2101 

Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de 
mate e preparações à base destes produtos ou à base de 
café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos 
torrados do café e respectivos extractos, essências e 
concentrados 95,7 0,3 19,98 

2008 

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas 
ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de 
açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não 
especificadas nem compreendidas noutras posições 0,0 0,0 -100,00 

  TOTAL 28.650,5 100 -7,89 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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2.4. Rio Grande do Norte 

 

Tabela 6 – Rio Grande do Norte - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor US$ MIL 
Part. % no total 
dos municípios 

Var. %            
2020/ 2019 

Mossoró                     98.407,6                    35,1  -23,78  

Natal                     54.724,7                    19,5  -12,01  

Macau                     19.154,5                      6,8  129,28  

Baraúna                     19.086,1                      6,8  -28,55  

Parelhas                     11.753,4                      4,2  31,71  

Governador Dix-Sept Rosado                     10.456,4                      3,7  -29,73  

Ipanguaçu                       7.862,2                      2,8  2,74  

Jandaíra                       7.246,1                      2,6  -22,52  

Parnamirim                       6.861,5                      2,4  -3,04  

Currais Novos                       6.377,0                      2,3  -5,28  

Demais municípios                     38.277,7                    13,7  -56,66  

TOTAL                   280.207,2                     100  -24,13  
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

 

Mossoró - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 82.477,5 83,8 -14,47 

2501 
Sal (incluídos o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de 
sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados de 
agentes antiaglomerantes 7.038,4 7,2 5,77 

0801 
Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou 
secos, mesmo sem casca ou pelados 6.101,2 6,2 -70,08 

2008 

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou 
conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar 
ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas 
nem compreendidas noutras posições 1.513,3 1,5 -66,97 

1302 
Sucos e extratos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e 
pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e 
espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados 563,0 0,6 -36,21 

0709 Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados 330,1 0,3 - 

0804 
Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos 131,2 0,1 - 

1521 
Ceras vegetais (exceto triglicerídeos), ceras de abelha ou de 
outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados 98,3 0,1 - 

1106 
Farinhas, sêmolas e pós, de legumes de vagem secos da 
posição 0713, de sagu ou das raízes ou tubérculos da 
posição 0714 e dos produtos do Capítulo 8 63,4 0,1 280,59 

8419 

Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente 
(exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para 
tratamento de matérias por meio de operações que 
impliquem mudança de temperatura, tais como o 
aquecimento, cozimento, torrefacção, destilação 41,6 0,0 - 

 Demais produtos 49,6 0,1 -66,04 

  TOTAL 98.407,6 100 -23,78 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Natal - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

5209 
Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, 
de algodão, com peso superior a 200 g/m2 14.603,8 26,7 -34,58 

0511 
Produtos de origem animal, não especificados nem 
compreendidos em outras posições; animais mortos dos 
Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana 14.485,1 26,5 7,78 

0302 
Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e 
outra carne de peixes da posição 03.04 7.955,4 14,5 -41,36 

2710 

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto 
óleos brutos; preparações não especificadas nem 
compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % 
ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, 
os quais devem constituir o seu elemento 7.260,9 13,3 761,55 

0303 
Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne 
de peixes da posição 03.04 4.325,3 7,9 9,80 

0306 

Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos 
com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, 
congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó 
e pellets de crustáceos 2.052,0 3,7 -9,12 

5211 
Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de 
algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras 
sintéticas ou artificiais, com peso superior a 200 g/m2 765,1 1,4 -73,36 

2602 

Minérios de manganês e seus concentrados, incluídos os 
minérios de manganês ferruginosos e seus concentrados, 
de teor de manganês de => 20%, em peso, sobre o produto 
seco 755,3 1,4 - 

0507 

Marfim, carapaças de tartaruga, barbas, incluídas as 
franjas, de baleia ou de outros mamíferos marinhos, 
chifres, galhadas, cascos, unhas, garras e bicos, em bruto 
ou simplesmente preparados, mas não cortados em forma 
determinada 617,7 1,1 - 

5208 
Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, 
de algodão, com peso não superior a 200 g/m2 487,3 0,9 - 

 Demais produtos 1.416,8 2,6 -52,07 

  TOTAL 54.724,7 100 -12,01 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Macau - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2501 
Sal (incluídos o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto 
de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados 
de agentes antiaglomerantes 14.731,5 76,9 327,92 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 4.423,0 23,1 -9,95 

  TOTAL 19.154,5 100 129,28 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Baraúna - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 18.297,2 95,9 -30,28 
0709 Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados 766,3 4,0 64,43 

0804 
Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos 13,3 0,1 - 
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0910 
Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras 
especiarias 9,3 0,0 - 

0810 Outras frutas frescas 0,0 0,0 -66,67 

  TOTAL 19.086,1 100 -28,55 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Parelhas - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da 
posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo 
com suporte; grânulos, fragmentos  5.713,4 48,6 21,91 

7103 

Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, 
mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, 
nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto 
diamantes) ou semipreciosas, não combinadas 5.463,4 46,5 59,82 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de 
cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou 
simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em 
blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 413,3 3,5 -44,81 

2506 

Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por 
outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou 
rectangular 161,9 1,4 137,10 

9604 Peneiras e crivos, manuais 1,4 0,0 - 

  TOTAL 11.753,4 100 31,71 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Governador Dix-Sept Rosado - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 10.456,4 100,0 -29,73 

  TOTAL 10.456,4 100 -29,73 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Ipanguaçu - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0804 Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos 6.326,0 80,5 -2,09 

0803 Bananas frescas ou secas 1.536,2 19,5 28,87 

  TOTAL 7.862,2 100 2,74 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

Jandaíra - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 7.246,1 100,0 -22,52 

  TOTAL 7.246,1 100 -22,52 
Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com base nos dados da SECEX/ME. 
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Parnamirim - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

3921 
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de 
plástico 6.049,4 88,2 -3,03 

3923 
Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; 
rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados 
a fechar recipientes, de plástico 186,8 2,7 -55,05 

8537 

Quadros, painéis, consoles, cabines, armários e outros 
suportes, com dois ou mais aparelhos das 
posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou 
distribuição de energia eléctrica, incluídos os que 
incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, 
assim 109,6 1,6 -26,54 

2602 

Minérios de manganês e seus concentrados, incluídos os 
minérios de manganês ferruginosos e seus concentrados, 
de teor de manganês de => 20%, em peso, sobre o 
produto seco 107,1 1,6 109,36 

2506 

Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por 
outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou 
retangular 46,0 0,7 -8,03 

8501 
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos 
eletrogéneos 35,5 0,5 0,57 

8467 
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor 
(elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual 33,4 0,5 25,19 

8503 
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das 
posições 8501 ou 8502 25,2 0,4 74,12 

8536 

Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, 
derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por 
exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-
circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, 
machos e fêmeas, suportes para lâmpada 23,2 0,3 72,77 

8544 

Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros 
condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os 
envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com 
peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos 
de fibras embainhadas individualmente 22,2 0,3 108,30 

 Demais produtos 223,1 3,3 211,67 

  TOTAL 6.861,5 100 -3,04 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

Currais Novos - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2611 Minérios de tungstênio e seus concentrados 3.069,0 48,1 12,46 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da 
posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, 
para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), 
mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e 1.598,6 25,1 -11,40 

2525 
Mica, incluída a mica clivada em lamelas irregulares 
(splittings); desperdícios de mica 1.093,1 17,1 -31,98 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de 
cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou 
simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em 
blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 616,3 9,7 4,33 

  TOTAL 6.377,0 100 -5,28 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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2.5. Paraíba 

Tabela 7 – Paraíba - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor US$ MIL 
Part. % no total 
dos municípios 

Var. %            
2020/ 2019 

Campina Grande 51.221,18 45,92 -21,70 

Santa Rita 11.530,44 10,34 -31,81 

Pedras de Fogo 11.485,18 10,30 - 

Mataraca 9.347,98 8,38 91,09 

Mamanguape 6.017,98 5,40 -10,10 

Lucena 4.058,99 3,64 -1,19 

João Pessoa 3.222,05 2,89 -74,28 

Caaporã 2.946,80 2,64 1.347,46 

Vieirópolis 2.649,40 2,38 -22,94 

Cabedelo 2.247,97 2,02 49,52 

Demais municípios 6.811,75 6,11 -7,50 

TOTAL 111.539,71 100 -9,36 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

 

