
Tabela 1 – Todos produtos (posição SH4) exportados pela Região Intermediária de Uberlândia no terceiro quadrimestre e doze 
meses de 2019 (US$) 

Cod 
SH4 

Produto (SH4) 
Valor  

set-dez 
Valor 

12 meses 
% Total 

202 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 188.709.309 403.544.153 29,68 

1201 Soja, mesmo triturada 66.977.934 365.305.509 26,87 

2304 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 91.276.212 276.322.530 20,32 

901 
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em 

qualquer proporção 
29.306.203 83.168.983 6,12 

1005 Milho 31.372.163 74.758.872 5,50 

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 
6.160.437 26.815.606 1,97 

2309 Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais 6.876.993 23.276.079 1,71 

504 
Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, 

congelados, salgados, secos ou defumados 
5.874.145 19.696.424 1,45 

1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido 11.812.951 14.346.386 1,06 

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 
 11.516.825 0,85 

206 
Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, 

refrigeradas ou congeladas 
2.957.876 8.743.909 0,64 

201 Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas 1.893.584 6.987.677 0,51 

1507 Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados  5.012.215 0,37 

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 
3.000.789 4.603.507 0,34 

2923 
Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros fosfoaminolípidos, de constitução química definida ou 

não 
1.491.827 4.312.333 0,32 

2402 Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos 1.973.904 3.888.850 0,29 

1702 
Outros açúcares, incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras, no estado sólido; 
xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos do mel, mesmo misturados com 

mel natural; açúcares e melaços car 
913.000 3.456.790 0,25 

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 
 2.593.903 0,19 

3806 Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivados; essência de colofónia e óleos de colofónia; gomas fundidas  2.556.038 0,19 

2106 Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições 963.380 2.486.608 0,18 

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, dos tipos utilizad 

587.827 1.786.806 0,13 

3805 
Essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação da pasta de papel ao sulfato e outras 

essências terpénicas provenientes da destilação ou de outros tratamentos das madeiras de coníferas; dipenteno 
em bruto; essência proveniente da fabri 

 1.783.729 0,13 



511 
Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições; animais mortos dos 

Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana 
963.275 1.706.444 0,13 

2403 
Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído"; 

extratos e molhos de tabaco 
394.304 1.118.681 0,08 

2918 
Ácidos carboxílicos contendo funções oxigenadas suplementares e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e 

peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 
 965.344 0,07 

8903 Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto; barcos a remos e canoas  861.180 0,06 

3823 Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; alcoóis gordos industriais 296.335 736.657 0,05 

1209 Sementes, frutos e esporos, para sementeira  701.957 0,05 

4008 Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida 245.725 569.596 0,04 

8433 
Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas incluídas as enfardadeiras de palha ou 

forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos 
 450.331 0,03 

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 

 423.882 0,03 

3506 
Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras posições; produtos de 

qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou 
adesivos, com peso líquido não superior a 1 kg 

92.314 290.558 0,02 

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 
 287.014 0,02 

1515 
Outras gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba) e respectivas fracções, fixos, mesmo refinados, mas 

não quimicamente modificados 
 265.758 0,02 

3001 
Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em pó; extractos de glândulas ou de 

outros órgãos ou das suas secreções, para usos opoterápicos; heparina e seus sais; outras substâncias humanas 
ou animais preparadas para fins terapêuti 

 265.609 0,02 

1704 Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco)  225.790 0,02 

1502 Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503  194.126 0,01 

1108 Amidos e féculas; inulina  179.116 0,01 

3505 
Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo: amidos e féculas pré-gelatinizados ou 

esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados 
126.476 177.151 0,01 

8436 
Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os 

germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura 
 166.537 0,01 

2929 Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas) 66.639 154.485 0,01 

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 

 152.633 0,01 

8402 
Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento central concebidas para 

produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas « de água sobreaquecida » 
 150.496 0,01 

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 

53.794 142.335 0,01 



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 

 125.430 0,01 

1522 Dégras; resíduos provenientes do tratamento das substâncias gordas ou das ceras animais ou vegetais  124.490 0,01 

407 Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos  109.248 0,01 

8424 
Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo 
carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de 

vapor e aparelhos de jacto semelh 
63.082 107.335 0,01 

2203 Cervejas de malte  98.841 0,01 

8478 
Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco, não especificados nem compreendidos em outras 

posições deste capítulo 
 97.171 0,01 

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 
 90.931 0,01 

3105 
Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto 
(nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em 

tabletes ou formas semelhantes, 
82.085 86.184 0,01 

9403 Outros móveis e suas partes  81.157 0,01 

3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  78.294 0,01 

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 
 73.319 0,01 

7306 
Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente 

aproximados), de ferro ou aço 
 70.000 0,01 

510 
Âmbar-cinzento, castóreo, algália e almíscar; bílis, mesmo seca; glândulas e outras substâncias de origem animal 

utilizadas na preparação de produtos farmacêuticos, frescas, refrigeradas, congeladas ou provisoriamente 
conservadas de outro modo 

 68.565 0,01 

709 Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados 47.188 67.034 0,00 

8467 Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual  63.401 0,00 

8413 Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  60.554 0,00 

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 

 57.231 0,00 

6203 Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  54.000 0,00 

105 Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos  52.516 0,00 

2401 Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  51.117 0,00 

6204 
Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções 

(shorts) (exceto de banho), de uso feminino 
 50.567 0,00 

3401 
Sabões; produtos e preparações orgânicos tensoactivos utilizados como sabão, em barras, pães, pedaços ou 

figuras moldadas, mesmo contendo sabão; produtos e preparações orgânicos tensoactivos para lavagem da pele, 
sob a forma de líquido ou de creme, acondi 

 48.410 0,00 

7610 

Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, 
colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), 
de alumínio, exceto as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, 

de alumínio, próprios para construções 

 42.360 0,00 



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 

 31.100 0,00 

3102 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados  27.775 0,00 

8906 Outras embarcações, incluídos os navios de guerra e os barcos salva-vidas, exceto os barcos a remos  25.000 0,00 

4005 Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras  24.861 0,00 

9401 Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes  24.346 0,00 

2915 
Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus 

derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 
 24.080 0,00 

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 

 23.741 0,00 

8419 
Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (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, destilaç 

 23.157 0,00 

8483 
Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e 

manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; 
redutores, multiplicadores, caixas de trans 

