Quadro 1 – Lista de todos os produtos exportados pela Região Intermediária de
Uberlândia no 1º quadrimestre de 2020 (US$)
Cod.

Produto (SH4)

Total Geral

1201
202
2304

Soja, mesmo triturada
Carnes de animais da espécie bovina, congeladas
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café
contendo café em qualquer proporção
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido
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
Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais
Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos,
refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados
Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas
Milho
Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivados; essência de colofónia e óleos de colofónia;
gomas fundidas
Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos
Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e
muar, frescas, refrigeradas ou congeladas
Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições
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
Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo: amidos e féculas prégelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros
amidos ou féculas modificados
Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos,
depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo
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
Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros fosfoaminolípidos, de constitução
química definida ou não
Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições;
animais mortos dos Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana
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
Outras gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba) e respectivas fracções, fixos,
mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
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
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
Ácidos carboxílicos contendo funções oxigenadas suplementares e seus anidridos,
halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados
Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco)
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
Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida
Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503
Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco "homogeneizado" ou
"reconstituído"; extratos e molhos de tabaco
Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; alcoóis gordos
industriais

206.927.673,00
109.157.361,00
41.865.656,00

901
1701
4107
2309
504
201
1005
3806
2402
206
2106
1702
1507
3505
4104
3302
2923
511
5601
1515
3805

3506

2918
1704
3824
4008
1502
2403
3823

29.593.176,00
12.874.048,00
10.321.721,00
9.044.474,00
4.622.318,00
3.103.517,00
2.804.084,00
2.376.070,00
1.973.468,00
1.884.127,00
1.445.932,00
1.315.987,00
1.013.811,00
994.530,00
970.711,00
904.379,00
796.297,00
711.369,00
706.297,00
371.783,00
358.282,00

323.279,00

236.423,00
209.228,00
205.932,00
154.067,00
147.183,00
129.230,00
126.503,00

2929
2906
7610

4819

3301
3102
2009
7304
1209
407
4911
3917
8538
8421
3001

2202
7326
7318

2008

8544

4002

8515

8207

8462

7308
2915
7616
8413
9014
8445
2207

Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)
Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
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
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
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
Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados
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
Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço
Sementes, frutos e esporos, para sementeira
Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos
Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias
Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das
posições 8535, 8536 ou 8537
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos
ou gases
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
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
Outras obras de ferro ou aço
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
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
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
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
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
Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinasferramentas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar (interior ou exteriormente),
furar, escarear, mandrilar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as f
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 ou ch
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
Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e
peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
Outras obras de alumínio
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos
Bússolas, incluídas as agulhas de marear; outros instrumentos e aparelhos de navegação
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 dobar matérias têxteis
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

118.609,00
110.861,00
92.590,00

92.263,00

59.391,00
59.087,00
56.390,00
53.284,00
49.281,00
48.663,00
47.269,00
43.121,00
41.247,00
39.612,00
35.522,00

30.350,00
25.980,00
22.939,00

22.160,00

20.583,00

18.842,00

17.931,00

17.763,00

15.758,00

15.682,00
15.630,00
14.822,00
13.980,00
12.766,00
12.040,00
9.834,00

8412
5502
4005
7219
9403
709
3919
8467
7314
8481
3401
7214
8415

8424

4811
7307
3402
7312
3507
8422
7306
8479
9031
8205
3305
7320
6105
1805
3215
8466
4009
8708
3926
3809

Outros motores e máquinas motrizes
Cabos de filamentos artificiais
Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras
Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm
Outros móveis e suas partes
Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo
em rolos
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de
uso manual
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
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos
semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes
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
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
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
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
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
Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro
ou aço
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
Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados
para usos elétricos
Enzimas; enzimas preparadas não especificadas nem compreendidas em outras posições
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
Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos
simplesmente aproximados), de ferro ou aço
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos
em outras posições deste capítulo
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem
compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis
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
Preparações capilares
Molas e folhas de molas, de ferro ou aço
Camisas de malha, de uso masculino
Cacau em pó, sem adição de açúcar ou outros edulcorantes
Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou
no estado sólido
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,
Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios
(por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)
Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705
Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914
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,

9.474,00
9.440,00
9.330,00
8.861,00
8.458,00
8.032,00
7.184,00
6.982,00
6.927,00
6.513,00
6.325,00
5.983,00
5.745,00

5.728,00

5.282,00
5.250,00
5.247,00
4.922,00
4.267,00
3.959,00
3.767,00
3.738,00
3.505,00
3.193,00
3.192,00
3.164,00
3.146,00
3.105,00
3.058,00
2.582,00
2.182,00
2.094,00
2.052,00
1.869,00