Campina Grande - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6402 
Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha 
ou plástico 47.456,8 92,7 -22,15 

6404 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural 
ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis 2.959,2 5,8 19,81 

8301 

Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou 
elétricos), de metais comuns; fechos e armações com fecho, 
com fechadura, de metais comuns; chaves para estes artigos, 
de metais comuns 188,3 0,4 -46,34 

5509 
Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para 
costurar), não acondicionados para venda a retalho 135,6 0,3 -11,66 

6403 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural 
ou reconstituído e parte superior de couro natural 87,2 0,2 -60,57 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular 86,3 0,2 -89,02 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; 
cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de 
pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; 
grânulos, fragmentos  59,8 0,1 -78,85 

2506 

Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 47,5 0,1 - 

9022 

Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações alfa, 
beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, 
odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de 
radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios X e outros 
dispositivos 43,8 0,1 - 

6406 

Partes de calçado (incluídas as partes superiores, mesmo 
fixadas a solas que não sejam as solas exteriores); palmilhas 
amovíveis; reforços interiores e artefactos semelhantes 
amovíveis; polainas, perneiras e artefactos semelhantes, e 
suas partes 27,4 0,1 -30,91 
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 Demais produtos 127,3 0,2 -13,26 

  TOTAL 51.221,2 100 -21,70 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Santa Rita - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 
Código 

SH4 
Produtos Valor US$ MIL 

Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2207 
Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em 
volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e 
aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico 3.049,3 26,4 - 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 2.835,2 24,6 -17,24 

1201 Soja, mesmo triturada 2.355,6 20,4 -21,32 

6404 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural 
ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis 1.504,4 13,0 -32,30 

5607 
Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo 
impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de 
borracha ou de plástico 883,3 7,7 -48,35 

2304 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 666,7 5,8 - 

6402 
Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha 
ou plástico 235,9 2,0 -83,13 

  TOTAL 11.530,4 100 325,96 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 
 

Pedras de Fogo - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2614 
Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em 
volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e 
aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico 11.485,2 100,0  - 

  TOTAL 11.485,2 100  - 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Mataraca - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2614 Minérios de titânio e seus concentrados 9.348,0 100,0 91,09 

  TOTAL 9.348,0 100 91,09 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Mamanguape - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 3.105,8 51,6 -30,72 

1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 2.847,0 47,3 38,65 

0804 Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos 40,7 0,7 -70,73 

0801 Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, 
mesmo sem casca ou pelados 23,5 0,4 25,25 

0810 Outras frutas frescas 1,0 0,0 50.900,00 
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  TOTAL 6.018,0 100 -10,10 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Lucena - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2009 
Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos 
hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem 
adição de açúcar ou de outros edulcorantes 3.976,1 98,0 10,85 

0801 
Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, 
mesmo sem casca ou pelados 40,1 1,0 - 

1513 
Óleos de coco (óleo de copra), de palmiste ou de babaçu e 
respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados 17,4 0,4 1.109,10 

0804 
Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, mangas 
e mangostões, frescos ou secos 16,9 0,4 - 

2506 
Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 8,5 0,2 1,49 

  TOTAL 4.059,0 100 -1,19 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

João Pessoa - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

5205 
Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo 
pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados 
para venda a retalho 1.487,5 46,2 -85,57 

6907 

Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 
revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; 
cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não 
vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com 
suporte 555,8 17,2 157,12 

5202 
Desperdícios de algodão (incluídos os desperdícios de fios e 
fiapos) 395,3 12,3 176,54 

2009 

Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de 
produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de 
álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros 
edulcorantes 301,5 9,4 - 

1212 

Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar, 
frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó; 
caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais 
(incluídas as raízes de chicória não torradas, da variedade 
Cichorium intybus sativum)  193,8 6,0 44,72 

6302 Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha 105,6 3,3 -80,64 

0306 

Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos 
com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, 
congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e 
pellets de crustáceos 70,5 2,2 - 

3923 
Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, 
tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar 
recipientes, de plástico 47,6 1,5 869,86 

2007 
Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas, 
obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de 
outros edulcorantes 31,0 1,0 - 

5403 
Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), 
não acondicionados para venda a retalho, incluídos os 
monofilamentos artificiais com menos de 67 decitex 7,8 0,2 - 
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 Demais produtos 25,6 0,8 -97,83 

  TOTAL 3.222,0 100 -74,28 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Caaporã - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2207 
Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em 
volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e 
aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico 2749,9 93,3 - 

9506 

Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, 
atletismo, outros desportos (incluído o ténis de mesa) ou 
jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos em 
outras posições deste capítulo; piscinas, incluídas as infantis 176,7 6,0 -10,23 

3909 Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas 
primárias 13,4 0,5 4.572,73 

7019 Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por 
exemplo: fios, tecidos) 6,7 0,2 5,51 

4420 

Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-
jóias, para joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de 
madeira; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de 
madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se 
incluam no Capítulo 94 0,1 0,0 - 

  TOTAL 2.946,8 100 1.347,46 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Vieirópolis - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular 2.604,6 98,3 -23,56 

2517 

Calhaus, cascalho, pedras britadas, dos tipos geralmente 
usados em betão (concreto) ou para empedramento de 
estradas, de vias férreas ou outros balastros, seixos rolados e 
sílex, mesmo tratados termicamente; macadame de escórias 
de altos fornos, de outras 44,8 1,7 47,36 

  TOTAL 2.649,4 100 -22,94 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Cabedelo - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular 1.115,3 49,6 7,04 

2506 
Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 1.042,6 46,4 136,09 
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2009 
Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de 
produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, 
com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes 36,2 1,6 - 

3923 
Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, 
tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar 
recipientes, de plástico 28,8 1,3 28.692,00 

6307 
Outros artefatos confeccionados, incluídos os moldes para 
vestuário 15,7 0,7 - 

8422 

Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar 
ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e 
aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, 
caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e 
aparelhos para capsular garrafa 4,5 0,2 - 

8302 

Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais 
comuns, para móveis, portas, escadas, janelas, persianas, 
carroçarias, artigos de seleiro, malas, cofres, caixas de 
segurança e outras obras semelhantes; pateras, porta-
chapéus, cabides e artigos semelhantes 2,8 0,1 - 

3901 Polímeros de etileno, em formas primárias 2,1 0,1 - 

  TOTAL 2.248,0 100 49,52 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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2.6. Pernambuco 

Tabela 8 – Pernambuco - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor US$ MIL 
Part. % no total 
dos municípios 

Var. %            
2020/ 2019 

Ipojuca 971.871,6 50,3 -17,83 

Goiana 249.352,7 12,9 -30,59 

Petrolina 185.176,3 9,6 1,92 

Cabo de Santo Agostinho 113.270,7 5,9 -23,53 

Recife 109.456,7 5,7 24,15 

Sirinhaém 42.551,7 2,2 127,40 

Belo Jardim 40.442,9 2,1 22,56 

Lagoa do Itaenga 37.756,7 2,0 50,04 

Igarassu 33.032,5 1,7 37,15 

Vitória de Santo Antão  32.216,8 1,7 314,42 

Demais municípios 116.980,3 6,1 7,78 

TOTAL 1.932.108,8 100 -11,26 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 
 

Ipojuca - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2710 

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos 
brutos; preparações não especificadas nem compreendidas 
noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos 
de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem 
constituir o seu elemento 765.869,9 78,8 -18,40 

3907 
Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas 
primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres 
alílicos e outros poliésteres, em formas primárias 136.508,9 14,0 -22,12 

8503 
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das 
posições 8501 ou 8502 28.269,6 2,9 -32,24 

2917 
Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, 
peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados 16.489,1 1,7 40,49 

2713 
Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos 
dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos 10.892,0 1,1 229,39 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 9.059,8 0,9 14,60 