 23.046 0,00 

8421 Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  20.281 0,00 

6403 Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural  18.505 0,00 

3103 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados  18.265 0,00 

9014 Bússolas, incluídas as agulhas de marear; outros instrumentos e aparelhos de navegação  17.778 0,00 

8479 
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras 

posições deste capítulo 
 17.351 0,00 

8511 
Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por faísca ou por 
compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de 

aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e 

 16.976 0,00 

3808 
Insecticidas, 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 ou ainda sob a for 

 16.753 0,00 

3920 
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem 

suporte, nem associadas a outras matérias 
 16.570 0,00 

1301 Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (bálsamos por exemplo), naturais  15.303 0,00 

8428 
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, 

escadas rolantes, transportadores, teleféricos) 
 13.396 0,00 

8456 
Máquinas-ferramentas para trabalhar quaisquer matérias por desbaste, operando por laser ou por outro feixe de 
luz ou de fotões, por ultra-som, electro-erosão, processos electroquímicos, por feixes de electrões, feixes iónicos 

ou por jacto de plasma 

 12.905 0,00 

3307 
Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes corporais, preparações para banhos, 

depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não 
especificados nem compreendidos em outras posi 

 12.714 0,00 



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 
 12.260 0,00 

8716 Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes  11.768 0,00 

8438 
Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para 

preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção 
ou preparação de óleos ou gorduras vegeta 

 11.480 0,00 

4012 
Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; protectores, bandas de rodagem para pneumáticos e flaps, 

de borracha 
 10.684 0,00 

4015 
Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não 

endurecida, para quaisquer usos 
 10.672 0,00 

3606 
Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; artigos de matérias inflamáveis indicados na Nota 2 do 

presente capítulo 
 10.240 0,00 

3809 
Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de matérias corantes e outros 
produtos e preparações (por exemplo: aprestos preparados e preparações mordentes) dos tipos utilizados na 

indústria têxtil, na indústria do papel, 

 9.840 0,00 

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 
 9.520 0,00 

6307 Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário  8.216 0,00 

3104 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos  7.768 0,00 

9505 Artigos para festas, carnaval ou outros divertimentos, incluídos os artigos de magia e artigos surpresa  7.477 0,00 

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 
 7.247 0,00 

2902 Hidrocarbonetos cíclicos  6.735 0,00 

3405 
Pomadas e cremes para calçado, encáusticos, preparações para dar brilho a pinturas de carroçarias, vidros ou 
metais, pastas e pós para arear e preparações semelhantes [mesmo apresentados em papel, pastas (ouates), 

feltros, falsos tecidos, plástico ou borr 

 6.687 0,00 

8803 Partes dos veículos e aparelhos das posições 8801 ou 8802  6.413 0,00 

4016 Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  6.326 0,00 

3926 Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  6.257 0,00 

9609 Lápis (exceto os da posição 9608), minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate  5.928 0,00 

7326 Outras obras de ferro ou aço  5.639 0,00 

8481 
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para 

canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes 
 4.884 0,00 

4421 Outras obras de madeira  4.766 0,00 

1806 Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau  4.724 0,00 

8516 
Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do 
solo ou para usos semelhantes; aparelhos electrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo: secadores de 

cabelo, frisadores, aquecedores de 

 4.362 0,00 

6103 
Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso 

masculino 
 4.061 0,00 

8482 Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas  4.002 0,00 



5910 
Correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, 

de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias 
 3.085 0,00 

9404 
Suportes elásticos para camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, 

equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de 
borracha ou de plástico alveolares, mesmo recob 

 2.901 0,00 

9004 Óculos para correcção, protecção ou outros fins, e artigos semelhantes  2.840 0,00 

4205 Outras obras de couro natural ou reconstituido  2.822 0,00 

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), incluídas as f 

 2.812 0,00 

8542 Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  2.716 0,00 

1901 
Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de 
malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem 

compreendidas noutras posições; preparações a 

 2.563 0,00 

7309 
Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade > 300 litros, 

sem dispositivos mecânicos nem térmicos 
 2.500 0,00 

8409 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  2.433 0,00 

8539 
Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga, incluídos os artigos denominados « faróis e 

projectores, em unidades seladas » e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou infravermelhos; lâmpadas de 
arco 

 2.235 0,00 

8423 
Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluídas as básculas e balanças para verificar peças fabricadas, 

excluídas as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5 cg; pesos para quaisquer balanças 
 2.151 0,00 

8208 Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos  2.118 0,00 

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, s 

 2.083 0,00 

8501 Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  1.978 0,00 

8415 
Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para 

modificar a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável 
separadamente 

 1.932 0,00 

8205 
Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros) não especificadas nem compreendidas em outras posições; 
lâmpadas ou lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, 

exceto os acessórios ou partes de máquinas-fer 

 1.888 0,00 

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 
 1.884 0,00 

3301 
Óleos essenciais (desterpenizados ou não), incluídos os chamados « concretos » ou « absolutos »; resinóides; 

oleorresinas de extracção; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou 
em matérias análogas, obtidas por tr 

 1.863 0,00 

9503 
Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-

cabeças (puzzles) de qualquer tipo 
 1.729 0,00 

8477 
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não 

especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo 
 1.713 0,00 



8504 
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e 

de auto-indução 
 1.620 0,00 

3507 Enzimas; enzimas preparadas não especificadas nem compreendidas em outras posições  1.541 0,00 

8541 
Díodos, transístores e dispositivos semelhantes com semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, 
incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; díodos emissores de luz; cristais 

piezoelétricos montados 

 1.428 0,00 

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 

 1.307 0,00 

4006 
Outras formas (por exemplo: varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo: discos e anilhas (arruelas)) de 

borracha não vulcanizada 
 1.288 0,00 

7320 Molas e folhas de molas, de ferro ou aço  1.258 0,00 

8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  1.190 0,00 

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 

 1.155 0,00 

4010 Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada  1.055 0,00 

8465 
Máquinas-ferramentas (incluídas as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) 

para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plásticos duros ou matérias duras semelhantes 
 1.008 0,00 

8211 
Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e 

suas lâminas 
 1.003 0,00 

2903 Derivados halogenados dos hidrocarbonetos  976 0,00 

4813 Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em livros ou em tubos  955 0,00 