3815 
Iniciadores de reacção, aceleradores de reação e 
preparações catalíticas, não especificados nem 
compreendidos em outras posições 1.937,8 0,2 - 

7326 Outras obras de ferro ou aço 1.566,4 0,2 1.007,70 

7318 

Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, 
ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos 
ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e 
artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço 445,7 0,0 107.043,03 

3926 
Outras obras de plástico e obras de outras matérias das 
posições 3901 a 3914 160,7 0,0 6.495,94 

 Demais produtos 671,7 0,1 -83,73 

  TOTAL 971.871,6 100 -17,83 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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Goiana - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

8703 

Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas 
(exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os automóveis de corrida 139.151,6 55,8 -43,51 

8704 Veículos automóveis para transporte de mercadorias 108.171,3 43,4 -1,53 

7005 

Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em 
ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo de camada 
absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro 
trabalho 804,1 0,3 -4,38 

7007 Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou 
formados por folhas contracoladas 534,5 0,2 11,54 

7009 Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os 
espelhos retrovisores 204,6 0,1 13,75 

4819 

Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de 
papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de 
fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e 
estabelecimentos semelhantes 183,7 0,1 -81,20 

8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 136,5 0,1 144,69 

7326 Outras obras de ferro ou aço 53,2 0,0 51.512,62 

4804 Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, 
exceto das posições 4802 e 4803 32,1 0,0 -57,11 

4823 

Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas 
de fibras de celulose, cortados em forma própria; outras 
obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) de 
celulose ou de mantas de fibras de celulose 28,2 0,0 - 

 Demais produtos 53,1 0,0 -88,47 

  TOTAL 249.352,7 100 -30,59 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Petrolina - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0804 
Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos 75.782,4 40,9 6,15 

0806 Uvas frescas ou secas 74.502,8 40,2 10,40 
0805 Citrinos, frescos ou secos 15.430,6 8,3 4,83 

2009 

Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de 
produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de 
álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros 
edulcorantes 13.854,6 7,5 -27,13 

0910 
Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras 
especiarias 1.258,6 0,7 -12,81 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas 
de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 770,5 0,4 - 

0811 
Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, 
congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros 
edulcorantes 665,7 0,4 -48,48 

1106 
Farinhas, sêmolas e pós, de legumes de vagem secos da 
posição 0713, de sagu ou das raízes ou tubérculos da 
posição 0714 e dos produtos do Capítulo 8 485,9 0,3 12.190,06 
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4105 
Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, mesmo 
divididas, mas não preparadas de outro modo 485,3 0,3 -24,54 

3101 

Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, 
mesmo misturados entre si ou tratados quimicamente; 
adubos (fertilizantes) resultantes da mistura ou do 
tratamento químico de produtos de origem animal ou 
vegetal 461,1 0,2 124,00 

 Demais produtos 1.478,8 0,8 -73,08 

  TOTAL 185.176,3 100 1,92 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Cabo de Santo Agostinho - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

8309 

Rolhas (incluídas as cápsulas de coroa, rolhas de parafuso 
e vertedoras), tampas, cápsulas para garrafas, batoques 
ou tampões roscados, protectores de batoques ou 
tampões, selos de garantia e outros acessórios para 
embalagem, de metais comuns 52.883,6 46,7 1,93 

3920 

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de 
plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, 
sem suporte, nem associadas a outras matérias 23.846,0 21,1 20,10 

3921 
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de 
plástico 16.472,0 14,5 -25,80 

4002 

Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, 
em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras; 
misturas dos produtos da posição 4001 com produtos da 
presente posição, em formas primárias ou em chapas, 
folhas ou tiras 5.316,9 4,7 -44,08 

6907 

Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 
revestimento, não vidrados nem esmaltados, de 
cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, 
mesmo com suporte 4.550,3 4,0 -23,50 

6910 

Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, 
sanitários, reservatórios de autoclismos, mictórios e 
aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de 
cerâmica 4.153,5 3,7 40,37 

5503 
Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não 
penteadas nem transformadas de outro modo para fiação 2.196,5 1,9 -51,77 

3907 

Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em 
formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, 
poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas 
primárias 1.249,8 1,1 -13,89 

7612 

Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes 
semelhantes (incluídos os recipientes tubulares, rígidos ou 
flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases 
comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade 
não superior a 300 litros 904,1 0,8 -62,31 

2302 
Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da 
peneiração, moagem ou de outros tratamentos de cereais 
ou de leguminosas 544,9 0,5 113,29 

 Demais produtos 1.153,2 1,0 -95,75 

  TOTAL 113.270,7 100 -23,53 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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Recife - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

7214 

Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente 
forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, 
incluídas as que tenham sido submetidas a torção após 
laminagem 35.221,0 32,2 36,92 

7207 
Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não 
ligado 17.341,3 15,8 72,38 

8704 Veículos automóveis para transporte de mercadorias 9.445,3 8,6 688,77 

0306 

Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, salgados ou em 
salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou 
vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados 
ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustáceos 

9.443,3 8,6 85,98 

2710 

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto 
óleos brutos; preparações não especificadas nem 
compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 
70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais 
betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento 7.148,8 6,5 -69,92 

8429 

Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-
transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, 
carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos 
ou cilindros compressores, autopropulsores 

3.933,2 3,6 -30,63 

2207 

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico 
em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e 
aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico 

2.986,0 2,7 - 

2713 
Coque de petróleo, betume de petróleo e outros 
resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais 
betuminosos 2.273,5 2,1 174.917,01 

9401 
Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo 
transformáveis em camas, e suas partes 2.127,2 1,9 -34,01 

7112 

Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de 
metais folheados ou chapeados de metais preciosos; 
outros desperdícios e resíduos contendo metais 
preciosos ou compostos de metais preciosos 2.099,6 1,9 -5,07 

 Demais produtos 17.437,5 15,9 55,27 

  TOTAL 109.456,7 100 24,15 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Sirinhaém - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose 
quimicamente pura, no estado sólido 42.519,4 99,9 127,44 

6305 Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem 32,3 0,1 78,57 

  TOTAL 42.551,7 100 127,40 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Belo Jardim - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

8507 
Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de 
forma quadrada ou retangular 37.514,6 92,8 19,43 

2304 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 1.307,0 3,2 159,84 

0207 
Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou 
congeladas, das aves da posição 0105 1.047,7 2,6 53,31 

7801 Chumbo em formas brutas 531,9 1,3 - 

7208 
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de 
largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, 
não folheados ou chapeados, nem revestidos 16,2 0,0 - 

6810 
Obras de cimento, de betão (concreto) ou de pedra 
artificial, mesmo armadas 13,3 0,0 - 

4911 
Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e 
fotografias 2,2 0,0 1,98 

4010 
Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha 
vulcanizada 1,5 0,0 - 

9403 Outros móveis e suas partes 1,3 0,0 -0,71 

7308 

Construções e suas partes (por exemplo: pontes e 
elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, 
colunas, armações, estruturas para telhados, portas e 
janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de 
correr, balaustradas), de ferro fun 1,2 0,0  

 Demais produtos 6,0 0,0 -98,48 

  TOTAL 40.442,9 100 22,56 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Lagoa do Itaenga - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 32.041,7 84,9 78,30 

1201 Soja, mesmo triturada 5.697,0 15,1 86,15 

6305 Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem 18,0 0,0 20,73 

  TOTAL 37.756,7 100 50,04 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Igarassu - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose 
quimicamente pura, no estado sólido 26.199,4 79,3 100,68 

6805 

Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, 
aplicados sobre matérias têxteis, papel, cartão ou outras 
matérias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de 
outro modo 5.349,8 16,2 4,68 

0714 

Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, 
batatas-doces e raízes ou tubérculos semelhantes, com 
elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, 
congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em 
pellets; medula de sagueiro 1.174,1 3,6 -6,16 

2828 
Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; 
hipobromitos 245,5 0,7 12,22 

8409 
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 29,8 0,1 - 
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8708 
Partes e acessórios dos veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 11,9 0,0 -42,42 