4013 Câmaras-de-ar de borracha  912 0,00 

6206 Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino  908 0,00 

3215 Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólido  893 0,00 

1518 
Gorduras e óleos animais ou vegetais, cozidos, oxidados, desidratados ou modificados quimicamente por 

qualquer outro processo 
 864 0,00 

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 

 827 0,00 

6112 
Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de 

banho, de malha 
 773 0,00 

8412 Outros motores e máquinas motrizes  772 0,00 

2844 
Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos (incluídos os elementos químicos e isótopos cindíveis ou 

férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos 
 750 0,00 

1008 Trigo mourisco, painço e alpista; outros cereais  689 0,00 

8538 
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 

8536 ou 8537 
 621 0,00 

6305 Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem  540 0,00 

8529 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528  485 0,00 



811 
Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros 

edulcorantes 
 481 0,00 

7307 Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  428 0,00 

6302 Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha  388 0,00 

8201 
Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, forquilhas, ancinhos e rapadeiras; machados, podões e 

ferramentas semelhantes de gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou 
para palha, tesouras para sebes, cunhas 

 380 0,00 

6308 
Sortidos constituídos por cortes de tecido e fios, mesmo com acessórios, para confecção de tapetes, tapeçarias, 

toalhas de mesa ou guardanapos, bordados, ou artefatos têxteis semelhantes, em embalagens para venda a 
retalho 

 375 0,00 

3822 
Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 

3006; materiais de referência certificados 
 362 0,00 

4810 
Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, com ou sem 

aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou 
impressos, em rolos ou em folhas de forma q 

 355 0,00 

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 seme 

 329 0,00 

8473 
Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 

destinados às máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472 
 296 0,00 

3209 
Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos 

num meio aquoso 
 288 0,00 

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 

 283 0,00 

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 

 283 0,00 

6804 
Mós e artefactos 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 cerâmi 

 267 0,00 

3921 Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico  226 0,00 

8470 
Máquinas de calcular e máquinas de bolso que permitem gravar, reproduzir e visualizar informações, com função 

de cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas de franquear, de emitir bilhetes e máquinas 
semelhantes, com dispositivo de cálculo i 

 207 0,00 

8545 
Eléctrodos de carvão, escovas de carvão, carvões para lâmpadas ou para pilhas e outros artigos de grafite ou de 

carvão, com ou sem metal, para usos elétricos 
 194 0,00 

7607 
Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou 

semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluído o suporte) 
 181 0,00 

6106 Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino  159 0,00 

8531 
Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo: campainhas, sirenes, quadros indicadores, 

aparelhos de alarme para protecção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 8512 ou 8530 
 124 0,00 

3909 Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias  118 0,00 



8503 Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502  109 0,00 

6304 Outros artefactos para guarnição de interiores, exceto da posição 9404  108 0,00 

6506 Outros chapéus e artefactos de uso semelhante, mesmo guarnecidos  106 0,00 

4911 Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias  55 0,00 

8306 
Sinos, campainhas, gongos e artefactos semelhantes, não elétricos, de metais comuns; estatuetas e outros 

objectos de ornamentação, de metais comuns; molduras para fotografias, gravuras ou semelhantes, de metais 
comuns; espelhos de metais comuns 

 46 0,00 

6813 
Guarnições de fricção (por exemplo: placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para 

travões (freios), embraiagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto (asbesto), de outras 
substâncias minerais ou de celu 

 39 0,00 

5911 Produtos e artefactos, de matérias têxteis, para usos técnicos, indicados na Nota 7 do presente capítulo  35 0,00 

6505 
Chapéus e outros artefactos de uso semelhante, de malha ou confeccionados com rendas, feltro ou outros 

produtos têxteis, em peça (mas não em tiras), mesmo guarnecidos; coifas e redes, para o cabelo, de qualquer 
matéria, mesmo guarnecidas 

 23 0,00 

1007 Sorgo de grão  21 0,00 

8307 Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios  17 0,00 

1206 Sementes de girassol, mesmo trituradas  16 0,00 

3916 
Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1 mm (monofios), varas, bastões e 

perfis, mesmo trabalhados à superfície mas sem qualquer outro trabalho, de plásticos 
 15 0,00 

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 
 9 0,00 

9608 
Canetas esferográficas; canetas e marcadores de ponta de feltro ou de outras pontas porosas; canetas de tinta 
permanente e outras canetas; estiletes para duplicadores; lapiseiras; canetas porta-penas, porta-lápis e artigos 

semelhantes; suas partes (inclui 

 7 0,00 

1404 Produtos vegetais não especificados nem compreendidos noutras posições  3 0,00 

2934 Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos  1 0,00 

2934 Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos  1 0,00 

 Total 454.579.751 1.359.596.825 100 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI/UFU, a partir de dados do BRASIL. Ministério da Economia. 

 

 

 



Tabela 2 – Todos produtos (posição SH4) importados pela Região Intermediária de Uberlândia no terceiro quadrimestre e doze 
meses de 2019 (US$) 

Cod 
SH4 

Produto (SH4) 
Valor  

set-dez 
Valor 

12 meses 
% Total 

1006 Arroz 15.527.037 41.904.814 18,47 

3104 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos  20.751.996 9,15 

3105 
Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto 

(nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes 
ou formas semelhantes, 

 18.776.322 8,28 

3102 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados 11.563.470 14.878.284 6,56 

4011 Pneumáticos novos, de borracha 2.874.694 9.520.307 4,20 

2401 Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  8.171.127 3,60 

8506 Pilhas e baterias de pilhas, elétricas  5.674.037 2,50 

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, dos tipos utilizad 

1.921.765 5.425.816 2,39 

8479 
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições 

deste capítulo 
105.013 5.262.907 2,32 

2402 Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos 1.470.392 4.535.524 2,00 

7607 
Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), 

de espessura não superior a 0,2 mm (excluído o suporte) 
1.278.010 3.911.941 1,72 

3822 
Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 

3006; materiais de referência certificados 
3.399.859 3.909.446 1,72 

1107 Malte, mesmo torrado  3.849.081 1,70 

8424 
Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo 
carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de 

vapor e aparelhos de jacto semelh 
1.498.513 3.791.534 1,67 

8541 
Díodos, transístores e dispositivos semelhantes com semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, 
incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; díodos emissores de luz; cristais 

piezoelétricos montados 

 3.555.834 1,57 

8478 
Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco, não especificados nem compreendidos em outras 

posições deste capítulo 
496.394 3.233.077 1,43 

3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico 1.250.441 2.648.960 1,17 

3920 
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem 

suporte, nem associadas a outras matérias 
911.324 2.577.836 1,14 

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 

2.024.311 2.271.425 1,00 

1509 Azeite de oliveira e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 844.086 2.186.251 0,96 



3403 
Preparações lubrificantes (incluídos os óleos de corte, as preparações antiaderentes de porcas e parafusos, as 

preparações antiferrugem ou anticorrosão e as preparações para desmoldagem, à base de lubrificantes) e 
preparações dos tipos utilizados para lub 