6305 Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem 8,8 0,0 78,95 

5702 

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos de 
matérias têxteis, tecidos, exceto os tufados e os flocados, 
mesmo confeccionados, incluídos os tapetes denominados 
« Kelim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », 
« Karamanie » e tapetes semelhantes  8,4 0,0 83,33 

4819 

Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de 
papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de 
fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e 
estabelecimentos semelhantes 4,8 0,0 2.202,86 

4821 
Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, 
impressas ou não 0,1 0,0 - 

  
TOTAL 

                    
33.032,5  

                     
100  37,15  

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Vitória de Santo Antão - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2207 

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em 
volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e 
aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico 25.512,1 79,2 11.924,52 

0714 

Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, 
batatas-doces e raízes ou tubérculos semelhantes, com 
elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, 
congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em 
pellets; medula de sagueiro 3.281,9 10,2 -3,17 

2208 
Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em 
volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras 
bebidas espirituosas 1.279,7 4,0 7,50 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 830,4 2,6 -67,57 

8481 

Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as 
termostáticas) e dispositivos semelhantes, para 
canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros 
recipientes 382,5 1,2 336,35 

7308 

Construções e suas partes (por exemplo: pontes e 
elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, 
colunas, armações, estruturas para telhados, portas e 
janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, 
balaustradas), de ferro fundido 363,1 1,1 26.758,14 

2106 
Preparações alimentícias não especificadas nem 
compreendidas noutras posições 316,6 1,0 73,46 

0804 
Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos 79,0 0,2 -6,60 

7411 Tubos de cobre 50,5 0,2 - 

7318 

Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, 
ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos 
ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e 
artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço 31,5 0,1 - 

 Demais produtos 89,4 0,3 37,04 

  TOTAL 32.216,8 100 314,42 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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2.7. Alagoas 

Tabela 9 – Alagoas - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor  US$ MIL 
Part. % no total 
dos municípios 

Var. %            
2020/ 2019 

Coruripe                   105.465,8                      34,7  65,1  

São Luís do Quitunde                     61.419,7                      20,2  9,6  

Maceió                     39.664,8                      13,1  69,6  

São Miguel dos Campos                     30.716,2                      10,1  183,7  

Igreja Nova                     20.359,7                        6,7  19,5  

Marechal Deodoro                     12.699,4                        4,2  -0,7  

São José da Laje                     11.475,7                        3,8  -21,3  

Atalaia                       9.946,7                        3,3  -42,2  

Boca da Mata                       5.801,5                        1,9  -28,3  

Rio Largo                        2.432,1                        0,8  208,8  

Demais municípios                       3.816,7                        1,3  -21,7  

TOTAL                   303.798,4                       100  32,4  
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

 

Coruripe - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 99.862,6 94,7 65,07 

1005 Milho 4.519,1 4,3 - 

1201 Soja, mesmo triturada 1.084,1 1,0 - 

  TOTAL 105.465,8 100 65,06 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

São Luís do Quitunde - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 

pura, no estado sólido 54.209,2 88,3 -3,29 

2207 
Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em 

volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e 
aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico 7.210,5 11,7 - 

 TOTAL 61.419,7 100 9,58 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Maceió - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 24.055,1 60,6 - 
2304 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 6.624,0 16,7 5.527,04 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 4.747,4 12,0 -49,96 

8716 
Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros 
veículos não autopropulsores; suas partes 765,3 1,9 - 
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2009 

Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de 
produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de 
álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros 
edulcorantes 739,7 1,9 35,77 

1005 Milho 563,5 1,4 - 

1513 
Óleos de coco (óleo de copra), de palmiste ou de babaçu e 
respectivas fracções, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados 289,8 0,7 9,49 

2008 

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas 
ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de 
açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não 
especificadas nem compreendidas noutras posições 215,7 0,5 -5,18 

0801 
Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou 
secos, mesmo sem casca ou pelados 141,9 0,4 -41,33 

2710 

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos 
brutos; preparações não especificadas nem compreendidas 
noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos 
de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem 
constituir o seu elemento 132,7 0,3 -94,63 

 Demais produtos 1.389,7 3,5 -86,15 

  TOTAL 39.664,8 100 69,60 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

São Miguel dos Campos - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 30.716,2 100,0 183,74 

  TOTAL 30.716,2 100 183,74 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Igreja Nova - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 20.359,7 100,0 19,52 

  TOTAL 20.359,7 100 19,52 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Marechal Deodoro - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6907 

Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 
revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; 
cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não 
vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte 6.921,2 54,5 -5,23 

3904 
Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas 
halogenadas, em formas primárias 5.533,6 43,6 14,16 

5402 
Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), 
não acondicionados para venda a retalho, incluídos os 
monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex 178,5 1,4 -71,43 

7217 Fios de ferro ou aço não ligado 34,5 0,3 - 
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8544 

Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, 
isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou 
oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; 
cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas 
individualmente 29,8 0,2 432,36 

9026 

Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do 
caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras 
características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: 
medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, 
contadores de calor) 1,0 0,0 - 

9403 Outros móveis e suas partes 0,7 0,0 -86,96 

3924 
Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de 
higiene ou de toucador, de plástico 0,1 0,0 - 

  TOTAL 12.699,4 100 -0,69 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

São José da Laje - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 11.475,7 100,0 -21,30 

  TOTAL 11.475,7 100 -21,30 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Atalaia - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 

                      
9.946,7  

                  
100,0  -42,23  

  
TOTAL 

                      
9.946,7  

                     
100  -42,23  

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Boca da Mata - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 5.801,5 100,0 -28,29 

  TOTAL 5.801,5 100 -28,29 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Rio Largo - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 2.291,2 94,2 206,46 

2710 

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos 
brutos; preparações não especificadas nem compreendidas 
noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos 
de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem 
constituir o seu elemento 141,0 5,8 252,74 

  TOTAL 2.432,1 100 208,81 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME.  
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2.8. Sergipe 

Tabela 10– Sergipe - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor  US$ MIL 
Part. % no total 
dos municípios 

Var. %            
2020/ 2019 

Estância                     38.137,0                      83,4  5,4  

Aracaju                       2.465,9                        5,4  -28,7  

São Domingos                          965,3                        2,1  119,4  

Simão Dias                          844,4                        1,8  -41,3  

Nossa Senhora Aparecida                          668,5                        1,5  -67,9  

Frei Paulo                          651,6                        1,4  -81,9  

Nossa Senhora do Socorro                          572,6                        1,3  -28,3  

Laranjeiras                          518,3                        1,1  -90,1  

Riachuelo                          290,6                        0,6  5.541,3  

Tobias Barreto                          218,6                        0,5  37,5  

Demais municípios                          395,5                        0,9  -44,6  

TOTAL                     45.728,3                       100  -15,4  
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

Estância - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2009 

Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de 
produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de 

álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros 
edulcorantes 

                    
30.139,4  

                    
79,0  0,35  

2106 
Preparações alimentícias não especificadas nem 

compreendidas noutras posições 
                      

3.659,8  
                      

9,6  78,16  

3301 

Óleos essenciais (desterpenizados ou não), incluídos os 
chamados « concretos » ou « absolutos »; resinóides; 

oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos 
essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em 

matérias análogas 
                      

2.502,7  
                      

6,6  22,40  

8446 
Teares para tecidos 

                         
737,0  

                      
1,9   - 

2902 
Hidrocarbonetos cíclicos 

                         
544,0  

                      
1,4  -43,37  

1302 
Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e 

pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e 
espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados 

                         
219,5  

                      
0,6   - 

8445 

Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas 
para fiação, dobragem ou torção de matérias têxteis e 

outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; 
máquinas de bobinar (incluídas as bobinadeiras de trama) 

ou de dobrar matérias têxteis 
                         

198,0  
                      

0,5   - 

1806 
Chocolate e outras preparações alimentícias contendo 

cacau 
                           

52,0  
                      

0,1  -47,13  

3302 

Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as 
soluções alcoólicas) à base de uma ou mais destas 

substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas para 
a indústria; outras preparações à base de substâncias 

odoríferas 
                           

41,2  
                      

0,1   - 

1704 
Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate 

branco) 
                           

21,3  
                      

0,1  -69,05  

 
Demais produtos 

                           
22,0  

                      
0,1  -97,58  

  
TOTAL 

                    
38.137,0  

                     
100  5,44  

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Aracaju - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

8516 

Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; 
aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo 
ou para usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para 
arranjos do cabelo (por exemplo: secadores de cabelo, 
frisadores  2.288,4 92,8 -31,63 

5208 
Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de 
algodão, com peso não superior a 200 g/m2 68,6 2,8 168,95 

3917 
Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, 
flanges, uniões), de plástico 41,2 1,7 198,67 

8481 

Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as 
termostáticas) e dispositivos semelhantes, para 
canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros 
recipientes 31,4 1,3 108,81 

7103 

Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, 
mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem 
montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto 
diamantes) ou semipreciosas, não combinadas 28,4 1,2 - 

8414 

Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros 
gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para 
extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, 
mesmo filtrantes 5,1 0,2 -82,17 

8462 

Máquinas-ferramentas (incluídas as prensas) para forjar ou 
estampar, martelos, martelos-pilões e martinetes, para 
trabalhar metais; máquinas- -ferramentas (incluídas as 
prensas) para enrolar, arquear, dobrar, endireitar, aplanar, 
cisalhar, puncionar  2,1 0,1 - 

8523 

Suportes preparados para gravação de som ou para 
gravações semelhantes, não gravados, exceto os produtos 
do Capítulo 37 0,3 0,0 - 

3920 
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico 
não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem 
suporte, nem associadas a outras matérias 0,1 0,0 - 

7317 
Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro 
fundido, ferro ou aço 0,1 0,0 - 

 Demais produtos 0,1 0,0 -99,51 

  TOTAL 2.465,9 100 -28,66 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

São Domingos - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

4104 
Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo 
os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas 
não preparados de outro modo 965,3 100,0 119,44 

  TOTAL 965,3 100 119,44 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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Simão Dias - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6402 
Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha 
ou plástico 765,3 90,6 -42,96 

6404 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural 
ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis 78,4 9,3 -15,78 

3926 
Outras obras de plástico e obras de outras matérias das 
posições 3901 a 3914 0,4 0,0 -88,56 

4911 
Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e 
fotografias 0,2 0,0 -33,08 

4202 

Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e 
pastas para documentos e de estudantes, os estojos para 
óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, 
instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; 
sacos de viagem, sacos isolantes 0,2 0,0 -80,72 

  TOTAL 844,4 100 -41,34 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Nossa Senhora Aparecida - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6403 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural 
ou reconstituído e parte superior de couro natural 590,3 88,3 -65,72 

6404 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural 
ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis 78,0 11,7 -69,26 

6402 
Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha 
ou plástico 0,2 0,0 -99,81 

3926 
Outras obras de plástico e obras de outras matérias das 
posições 3901 a 3914 0,0 0,0 -69,92 

  TOTAL 668,5 100 -67,91 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Frei Paulo - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6402 
Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha 
ou plástico 416,2 63,9 -83,06 

6404 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural 
ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis 235,4 36,1 -79,31 

  TOTAL 651,6 100 -81,87 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
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Nossa Senhora do Socorro - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6907 

Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 
revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; 
cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não 
vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte 503,9 88,0 -35,95 

8501 Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos 
eletrogéneos 53,0 9,3 - 

8536 

Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, 
derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por 
exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, 
eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e 
fêmeas, suportes para lâmpada 6,1 1,1 854,72 

8466 

Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou 
principalmente destinados às máquinas das 
posições 8456 a 8465, incluídos os porta-peças e porta-
ferramentas, as fieiras de abertura automática, os 
dispositivos divisores e outros dispositivos especiais 5,4 0,9 - 

8542 Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 1,4 0,2 - 

8547 

Peças isolantes, inteiramente de matérias isolantes, ou com 
simples peças metálicas de montagem (suportes roscados, 
por exemplo) incorporadas na massa, para máquinas, 
aparelhos e instalações elétricas, exceto os isoladores da 
posição 8546; tubos isolados 1,4 0,2 -86,46 

4821 Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas 
ou não 0,5 0,1 - 

8538 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 0,4 0,1 87,27 

5911 Produtos e artefatos, de matérias têxteis, para usos técnicos, 
indicados na Nota 7 do presente capítulo 0,2 0,0 - 

8208 Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos 
mecânicos 0,1 0,0 - 

 Demais produtos 0,2 0,0 -77,99 

  TOTAL 572,6 100 -28,28 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

Laranjeiras - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1701 
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente 
pura, no estado sólido 

                         
518,3  

                  
100,0  -90,08  

  
TOTAL 

                         
518,3  

                     
100  -90,08  

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Riachuelo - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

5516 Tecidos de fibras artificiais descontínuas 206,7 71,1 - 
6205 Camisas de uso masculino 20,8 7,2 562,89 

5407 
Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos 
obtidos a partir dos produtos da posição 5404 20,3 7,0 - 



41 
 

9606 
Botões, incluídos os de pressão; formas e outras partes, de 
botões ou de botões de pressão; esboços de botões 9,6 3,3 2.534,52 

5208 
Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de 
algodão, com peso não superior a 200 g/m2 7,7 2,7 456,71 

5508 
Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais 
descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho 6,5 2,2 4.289,19 

5901 

Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas, dos tipos 
utilizados na encadernação, cartonagem ou usos 
semelhantes; telas para decalque e telas transparentes para 
desenho; telas preparadas para pintura; entretelas e tecidos 
rígidos  3,9 1,3 4.846,15 

6309 
Artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos 
de uso semelhante 3,7 1,3 - 

5807 
Etiquetas, emblemas e artefatos semelhantes de matérias 
têxteis, em peça, em fitas ou recortados em forma própria, 
não bordados 3,6 1,2 27.215,38 

6217 
Outros acessórios confeccionados de vestuário; partes de 
vestuário ou dos seus acessórios, exceto da posição 6212 2,4 0,8 - 

 Demais produtos 5,5 1,9 32.100,00 

  TOTAL 290,6 100 5.541,30 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Tobias Barreto - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6211 
Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de 
esqui, maiôs, biquinis, calções (shorts) e slips de banho; outro 
vestuário 119,5 54,7 249,29 

5508 
Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais 
descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho 23,6 10,8 - 

5601 
Pastas (ouates) de matérias têxteis e artigos destas pastas; 
fibras têxteis de comprimento não superior a 5 mm 
(tontisses), nós e borbotos de matérias têxteis 21,1 9,7 - 

8451 

Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), 
para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas 
as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e 
acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras 
de matérias  10,5 4,8 75,45 

6206 Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino 8,8 4,0 -30,78 

5503 
Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas 
nem transformadas de outro modo para fiação 7,2 3,3 - 

5210 
Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de 
algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras 
sintéticas ou artificiais, com peso não superior a 200 g/m2 5,5 2,5 -48,35 

6104 
Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, 
saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) 
(exceto de banho), de malha, de uso feminino 5,2 2,4 -21,69 

6305 Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem 4,2 1,9 51,38 

8422 

Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar 
ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos 
para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, 
sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para 
capsular garrafa 3,4 1,5 - 

 Demais produtos 9,6 4,4 -88,85 

  TOTAL 218,6 100 37,51 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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2.9. Bahia 

Tabela 11 – Bahia - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor US$ MIL 
Part. % no total 
dos municípios 

Var. %            
2020/ 2019 

Luís Eduardo Magalhães                1.281.416,1                      16,7  13,6  

Camaçari                1.186.470,1                      15,5  -21,4  

São Francisco do Conde                1.105.856,5                      14,4  153,6  

Mucuri                   516.567,7                        6,7  -6,5  

Barreiras                   404.635,0                        5,3  -0,6  

Dias d'Ávila                   372.886,4                        4,9  -51,6  

Jacobina                   304.956,6                        4,0  43,0  

Eunápolis                   295.709,4                        3,9  -19,2  

Candeias                   238.557,8                        3,1  0,3  

Formosa do Rio Preto                   183.257,3                        2,4  0,7  

Demais municípios                1.771.181,6                      23,1  -4,7  

TOTAL                7.661.494,6                       100  0,0  
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