305.546 2.106.402 0,93 

2833 Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos) 669.466 1.880.099 0,83 

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 

511.049 1.876.867 0,83 

2922 Compostos aminados de funções oxigenadas  1.868.201 0,82 

8443 
Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros 

elementos de impressão da posição 8442; máquinas de impressão de jacto de tinta, exceto as da posição 8471; 
máquinas auxiliares para impressão 

847.363 1.854.710 0,82 

8421 Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 448.654 1.801.694 0,79 

2929 Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  1.731.583 0,76 

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 gera 

 1.724.387 0,76 

3802 Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado  1.676.236 0,74 

2815 Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio 436.246 1.635.399 0,72 

3002 
Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras 

fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, 
culturas de microrganismos (e 

589.697 1.566.829 0,69 

3923 
Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a 

fechar recipientes, de plástico 
334.777 1.517.239 0,67 

3204 
Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida; preparações indicadas na Nota 3 do 
presente capítulo, à base de matérias corantes orgânicas sintéticas; produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados 

como agentes de aviv 

 1.489.693 0,66 

9505 Artigos para festas, carnaval ou outros divertimentos, incluídos os artigos de magia e artigos surpresa  1.409.419 0,62 

3202 
Produtos tanantes orgânicos sintéticos; produtos tanantes inorgânicos; preparações tanantes, mesmo contendo 

produtos tanantes naturais; preparações enzimáticas para a pré-curtimenta 
283.362 1.346.569 0,59 

2915 
Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados 

halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 
414.094 1.317.414 0,58 

8433 
Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou 
forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos 

agrícolas, exceto as da posição 8437 
174.512 1.043.815 0,46 

5502 Cabos de filamentos artificiais  1.039.412 0,46 

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 
 1.030.695 0,45 

8456 
Máquinas-ferramentas para trabalhar quaisquer matérias por desbaste, operando por laser ou por outro feixe de luz 
ou de fotões, por ultra-som, electro-erosão, processos electroquímicos, por feixes de electrões, feixes iónicos ou por 

jacto de plasma 

 989.940 0,44 



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 

 974.917 0,43 

4810 
Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, com ou sem 

aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, 
em rolos ou em folhas de forma q 

 912.792 0,40 

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 
 831.612 0,37 

8432 
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; 

rolos para relvados ou para campos de desporto 
 784.956 0,35 

3901 Polímeros de etileno, em formas primárias  766.827 0,34 

4813 Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em livros ou em tubos  744.440 0,33 

8212 Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  684.465 0,30 

3809 
Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de matérias corantes e outros 
produtos e preparações (por exemplo: aprestos preparados e preparações mordentes) dos tipos utilizados na 

indústria têxtil, na indústria do papel, 

 671.132 0,30 

2903 Derivados halogenados dos hidrocarbonetos  665.120 0,29 

9405 
Aparelhos de iluminação (incluídos os projectores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras 
posições; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, que contenham 

uma fonte luminosa fixa permanen 
258.500 652.130 0,29 

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 
 624.600 0,28 

8539 
Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga, incluídos os artigos denominados « faróis e 

projectores, em unidades seladas » e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou infravermelhos; lâmpadas de arco 
204.459 604.321 0,27 

8537 
Quadros, painéis, consolas, cabinas, 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 

 594.992 0,26 

3701 
Chapas e filmes planos, fotográficos, sensibilizados, não impressionados, de matérias diferentes do papel, do cartão 

ou dos têxteis; filmes fotográficos planos, de revelação e cópia instantâneas, sensibilizados, não impressionados, 
mesmo em cartuchos 

 536.138 0,24 

8418 
Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com 
equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da 

posição 8415 

 483.550 0,21 

8436 
Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os 

germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura 
 477.611 0,21 

9031 
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras 

posições do presente capítulo; projectores de perfis 
8.086 474.013 0,21 

2007 
Doces, geleias, marmelades, purés e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de 

outros edulcorantes 
212.959 467.128 0,21 

9021 
Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros 

artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e 
outros aparelhos par 

 436.528 0,19 



9027 
Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, 

espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, 
porosidade, dilatação, tensão superficial ou s 

 414.461 0,18 

6702 Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais  414.431 0,18 

8483 
Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e manivelas; 

chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, 
multiplicadores, caixas de trans 

121.775 405.960 0,18 

9018 
Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e 

outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais 
 398.280 0,18 

407 Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos  393.231 0,17 

2811 Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não metálicos  375.852 0,17 

3926 Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 60.815 367.382 0,16 

5808 
Entrançados em peça; artigos de passamanaria e artigos ornamentais análogos, em peça, não bordados, exceto de 

malha; borlas, pompons e artefactos semelhantes 
 355.043 0,16 

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 
 352.656 0,16 

3919 Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos 52.804 352.390 0,16 

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 

 350.220 0,15 

9503 
Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças 

(puzzles) de qualquer tipo 
 329.764 0,15 

2921 Compostos de função amina  319.395 0,14 

7007 Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas  318.947 0,14 

8419 
Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (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, destilaç 

 318.470 0,14 

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 

 315.475 0,14 

8428 
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, 

escadas rolantes, transportadores, teleféricos) 
 292.880 0,13 

2835 Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição química definida ou não:  291.800 0,13 

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, mes 

59.225 276.115 0,12 

8481 
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para 

canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes 
49.745 265.542 0,12 

7017 Artefactos de vidro para laboratório, higiene e farmácia, mesmo graduados ou calibrados 85.240 253.311 0,11 

7326 Outras obras de ferro ou aço 17.299 252.291 0,11 

9024 
Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tracção, compressão, elasticidade e de outras propriedades 

mecânicas de materiais (por exemplo: metais, madeira, têxteis, papel, plásticos) 
 221.738 0,10 



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; 

683 200.785 0,09 

701 Batatas, frescas ou refrigeradas  195.000 0,09 

8214 
Outros artigos de cutelaria (por exemplo: máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluídos os 

de açougue e de cozinha, e corta-papéis); utensílios e sortidos de utensílios, de manicuros ou de pedicuros (incluídas 
as limas para unha 

 192.713 0,08 

3505 
Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo: amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); 

colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados 
 192.240 0,08 

8438 
Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para 

preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção ou 
preparação de óleos ou gorduras vegeta 

 188.121 0,08 

5910 
Correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de 

plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias 
45.677 178.102 0,08 

8474 
Máquinas e aparelhos, para seleccionar, 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 sólid 

 172.685 0,08 

2828 Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; hipobromitos  167.629 0,07 