 

Luís Eduardo Magalhães - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 668.023,8 52,1 14,60 
2304 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 325.804,0 25,4 6,55 
5201 Algodão, não cardado nem penteado 280.072,7 21,9 22,75 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 2.484,3 0,2 -61,81 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 1.628,8 0,1 -7,71 

0207 
Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou 
congeladas, das aves da posição 0105 1.243,0 0,1 108,01 

1404 
Produtos vegetais não especificados nem compreendidos 
noutras posições 972,6 0,1 -25,28 

1209 Sementes, frutos e esporos, para sementeira 769,2 0,1 3,53 

3823 
Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de 
refinação; álcoois gordos industriais 294,1 0,0 49,91 

2923 
Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros 
fosfoaminolípidos, de constitução química definida ou não 122,8 0,0 -15,95 

 Demais produtos 1,0 0,0 -97,47 

  TOTAL 1.281.416,1 100 13,59 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Camaçari - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

4702 Pasta química de madeira, para dissolução 204.099,8 17,2 -20,64 
8502 Grupos eletrogéneos e conversores rotativos, elétricos 196.163,9 16,5 916,05 

8703 

Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis 
principalmente concebidos para o transporte de pessoas 
(exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso 
misto (station wagons) e os automóveis de corrida 159.822,3 13,5 -56,13 

3901 Polímeros de etileno, em formas primárias 97.216,2 8,2 -35,60 

2909 

Éteres, éteres-álcoois, éteres-fenóis, éteres-álcoois-fenóis, 
peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, peróxidos de 
cetonas (de constituição química definida ou não), e seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 77.425,2 6,5 -33,67 
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8503 
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das 
posições 8501 ou 8502 58.907,3 5,0 -26,61 

4011 Pneumáticos novos, de borracha 52.302,9 4,4 -27,06 
2926 Compostos de função nitrilo 50.257,2 4,2 -56,57 
2902 Hidrocarbonetos cíclicos 39.180,7 3,3 -42,24 

3402 

Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); 
preparações tensoactivas, preparações para lavagem 
(incluídas as preparações auxiliares de lavagem) e 
preparações para lavagem, mesmo contendo sabão, exceto 
as da posição 3401 34.161,6 2,9 59,37 

 Demais produtos 216.933,1 18,3 -11,11 

  TOTAL 1.186.470,1 100 -21,40 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

São Francisco do Conde - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2710 

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos 
brutos; preparações não especificadas nem compreendidas 
noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos 
de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem 
constituir o seu elemento 1.104.334,3 99,9 157,15 

2712 

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack 
wax, ozocerite, cera de linhite, cera de turfa, outras ceras 
minerais e produtos semelhantes obtidos por síntese ou por 
outros processos, mesmo corados 1.522,2 0,1 -76,97 

  
TOTAL 

               
1.105.856,5  

                     
100  153,59  

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Mucuri - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

4703 
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto 
pastas para dissolução 490.547,8 95,0 -6,23 

4802 

Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para 
escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão 
para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em 
rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de 
qualquer formato 17.039,4 3,3 -35,22 

4803 
Papel para fabricação de papel higiênico ou de toucador e 
artigos semelhantes; pasta de celulose e mantas de fibras de 
celulose 6.268,0 1,2 999,22 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 2.655,7 0,5 11,57 

0801 
Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou 
secos, mesmo sem casca ou pelados 40,5 0,0 16,62 

0805 Citrinos, frescos ou secos 16,4 0,0 68.245,83 

  TOTAL 516.567,7 100 -6,49 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Barreiras - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 257.507,0 63,6 19,93 

5201 Algodão, não cardado nem penteado 94.332,9 23,3 -45,42 

2304 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 48.542,6 12,0 154,89 



44 
 

1005 Milho 4.252,5 1,1 - 

  TOTAL 404.635,0 100 -0,58 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Dias d'Ávila - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

7408 Fios de cobre 169.150,0 45,4 -50,47 
7403 Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas 103.991,6 27,9 -65,05 

7112 

Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais 
folheados ou chapeados de metais preciosos; outros 
desperdícios e resíduos contendo metais preciosos ou 
compostos de metais preciosos 75.423,5 20,2 -18,28 

7401 
Mates de cobre; cobre de cementação (precipitado de 
cobre) 23.581,2 6,3 -38,57 

7225 
Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de 
largura igual ou superior a 600 mm 387,1 0,1 - 

6907 

Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 
revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; 
cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não 
vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com 
suporte 319,3 0,1 -24,06 

5704 
Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de feltro, 
exceto os tufados e os flocados, mesmo confeccionados 13,8 0,0 - 

7212 
Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de 
largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou 
revestidos 8,0 0,0 - 

7209 
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de 
largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não 
folheados ou chapeados, nem revestidos 7,0 0,0 - 

8708 
Partes e acessórios dos veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 4,3 0,0 149,54 

3920 
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico 
não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem 
suporte, nem associadas a outras matérias 0,6 0,0 - 

  TOTAL 372.886,4 100 -51,59 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

Jacobina - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

7108 
Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou 
semimanufaturadas, ou em pó 304.956,6 100,0 43,03 

  TOTAL 304.956,6 100 43,03 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Eunápolis - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

4703 
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto 
pastas para dissolução 293.921,0 99,4 -19,20 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 1.178,6 0,4 54,96 
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0904 
Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum 
ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó 291,8 0,1 -68,50 

7318 

Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, 
ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos 
ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e 
artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço 

215,8 0,1 -47,47 

8411 
Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás 

50,6 0,0 460,65 

8431 
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas às máquinas e aparelhos das 
posições 8425 a 8430 15,3 0,0 487,13 

8412 Outros motores e máquinas motrizes 7,9 0,0 -9,91 

8708 
Partes e acessórios dos veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 4,5 0,0 -75,83 

9401 
Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo 
transformáveis em camas, e suas partes 4,1 0,0 - 

8108 
Titânio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e 
sucata 4,0 0,0 - 

 Demais produtos 15,8 0,0 99.900,00 

  TOTAL 295.709,4 100 -19,20 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Candeias - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2901 Hidrocarbonetos acíclicos 54.599,9 22,9 -35,96 
1201 Soja, mesmo triturada 47.640,1 20,0 641,66 

2519 

Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia 
electrofundida; magnésia calcinada a fundo (sinterizada), 
mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos 
adicionados antes da sinterização; outro óxido de magnésio, 
mesmo puro 38.272,1 16,0 24,74 

2916 

Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos 
monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, 
peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados 37.615,3 15,8 -8,98 

2910 
Epóxidos, epoxi-álcoois, epoxi-fenóis e epoxi-éteres, com três 
átomos no ciclo, e seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados 22.981,7 9,6 -43,28 

2837 Cianetos, oxicianetos e cianetos complexos 9.414,1 3,9 58,60 

2905 
Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados ou nitrosados 7.444,0 3,1 -46,11 

3920 
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico 
não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem 
suporte, nem associadas a outras matérias 6.428,1 2,7 - 

2903 Derivados halogenados dos hidrocarbonetos 5.245,1 2,2 93,86 

2909 

Éteres, éteres-álcoois, éteres-fenóis, éteres-álcoois-fenóis, 
peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, peróxidos de 
cetonas (de constituição química definida ou não), e seus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 2.470,7 1,0 -33,28 

 Demais produtos 6.446,6 2,7 -13,31 

  TOTAL 238.557,8 100 0,32 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Formosa do Rio Preto - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

1201 Soja, mesmo triturada 166.787,7 91,0 -0,61 

5201 Algodão, não cardado nem penteado 16.453,9 9,0 27,98 

1208 
Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto 
farinha de mostarda 11,0 0,0 - 

1211 

Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies 
utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou 
como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou 
secos, mesmo cortados, triturados ou em pó 4,6 0,0 - 

  TOTAL 183.257,3 100 0,74 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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2.10. Norte de Minas Gerais 

Tabela 12 – Norte de Minas Gerais - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor US$ MIL 
Part. % no total 
dos municípios 