2904 Derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo halogenados  166.954 0,07 

9504 
Artigos para jogos de salão, incluídos os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para 

jogos de casino e os jogos de paulitos automáticos (boliche, por exemplo) 
 153.422 0,07 

9403 Outros móveis e suas partes 59.198 152.197 0,07 

8442 
Máquinas, aparelhos e material (exceto as máquinas-ferramentas das posições 8456 a 8465), para fundir ou compor 

caracteres tipográficos ou para preparação ou fabricação de clichés, blocos, cilindros ou outros elementos de 
impressão; caracteres tipográfic 

 152.059 0,07 

2932 Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio  150.411 0,07 

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 
7.848 150.091 0,07 

3906 Polímeros acrílicos, em formas primárias  142.451 0,06 

8517 
Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com 
auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; 

videofones 

 141.913 0,06 

1702 
Outros açúcares, incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras, no estado sólido; 

xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel 
natural; açúcares e melaços car 

 138.898 0,06 

2840 Boratos; peroxoboratos (perboratos)  137.658 0,06 

8473 
Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 

destinados às máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472 
 136.854 0,06 

8211 
Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas 

lâminas 
 128.673 0,06 

9015 
Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, 

oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telémetros 
 127.030 0,06 



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 

18.787 121.701 0,05 

1302 
Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e 

espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados 
 117.116 0,05 

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 
32.311 113.235 0,05 

4101 
Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos, ou salgados, secos, tratados pela 

cal, « piclados » ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro 
modo), mesmo depilados ou div 

 112.536 0,05 

3215 Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólido 32.088 107.832 0,05 

2204 Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009  105.310 0,05 

8504 
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de 

auto-indução 
 105.144 0,05 

4421 Outras obras de madeira  104.225 0,05 

7307 Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço 6.325 98.970 0,04 

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 

 98.264 0,04 

4016 Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida 20.474 97.731 0,04 

8420 Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros  95.703 0,04 

8203 
Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, corta-pinos, saca-

bocados e ferramentas semelhantes, manuais 
 95.301 0,04 

8513 
Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por meio da sua própria fonte de energia (por exemplo: de pilhas, 

de acumuladores, de magnetos), excluídos os aparelhos de iluminação da posição 8512 
 85.862 0,04 

2836 Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio  84.234 0,04 

8803 Partes dos veículos e aparelhos das posições 8801 ou 8802  84.186 0,04 

7306 
Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente 

aproximados), de ferro ou aço 
 81.505 0,04 

7604 Barras e perfis, de alumínio  81.461 0,04 

8518 
Microfones e seus suportes; altifalantes, mesmo montados nos seus receptáculos; capacetes com auscultadores e 
auscultadores, mesmo combinados com um microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um 

ou vários altifalantes; amplificador 

 77.528 0,03 

3913 
Polímeros naturais (por exemplo: ácido algínico) e polímeros naturais modificados (por exemplo: proteínas 

endurecidas, derivados químicos da borracha natural), não especificados nem compreendidos em outras posições, 
em formas primárias 

 77.515 0,03 

703 Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados  74.064 0,03 

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 

 73.742 0,03 

8412 Outros motores e máquinas motrizes 14.532 73.377 0,03 



7314 
Telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, de fios de ferro ou aço; chapas e tiras, 

distendidas, de ferro ou aço 
 73.074 0,03 

5902 
Telas para pneumáticos fabricadas com fios de alta tenacidade de nylon ou de outras poliamidas, de poliésteres ou 

de raiom de viscose 
 72.221 0,03 

3924 Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, de plástico  70.527 0,03 

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 
 70.390 0,03 

3823 Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; alcoóis gordos industriais  68.125 0,03 

8714 Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713  64.989 0,03 

2936 
Provitaminas e vitaminas, naturais ou sintéticas (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados 

utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções 
 64.282 0,03 

7323 
Artefactos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; palha de ferro ou aço; esponjas, 

esfregões, luvas e artefactos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço 
 60.317 0,03 

3922 
Banheiras, « chuveiros », pias, lavatórios, bidés, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga 

(autoclismos) e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiénicos, de plástico 
 58.238 0,03 

6903 
Outros produtos cerâmicos refractários (por exemplo: retortas, cadinhos, muflas, bocais, tampões, suportes, copelas, 

tubos, mangas, varetas) que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes 
 56.779 0,03 

6205 Camisas de uso masculino  56.623 0,02 

6910 
Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, reservatórios de autoclismos, mictórios e 

aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica 
 56.512 0,02 

9013 
Dispositivos de cristais líquidos que não constituam artigos compreendidos mais especificamente em outras 

posições; lasers, exceto díodos laser; outros aparelhos e instrumentos de óptica, não especificados nem 
compreendidos em outras posições do presente 

 56.211 0,02 

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 

 55.802 0,02 

8526 
Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de 

radiotelecomando 
 55.478 0,02 

8208 Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos 11.266 55.132 0,02 

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, 

 54.645 0,02 

5602 Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados  51.870 0,02 

6001 
Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de 

malha 
 50.201 0,02 

8501 Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  50.140 0,02 

5911 Produtos e artefactos, de matérias têxteis, para usos técnicos, indicados na Nota 7 do presente capítulo  48.888 0,02 

2309 Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais  48.850 0,02 

7117 Bijutarias 22.583 48.683 0,02 

6302 Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha  47.854 0,02 

2912 Aldeídos, mesmo contendo outras funções oxigenadas; polímeros cíclicos dos aldeídos; paraformaldeído  47.844 0,02 



7013 
Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de interiores ou usos 

semelhantes, exceto os das posições 7010 ou 7018 
 47.840 0,02 

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 

 47.713 0,02 

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 

 47.529 0,02 

8482 Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas 18.147 44.554 0,02 

8471 
Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas 

para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não 
especificadas nem compreendidas em outras posiç 

 44.522 0,02 

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 
 43.743 0,02 

4818 
Papel dos tipos utilizados para a fabricação de papéis higiénicos e de toucador e semelhantes, pasta (ouate) de 

celulose ou mantas de fibras de celulose, dos tipos utilizados para fins domésticos ou sanitários, em rolos de largura 
não superior a 36 cm, ou 

 41.929 0,02 

8525 
Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo 
incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmaras de 

televisão; câmaras de video de imagens fixas e o 

 41.692 0,02 

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 
 40.628 0,02 

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 

 40.582 0,02 

9012 Microscópios, exceto ópticos; difractógrafos  39.441 0,02 

3406 Velas, pavios, cirios e artigos semelhantes  38.334 0,02 

6307 Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário  35.909 0,02 

6006 Outros tecidos de malha  35.905 0,02 

8435 
Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes, para fabricação de vinho, sidra, sumos de frutas ou 

bebidas semelhantes 
 35.666 0,02 

8529 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528 9.965 35.003 0,02 

8542 Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  33.616 0,01 

3921 Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico  32.953 0,01 

8413 Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos 8.952 32.636 0,01 

5806 Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs)  32.366 0,01 

4001 
Borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais análogas, em formas primárias ou em chapas, 

folhas ou tiras 
 32.235 0,01 

8480 
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), 

carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico 
 31.402 0,01 

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, s 

 30.907 0,01 



8213 Tesouras e suas lâminas, de metais comuns  30.125 0,01 

9025 
Densímetros, areómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termómetros, pirómetros, 

barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores ou não, mesmo combinados entre si 
 29.951 0,01 

5810 Bordados em peça, em tiras ou em motivos para aplicar  29.727 0,01 

9032 Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  28.991 0,01 

6704 
Perucas, barbas, sobrancelhas, pestanas, madeixas e artefactos semelhantes de cabelo, pêlos ou de matérias 

têxteis; outras obras de cabelo não especificadas nem compreendidas em outras posições 
 27.829 0,01 

4602 
Obras de cestaria obtidas directamente na sua forma a partir de matérias para entrançar ou fabricadas com os artigos 

da posição 4601; obras de lufa 
 26.636 0,01 

3914 Permutadores de íons à base de polímeros, em formas primárias  26.427 0,01 

4006 
Outras formas (por exemplo: varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo: discos e anilhas (arruelas)) de borracha 

não vulcanizada 
 26.148 0,01 

8543 
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do 

presente capítulo 
 25.608 0,01 

8431 
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das 

posições 8425 a 8430 
 25.178 0,01 

4010 Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada 6.502 24.985 0,01 

3911 
Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfuretos, polissulfonas e outros produtos 

mencionados na Nota 3 do presente capítulo, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas 
primárias 

 24.532 0,01 

6304 Outros artefactos para guarnição de interiores, exceto da posição 9404  24.278 0,01 

7419 Outras obras de cobre  23.500 0,01 

3905 
Polímeros de acetato de vinilo ou de outros ésteres de vinilo, em formas primárias; outros polímeros de vinilo, em 

formas primárias 
 21.717 0,01 

8417 Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos  21.000 0,01 

9030 
Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controlo de grandezas 
elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras 

radiações ionizantes 

 20.939 0,01 

8516 
Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo 

ou para usos semelhantes; aparelhos electrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo: secadores de cabelo, 
frisadores, aquecedores de 

1.582 20.321 0,01 

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 
 19.865 0,01 

8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  19.650 0,01 

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 seme 

5.788 19.589 0,01 

8477 
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não 

especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo 
 18.280 0,01 

5407 Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404  18.105 0,01 

1206 Sementes de girassol, mesmo trituradas  17.040 0,01 



9002 
Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de óptica, de qualquer matéria, montados, para instrumentos e 

aparelhos, exceto os de vidro não trabalhado opticamente 
 16.736 0,01 

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 
 16.213 0,01 

7615 
Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partes, de alumínio; esponjas, esfregões, luvas e 

artefactos semelhantes, para limpeza, polimento e usos semelhantes, de alumínio 
 16.158 0,01 

7324 Artefactos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço  15.574 0,01 

3707 
Preparações químicas para usos fotográficos, exceto vernizes, colas, adesivos e preparações semelhantes; produtos 

não misturados, quer doseados tendo em vista usos fotográficos, quer acondicionados para venda a retalho para 
esses mesmos usos e prontos pa 

 14.897 0,01 

3506 
Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras posições; produtos de 

qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, 
com peso líquido não superior a 1 kg 

 14.271 0,01 

4009 
Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, 

cotovelos, flanges, uniões) 
 14.269 0,01 

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), exceto os ins 
3.901 13.810 0,01 

2208 
Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras 

bebidas espirituosas 
 13.563 0,01 

6913 Estatuetas e outros objectos de ornamentação, de cerâmica  13.448 0,01 

2844 
Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos (incluídos os elementos químicos e isótopos cindíveis ou 

férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos 
 13.126 0,01 

8484 
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes 

ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas 
 12.989 0,01 

6804 
Mós e artefactos 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 cerâmi 

9.503 12.511 0,01 

9207 
Instrumentos musicais cujo som é produzido ou amplificado por meios elétricos (por exemplo: órgãos, guitarras, 

acordeões) 
 12.350 0,01 

8533 Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento  11.668 0,01 

2939 Alcalóides vegetais, naturais ou sintéticos, seus sais, éteres, ésteres e outros derivados  11.557 0,01 

8425 Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos  10.902 0,00 

7616 Outras obras de alumínio 2.693 10.670 0,00 

8711 
Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; 

carros laterais 
 10.345 0,00 

9401 Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes  10.293 0,00 

5703 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos de matérias têxteis, tufados, mesmo confeccionados  9.549 0,00 

8306 
Sinos, campainhas, gongos e artefactos semelhantes, não elétricos, de metais comuns; estatuetas e outros objectos 

de ornamentação, de metais comuns; molduras para fotografias, gravuras ou semelhantes, de metais comuns; 
espelhos de metais comuns 

 9.468 0,00 



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 (incluindo os destinados a 

serem administrados por via sub 

 9.414 0,00 

3006 Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo  9.226 0,00 

9029 
Outros contadores (por exemplo: contadores de voltas, contadores de produção, taxímetros, totalizadores de 

caminho percorrido, podómetros); indicadores de velocidade e tacómetros, exceto os das posições 9014 ou 9015; 
estroboscópios 

 9.021 0,00 

8511 
Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por faísca ou por compressão 
(por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de 

arranque); geradores (dínamos e 

 9.010 0,00 

4419 Artefatos de madeira para mesa ou cozinha  8.823 0,00 

2106 Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições  8.812 0,00 

7020 Outras obras de vidro  8.738 0,00 

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 eléctr 

 8.604 0,00 

6102 
Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da 

posição 6104 
 8.379 0,00 

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 
 8.105 0,00 

7317 Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço  7.516 0,00 

9616 
Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações; borlas ou esponjas para pós ou para aplicação 

de outros cosméticos ou de produtos de toucador 
 7.353 0,00 

7019 Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos)  7.090 0,00 

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 

 6.796 0,00 

3810 
Preparações para decapagem de metais; fluxos para soldar e outras preparações auxiliares para soldar metais; 

pastas e pós para soldar, compostos de metal e outras matérias; preparações dos tipos utilizados para enchimento 
ou revestimento de eléctrodos ou 