Var. %            
2020/ 2019 

Pirapora                   236.645,1                      28,4  -2,50  

Montes Claros                   168.891,4                      20,3  -33,26  

Riacho dos Machados                   124.478,2                      14,9  54,32  

Nanuque                     82.118,1                        9,9  -18,30  

Capitão Enéas                     65.658,7                        7,9  10,91  

Janaúba                     52.016,2                        6,2  -22,22  

Várzea da Palma                     49.939,8                        6,0  10,78  

Teófilo Otoni                     11.663,9                        1,4  -64,77  

Josenópolis                     10.502,8                        1,3  120,07  

Bocaiúva                       6.165,1                        0,7  -48,24  

Demais municípios BNB                     25.466,4                        3,1  -13,94  

TOTAL                   833.545,8                       100  -10,13  
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

 

Pirapora - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2804 Hidrogênio, gases raros e outros elementos não metálicos 121.491,37 51,34 -23,22 
1201 Soja, mesmo triturada 66.059,43 27,91 70,73 
7202 Ferro-ligas 49.091,36 20,74 7,21 

6307 
Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para 
vestuário 2,99 0,00 - 

  TOTAL 236.645,14 100 -2,50 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Montes Claros - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

3004 

Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 
3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não 
misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, 
apresentados em doses  130.274,3 77,1 -29,52 

6402 
Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha 
ou plástico 8.366,0 5,0 -40,91 

9028 
Contadores de gases, de líquidos ou de eletricidade, incluídos 
os aparelhos para a sua aferição 7.508,2 4,4 119,83 

2101 

Extratos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e 
preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou 
de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do 
café e respectivos extratos, essências e concentrados 6.151,1 3,6 8,98 

6302 Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha 5.694,5 3,4 35,58 

0402 
Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de 
outros edulcorantes 5.035,9 3,0 7,55 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 1.619,1 1,0 282,09 
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5208 
Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de 
algodão, com peso não superior a 200 g/m2 1.385,5 0,8 -70,73 

3507 
Enzimas; enzimas preparadas não especificadas nem 
compreendidas em outras posições 774,7 0,5 242.006,88 

7010 

Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens 
tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios 
para transporte ou embalagem; boiões de vidro, para 
conserva; rolhas, tampas e outros dispositivos de uso 
semelhante, de vidro 591,0 0,3 5.909.660,00 

 Demais produtos 1.491,1 0,9 -95,18 

  TOTAL 168.891,40 100 -33,26 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Riacho dos Machados - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

7108 
Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou 
semimanufacturadas, ou em pó 124.478,2 100,0 54,32 

2616 Minérios de metais preciosos e seus concentrados 0,1 0,0 - 

  TOTAL 124.478,22 100 54,32 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Nanuque - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0202 
Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 

                    
72.676,4  

                    
88,5  -18,10  

0201 
Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas 

                      
7.631,7  

                      
9,3  -15,86  

0504 
Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, 
inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, 
salgados, secos ou defumados 

                      
1.052,2  

                      
1,3  -41,97  

0206 
Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, 
ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas 
ou congeladas 

                         
594,6  

                      
0,7  -29,39  

0511 
Produtos de origem animal, não especificados nem 
compreendidos em outras posições; animais mortos dos 
Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana 

                         
100,5  

                      
0,1   - 

1502 
Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, 
exceto as da posição 1503 

                           
62,7  

                      
0,1  21,98  

  
TOTAL 

                  
82.118,06  

                     
100  -18,30  

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Capitão Enéas - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2804 Hidrogênio, gases raros e outros elementos não metálicos 63.729,2 97,1 7,70 

7202 Ferro-ligas 1.543,2 2,4 - 

2620 
Cinzas e resíduos (exceto provenientes da fabricação do ferro 
fundido, ferro ou aço) contendo arsênio, metais ou compostos 
de metais 358,4 0,5 1.279,36 

6403 
Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural 
ou reconstituído e parte superior de couro natural 27,9 0,0 1.407,41 

  TOTAL 65.658,71 100 10,91 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Janaúba - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0202 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 45.422,3 87,3 3,05 

0201 Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas 3.923,1 7,5 -79,14 

0504 
Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, 
inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, 
salgados, secos ou defumados 1.467,0 2,8 -34,60 

0206 Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, 
ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas 
ou congeladas 1.098,8 2,1 -32,94 

2002 Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou 
em ácido acético 51,8 0,1 -22,44 

0506 
Ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurados ou 
simplesmente preparados (mas não cortados sob forma 
determinada), acidulados ou degelatinados; pós e 
desperdícios destas matérias 36,3 0,1 - 

1209 Sementes, frutos e esporos, para sementeira 16,9 0,0 - 

  TOTAL 52.016,23 100 -22,17 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Várzea da Palma - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

7202 Ferro-ligas 37.390,2 74,9 57,88 
2804 Hidrogênio, gases raros e outros elementos não metálicos 9.344,0 18,7 -47,64 

4402 
Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), 
mesmo aglomerado 3.138,0 6,3 -9,18 

8409 
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 48,0 0,1 - 

2618 
Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) 
proveniente da fabricação de ferro fundido, ferro ou aço 19,6 0,0 - 

  TOTAL 49.939,75 100 10,78 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Teófilo Otoni - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

7103 

Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, 
mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem 
montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto 
diamantes) ou semipreciosas, não combinadas 11.392,4 97,7 -65,25 

2506 
Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 148,6 1,3 -7,80 

7116 
Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas 
ou semipreciosas, pedras sintéticas ou reconstituídas 119,3 1,0 5,71 

8514 

Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que 
funcionam por indução ou por perdas dielétricas; outros 
aparelhos industriais ou de laboratório, para tratamento 
térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas 2,8 0,0 - 

2525 
Mica, incluída a mica clivada em lamelas irregulares 
(splittings); desperdícios de mica 0,8 0,0 -95,45 

2530 
Matérias minerais não especificadas nem compreendidas em 
outras posições 0,1 0,0 - 

2529 Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; espatoflúor 0,0 0,0 - 

  TOTAL 11.663,95 100 -64,77 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Josenópolis - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

4403 
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou 
esquadriada 10.502,8 100,0 120,07 

  TOTAL 10.502,85 100 120,07 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Bocaiúva - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

8708 
Partes e acessórios dos veículos automóveis das 
posições 8701 a 8705 3.927,2 63,7 -40,14 

8104 
Magnésio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e 
sucata 1.185,8 19,2 -36,15 

8409 
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 512,4 8,3 -35,15 

7202 Ferro-ligas 322,4 5,2 -87,04 

8474 

Máquinas e aparelhos, para selecionar, peneirar, separar, 
lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, 
minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os 
pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar 
combustíveis minerais sólidos 151,2 2,5 - 

9028 
Contadores de gases, de líquidos ou de electricidade, incluídos 
os aparelhos para a sua aferição 66,1 1,1 - 

  TOTAL 6.165,06 100 -47,29 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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2.11. Norte de Espírito Santo 

 

Tabela 13– Norte do Espírito Santo - principais municípios exportadores em 2020 – Em US$ mil  

Município Valor US$ MIL 
Part. % no total 
dos municípios 

Var. %            
2020/ 2019 

Linhares 136.382,3 21,8 13,32 

Nova Venécia 135.621,8 21,6 24,03 

Barra de São Francisco 129.752,7 20,7 -1,35 

Colatina 67.535,6 10,8 -13,31 

São Domingos do Norte 47.744,8 7,6 -9,02 

São Mateus 47.303,2 7,5 22,06 

Pinheiros 10.491,3 1,7 1.050,94 

Sooretama 8.486,6 1,4 3,20 

Marilândia 7.127,9 1,1 -35,89 

Águia Branca 6.895,3 1,1 31,93 

Demais municípios BNB 29.617,0 4,7 3,26 

TOTAL 626.960,7 100 7,26 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Obs.: Exportações apenas das empresas com domicílio fiscal no município. 