 6.651 0,00 

9404 
Suportes elásticos para camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados 

com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de 
plástico alveolares, mesmo recob 

 6.508 0,00 

7325 Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço  6.487 0,00 

4205 Outras obras de couro natural ou reconstituido  6.414 0,00 

8704 Veículos automóveis para transporte de mercadorias  6.352 0,00 

8907 
Outras estruturas flutuantes (por exemplo: balsas, reservatórios, caixões, bóias de amarração, bóias de sinalização e 

semelhantes) 
 6.218 0,00 

5804 
Tules, filó e tecidos de malhas com nós; rendas em peça, em tiras ou em motivos para aplicar, exceto os produtos 

das posições 6002 a 6006 
 6.140 0,00 

902 Chá, mesmo aromatizado  5.922 0,00 



6813 
Guarnições de fricção (por exemplo: placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para 

travões (freios), embraiagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto (asbesto), de outras 
substâncias minerais ou de celu 

 5.713 0,00 

8531 
Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo: campainhas, sirenes, quadros indicadores, 

aparelhos de alarme para protecção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 8512 ou 8530 
 5.686 0,00 

8205 
Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros) não especificadas nem compreendidas em outras posições; 

lâmpadas ou lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os 
acessórios ou partes de máquinas-fer 

2.121 5.594 0,00 

6909 
Aparelhos e artefactos para usos químicos ou para outros usos técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e outros 

recipientes semelhantes para usos rurais, de cerâmica; bilhas e outras vasilhas próprias para transporte ou 
embalagem, de cerâmica 

 5.374 0,00 

2841 Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos  5.306 0,00 

8515 
Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluídos os a gás aquecido electricamente), a laser ou 

outros feixes de luz ou de fotões, a ultra-som, a feixe de electrões, a impulsos magnéticos ou a jacto de plasma; 
máquinas e aparelhos el 

 5.219 0,00 

7018 
Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, imitações de pedras preciosas ou semipreciosas e artefactos 

semelhantes de vidro e suas obras, exceto de bijutaria; olhos de vidro, exceto de prótese; estatuetas e outros 
objectos de ornamentação, de 

 5.179 0,00 

7320 Molas e folhas de molas, de ferro ou aço 697 5.123 0,00 

5801 Veludos e pelúcias tecidos e tecidos de froco (chenille), exceto os artefactos das posições 5802 ou 5806  5.119 0,00 

8512 
Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de pára-brisas, 

degeladores e desembaciadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis 
 5.101 0,00 

9016 Balanças sensíveis a pesos >= 5 cg, com ou sem pesos  4.999 0,00 

8523 
Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, exceto os produtos do 

Capítulo 37 
 4.979 0,00 

8534 Circuito impresso  4.822 0,00 

9604 Peneiras e crivos, manuais  4.821 0,00 

4805 
Outros papéis e cartões, não revestidos nem impregnados, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho 

complementar nem tratamento, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo 
 4.563 0,00 

9209 
Partes (mecanismos de caixas de música, por exemplo) e acessórios (por exemplo: cartões, discos e rolos para 

instrumentos mecânicos) de instrumentos musicais; metrónomos e diapasões de todos os tipos 
 4.313 0,00 

8409 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  4.272 0,00 

8415 
Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar 

a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável 
separadamente 

 4.159 0,00 

5604 
Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis; fios têxteis, lâminas e formas semelhantes das 

posições 5404 ou 5405, impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plásticos 
 4.157 0,00 

6105 Camisas de malha, de uso masculino  4.076 0,00 

8545 
Eléctrodos de carvão, escovas de carvão, carvões para lâmpadas ou para pilhas e outros artigos de grafite ou de 

carvão, com ou sem metal, para usos elétricos 
 4.019 0,00 

8528 
Aparelhos receptores de televisão, mesmo incorporando um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de 

gravação ou de reprodução de som ou de imagens; monitores e projectores de video 
 3.682 0,00 



8453 
Máquinas e aparelhos, para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles, ou para fabricar ou consertar calçado e 

outras obras de couro ou de pele, exceto máquinas de costura 
 3.630 0,00 

9011 Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojecção  3.360 0,00 

8467 Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual  3.341 0,00 

6004 
Tecidos de malha de largura superior a 30 cm, contendo, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou de fios de 

borracha, exceto da posição 6001 
 3.120 0,00 

8521 Aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofónicos  3.102 0,00 

7113 Artefactos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos  2.909 0,00 

7315 Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço  2.857 0,00 

3910 Silicones, em formas primárias  2.843 0,00 

5516 Tecidos de fibras artificiais descontínuas  2.817 0,00 

8538 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537  2.654 0,00 

9202 Outros instrumentos musicais de cordas (por exemplo: guitarras, violinos, harpas)  2.475 0,00 

6902 
Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção, refractários, que não sejam de 

farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes 
 2.398 0,00 

7418 
Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partes, de cobre; esponjas, esfregões, luvas e 

artefactos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes, de cobre 
 2.385 0,00 

6109 T-shirts e camisolas interiores, de malha  2.378 0,00 

8507 Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou rectangular  2.367 0,00 

6505 
Chapéus e outros artefactos de uso semelhante, de malha ou confeccionados com rendas, feltro ou outros produtos 

têxteis, em peça (mas não em tiras), mesmo guarnecidos; coifas e redes, para o cabelo, de qualquer matéria, mesmo 
guarnecidas 

 2.264 0,00 

9608 
Canetas esferográficas; canetas e marcadores de ponta de feltro ou de outras pontas porosas; canetas de tinta 
permanente e outras canetas; estiletes para duplicadores; lapiseiras; canetas porta-penas, porta-lápis e artigos 

semelhantes; suas partes (inclui 

 2.263 0,00 

7412 Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de cobre  2.259 0,00 

8540 
Lâmpadas, tubos e válvulas electrónicos, de cátodo quente, cátodo frio ou fotocátodo (por exemplo: lâmpadas, tubos 

e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas rectificadoras de vapor de mercúrio, tubos catódicos, tubos e 
válvulas para câmaras de tel 

 2.187 0,00 

8423 
Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluídas as básculas e balanças para verificar peças fabricadas, excluídas as 

balanças sensíveis a pesos não superiores a 5 cg; pesos para quaisquer balanças 
 2.107 0,00 

8802 
Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos 

de lançamento e veículos suborbitais 
 2.020 0,00 

106 Outros animais vivos  2.000 0,00 

6914 Outras obras de cerâmica  1.975 0,00 

8411 Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás  1.918 0,00 

9014 Bússolas, incluídas as agulhas de marear; outros instrumentos e aparelhos de navegação  1.815 0,00 

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 

 1.802 0,00 



8505 
Electroímanes; ímanes permanentes e artefactos destinados a tornarem-se ímanes permanentes após 

magnetização; placas, mandris e dispositivos semelhantes, magnéticos ou electromagnéticos, de fixação; 
acoplamentos, embraiagens, variadores de velocidade e fr 

 1.785 0,00 

8461 
Máquinas-ferramentas para aplainar, plainas-limadoras, máquinas-ferramentas para escatelar, mandrilar, cortar ou 
acabar engrenagens, serrar, seccionar e outras máquinas-ferramentas que operem por eliminação de metal ou de 

ceramais (cermets), não especific 

 1.739 0,00 

6211 
Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips de 

banho; outro vestuário 
 1.623 0,00 

3908 Poliamidas em formas primárias  1.567 0,00 

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 

 1.550 0,00 

5907 
Outros tecidos impregnados, revestidos ou recobertos; telas pintadas para cenários teatrais, para fundos de estúdio 

ou para usos semelhantes 
 1.452 0,00 

6216 Luvas, mitenes e semelhantes  1.416 0,00 

6815 
Obras de pedra ou de outras matérias minerais (incluídas as fibras de carbono, as obras destas matérias ou de turfa), 

não especificadas nem compreendidas noutras posições 
 1.234 0,00 

8465 
Máquinas-ferramentas (incluídas as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) para 

trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plásticos duros ou matérias duras semelhantes 
 1.200 0,00 

5605 Fios metálicos constituídos por fios têxteis, lâminas ou formas semelhantes, combinados com metal  1.113 0,00 

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), incluídas as f 

 1.109 0,00 

7002 Vidro em esferas (exceto as microsferas da posição 7018), barras, varetas e tubos, não trabalhado  1.085 0,00 

8503 Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502  1.053 0,00 

5609 Artigos de fios, lâminas ou formas semelhantes das posições 5404 ou 5405; outros cordéis, cordas e cabos  1.049 0,00 

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 

 1.025 0,00 

6305 Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem  960 0,00 

9206 Instrumentos musicais de percussão (por exemplo, tambores, caixas, xilofones, pratos, castanholas, maracás)  922 0,00 

6809 Obras de gesso ou de composições à base de gesso  870 0,00 

8215 
Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para 

açúcar e artefactos semelhantes 
 830 0,00 

7304 Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço  826 0,00 

6005 Tecidos de malha-urdidura (incluídos os fabricados em teares para galões), exceto das posições 6001 a 6004  782 0,00 

8308 
Fechos, armações com fecho, fivelas, fivelas-fecho, grampos, colchetes, ilhoses e artefactos semelhantes, de metais 

comuns, para vestuário, calçado, toldos, bolsas, artigos de viagem e para quaisquer outras confecções ou 
equipamentos; rebites tubulares ou 

 777 0,00 

9023 
Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração (por exemplo, no ensino e nas exposições), não 

suscetíveis de outros usos 
 714 0,00 



2905 Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  707 0,00 

6912 Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana  705 0,00 

8204 
Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com 

cabos 
 686 0,00 

4911 Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias  641 0,00 

7415 
Pontas, pregos, percevejos, escápulas e artefactos semelhantes, de cobre ou de ferro ou aço com cabeça de cobre; 
parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, 

anilhas (arruelas) incluíd 

 617 0,00 

5307 Fios de juta ou de outras fibras têxteis liberianas da posição 5303  602 0,00 

8532 Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  520 0,00 

9612 
Fitas impressoras para máquinas de escrever e fitas impressoras semelhantes, tintadas ou preparadas de outra 

forma para imprimir, montadas ou não em carretéis ou cartuchos; almofadas de carimbo, impregnadas ou não, com 
ou sem caixa 

 409 0,00 

5509 Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  357 0,00 

4811 
Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, 

coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou 
rectangular, de qualquer formato ou dimen 

 355 0,00 

4801 Papel jornal, em rolos ou em folhas  303 0,00 

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 

 265 0,00 

4007 Fios e cordas, de borracha vulcanizada  238 0,00 

3404 Ceras artificiais e ceras preparadas  215 0,00 

4821 Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não  213 0,00 

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 
 186 0,00 

9001 
Fibras ópticas e feixes de fibras ópticas; cabos de fibras ópticas, exceto os da posição 8544; matérias polarizantes, 

em folhas ou em placas; lentes (incluídas as de contacto), prismas, espelhos e outros elementos de óptica de 
qualquer matéria, não monta 

 99 0,00 

7507 Tubos e seus acessórios [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de níquel  53 0,00 

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 isolado 

 47 0,00 

8487 
Partes de máquinas ou de aparelhos, não especificadas nem compreendidas noutras posições do presente Capítulo, 

que não contenham conexões elétricas, partes isoladas eletricamente, bobinas, contatos nem quaisquer outros 
elementos com características elétri 

 44 0,00 

4803 
Papel para fabricação de papel higiênico ou de toucador e artigos semelhantes; pasta de celulose e mantas de fibras 

de celulose 
 32 0,00 

7311 Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço  30 0,00 

8527 
Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo combinados, num mesmo gabinete 

ou invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio 
 19 0,00 



9033 
Partes e acessórios não especificados nem compreendidos noutras posições do presente Capítulo, para máquinas, 

aparelhos, instrumentos ou artigos do Capítulo 90 
 18 0,00 

4008 Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida  8 0,00 

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 

 7 0,00 

5607 
Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de 

borracha ou de plástico 
 6 0,00 

9507 
Canas de pesca, anzóis e outros artigos para a pesca à linha; camaroeiros e redes semelhantes para qualquer 
finalidade; iscas e chamarizes (exceto os das posições 9208 ou 9705) e artigos semelhantes de caça e pesca 

 5 0,00 

2528 
Boratos naturais e seus concentrados (calcinados ou não), exceto boratos extraídos de salmouras naturais; ácido 

bórico natural com um teor máximo de 85 % de H3BO3, em produto seco 
 0 0,00 

 Total 51.652.605 226.857.193 100 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI/UFU, a partir de dados do BRASIL. Ministério da Economia. 

 

 

 