 

 
Linhares - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 58.933,8 43,2 -9,00 

0904 
Pimenta (do género Piper); pimentos dos gêneros Capsicum 
ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó 39.229,0 28,8 23,27 

2207 
Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em 
volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e 
aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico 15.839,4 11,6 - 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 13.132,8 9,6 -0,48 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da 
posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com 
suporte; grânulos, fragmentos 3.370,3 2,5 -37,07 

0910 
Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras 
especiarias 2.923,0 2,1 12,26 

7308 

Construções e suas partes (por exemplo: pontes e 
elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, 
colunas, armações, estruturas para telhados, portas e 
janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, 
balaustradas), de ferro fundido 1.462,9 1,1 59,37 

9403 Outros móveis e suas partes 1.063,1 0,8 171,33 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular 99,0 0,1 -67,45 

8803 Partes dos veículos e aparelhos das posições 8801 ou 8802 81,5 0,1 -35,81 
 Demais produtos 247,7 0,2 -71,64 

  TOTAL 136.382,3 100 13,32 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Nova Venécia - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 115.056,0 84,8 32,55 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da 
posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com 
suporte; grânulos, fragmentos e 14.913,5 11,0 -14,25 

0904 
Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum 
ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó 2.789,7 2,1 0,70 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular 2.764,2 2,0 41,27 

2506 
Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 83,8 0,1 - 

8509 
Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico 
incorporado, de uso doméstico 8,9 0,0 -29,16 

7103 

Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, 
mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem 
montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto 
diamantes) ou semipreciosas, não combinadas 5,1 0,0 - 

7323 

Artefatos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, 
ferro ou aço; palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, 
luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e 
usos semelhantes, de ferro ou aço 0,6 0,0 15,64 

  
TOTAL 

                  
135.621,8  100 24,50  

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Barra de São Francisco - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da 
posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com 
suporte; grânulos, fragmentos 109.557,6 84,4 -0,00 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular 18.081,5 13,9 -3,31 

2506 
Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 1.855,1 1,4 -32,96 

7103 

Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, 
mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem 
montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto 
diamantes) ou semipreciosas, não combinadas 128,9 0,1 -41,88 

2515 

Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras 
calcárias de cantaria ou de construção, de densidade 
aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo 
desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada 98,3 0,1 -64,96 
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2529 Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; espatoflúor 20,3 0,0 - 

2809 
Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos 
polifosfóricos, de constituição química definida ou não 5,8 0,0 - 

6804 

Mós e artefatos semelhantes, sem armação, para moer, 
desfibrar, triturar, amolar, polir, rectificar ou cortar; pedras 
para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de 
pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais 
aglomerados ou de cerâmicas 4,2 0,0 - 

6101 
Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e 
semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os 
artefatos da posição 6103 0,4 0,0 - 

2811 
Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados 
inorgânicos dos elementos não metálicos 0,3 0,0 - 

 Demais produtos 0,2 0,0 -70,00 

  TOTAL 129.752,7 100 -1,35 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Colatina - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 40.355,4 59,8 7,18 

0202 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 8.275,6 12,3 -24,49 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da 
posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com 
suporte; grânulos, fragmentos 7.852,6 11,6 2,04 

0201 Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas 3.715,6 5,5 -67,88 
9403 Outros móveis e suas partes 2.588,3 3,8 0,36 

0206 
Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, 
ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas 
ou congeladas 1.468,7 2,2 -10,91 

0504 
Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, 
inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, 
salgados, secos ou defumados 935,0 1,4 -19,84 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular 707,8 1,0 24,07 

0802 
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de 
descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, 
escadas rolantes, transportadores, teleféricos) 596,8 0,9 17,74 

1100 

Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos 
de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, 
armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus 
caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), 
de ferro fundido 479,2 0,7 -36,32 

 Demais produtos 560,5 0,8 -80,03 

  TOTAL 67.535,6 100 -13,31 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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São Domingos do Norte - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da 
posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para 
mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com 
suporte; grânulos, fragmentos 24.746,0 51,8 -9,07 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular 12.620,0 26,4 -15,74 

6810 
Obras de cimento, de betão (concreto) ou de pedra artificial, 
mesmo armadas 9.383,3 19,7 7,85 

2506 
Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 518,0 1,1 -40,98 

2515 

Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras 
calcárias de cantaria ou de construção, de densidade 
aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo 
desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada 416,0 0,9 -40,63 

8207 

Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, 
mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por 
exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar (interior 
ou exteriormente), furar, escarear, mandrilar, fresar, 
tornear, aparafusar) 29,0 0,1 441,65 

7308 

Construções e suas partes (por exemplo: pontes e 
elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, 
colunas, armações, estruturas para telhados, portas e 
janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, 
balaustradas), de ferro fundido 15,8 0,0 1.132,45 

9403 Outros móveis e suas partes 5,5 0,0 4.478,51 
7325 Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço 5,1 0,0 - 

3926 
Outras obras de plástico e obras de outras matérias das 
posições 3901 a 3914 1,6 0,0 - 

 Demais produtos 4,5 0,0 - 

  TOTAL 47.744,8 100 -9,02 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

São Mateus - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0904 
Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum 
ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó 38.477,4 81,3 33,80 

0802 
Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem 
casca ou peladas 5.157,7 10,9 -19,71 

0910 
Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras 
especiarias 2.618,8 5,5 -1,72 

6912 
Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene 
ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana 547,5 1,2 -37,19 

0907 Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) 253,3 0,5 996,69 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 220,0 0,5 1.304,58 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 27,7 0,1 9.581,82 
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6112 
Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de 
esqui, maiôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de 
malha 0,8 0,0 - 

6204 
Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, 
saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) 
(exceto de banho), de uso feminino 0,2 0,0 - 

  TOTAL 47.303,2 100 22,06 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

 

Pinheiros - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 8.141,6 77,6 1.008,86 

0910 
Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras 
especiarias 2.106,5 20,1 1.303,94 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 224,5 2,1 1.109,18 

0804 
Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos 10,8 0,1 24,41 

9603 

Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de 
máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas 
de uso manual, exceto as motorizadas, espanadores; cabeças 
preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; 
bonecas e rolos para pintura;  7,8 0,1 - 

  TOTAL 10.491,3 100 1.050,94 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 

 

Sooretama - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0807 Melões, melancias e papaias (mamões), frescos 7.548,7 88,9 -4,58 

0910 
Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras 
especiarias 514,9 6,1 190,04 

7321 

Aquecedores (fogões de sala), caldeiras de fornalha, fogões 
de cozinha (incluídos os que possam ser utilizados 
acessoriamente no aquecimento central), grelhadores 
(churrasqueiras), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de 
pratos, e aparelhos não elétricos 311,5 3,7 1.008,04 

0904 
Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum 
ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó 58,1 0,7 15,30 

0804 
Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, 
mangas e mangostões, frescos ou secos 44,8 0,5 79,42 

0810 Outras frutas frescas 4,7 0,1 20,66 
9403 Outros móveis e suas partes 2,1 0,0 -92,61 

0714 

Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, 
batatas-doces e raízes ou tubérculos semelhantes, com 
elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, 
congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em 
pellets; medula de sagueiro 0,9 0,0 - 

0708 
Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou 
refrigerados 0,3 0,0 - 

8504 
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos 
(retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de auto-
indução 0,2 0,0 - 

 Demais produtos 0,4 0,0 106,25 

  TOTAL 8.486,6 100 3,20 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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Marilândia - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 

                      
6.014,1  84,4 -32,15  

0904 
Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum 
ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó 

                      
1.113,8  15,6 -50,59  

  
TOTAL 

                      
7.127,9  100 -35,89  

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 

 

 

Águia Branca - Principais produtos exportados em 2020 – Em US$ mil 

Código SH4 Produtos Valor US$ MIL 
Part. % no 
município 

Var. %            
2020/ 2019 

2516 

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria 
ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente 
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de 
forma quadrada ou retangular 2.744,9 39,8 59,99 

0901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer 
proporção 2.626,5 38,1 68,20 

2506 
Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo 
desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular 776,3 11,3 7.596,61 

6802 

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) 
trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; 
cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de 
pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; 
grânulos, fragmentos 747,6 10,8 -61,43 

 TOTAL 6.895,3 100 31,93 
Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/ME. 
Convenção: Dado inexistente no período anterior:  - 
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