3606
3925
8511
1301
8483

8443
8208
1806
8478
7325
7612

8311
6108
2903
8202
3922
6804
3209
4203
8203
2401
6109
8536
8204
3923
7113
4010
9030
8543
6307
8301
6405
3104
3901

Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; artigos de matérias inflamáveis
indicados na Nota 2 do presente capítulo
Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico, não especificados nem
compreendidos em outras posições
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
Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (bálsamos por exemplo), naturais
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
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
Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos
Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau
Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco, não especificados nem
compreendidos em outras posições deste capítulo
Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço
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
Fios, varetas, tubos, chapas, eléctrodos e artefactos semelhantes, de metais comuns ou de
carbonetos metálicos, revestidos interior ou exteriormente de decapantes ou de fundentes, para
soldadura (soldagem) ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos;
Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões de banho,
robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino
Derivados halogenados dos hidrocarbonetos
Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não
dentadas para serrar)
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
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
Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados,
dispersos ou dissolvidos num meio aquoso
Vestuário e seus acessórios, de couro natural ou reconstituído
Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos,
corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais
Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco
T-shirts e camisolas interiores, de malha
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
Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa
intercambiáveis, mesmo com cabos
Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros
dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico
Artefactos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou
chapeados de metais preciosos
Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada
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
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos
em outras posições do presente capítulo
Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário
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
Outros calçados
Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos
Polímeros de etileno, em formas primárias

1.795,00
1.788,00
1.781,00
1.707,00
1.584,00

1.558,00
1.516,00
1.482,00
1.336,00
1.144,00
980,00

926,00
879,00
875,00
787,00
775,00
754,00
732,00
690,00
686,00
660,00
655,00
646,00
645,00
635,00
595,00
585,00
571,00
545,00
533,00
526,00
513,00
511,00
486,00

9026
9609
3920
9015
7412
8516
6101
8432
5607
3808
6116
9017
2844
8535
4015
8418
6214
1518
9004
6506
8211
7015

3304
4016
8307
8307
8545
8545
8545
6208
8482
4802
2503

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
Lápis (exceto os da posição 9608), minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e
gizes de alfaiate
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem
estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias
Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria,
hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telémetros
Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de cobre
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
Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso
masculino, exceto os artefactos da posição 6103
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
Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou
embainhados de borracha ou de plástico
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
Luvas, mitenes e semelhantes, de malha
Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo: máquinas de desenhar,
pantógrafos, transferidores, estojos de desenho geométrico, réguas de cálculo e discos de
cálculo); instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo: metr
Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos (incluídos os elementos químicos e
isótopos cindíveis ou férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos
Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de
circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, corta-circuitos, pára-raios,
limitadores de tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente, caixas de
Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha
vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos
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
Xales, écharpes, lenços de pescoço, cachenés, cachecóis, mantilhas, véus e artefactos
semelhantes
Gorduras e óleos animais ou vegetais, cozidos, oxidados, desidratados ou modificados
quimicamente por qualquer outro processo
Óculos para correcção, protecção ou outros fins, e artigos semelhantes
Outros chapéus e artefactos de uso semelhante, mesmo guarnecidos
Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de
lâmina móvel, e suas lâminas
Vidros para relógios e aparelhos semelhantes e vidros semelhantes, vidros para lentes, mesmo
correctivas, curvos ou arqueados, ocos ou semelhantes, não trabalhados opticamente; esferas
ocas e segmentos de esferas, de vidro, para fabricação desses vidros
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
Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida
Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios
Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios
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
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
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
Camisolas interiores, combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés,
roupões de banho, robes de quarto e artefactos semelhantes, de uso feminino
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas
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 rectangular, de qualquer formato o
Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal

434,00
414,00
403,00
378,00
365,00
359,00
354,00
352,00
316,00
296,00
281,00
255,00
250,00
227,00
221,00
199,00
190,00
172,00
168,00
167,00
138,00
70,00

53,00
49,00
46,00
46,00
43,00
43,00
43,00
35,00
25,00
22,00
17,00

Outras máquinas e aparelhos de escritório [por exemplo: duplicadores hectográficos ou a
stencil, máquinas para imprimir endereços, distribuidores automáticos de papel-moeda,
6,00
máquinas para seleccionar, contar ou empacotar moedas, afiadores (apontadores) me
Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de
4202 estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos
3,00
musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes
Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em
1211 perfumaria, medicina ou como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos,
1,00
mesmo cortados, triturados ou em pó
Fonte: BRASIL. Ministério da Economia. Elaboração: CEPES/IERI/UFU.
Nota: As informações contidas no quadro estão conforme às disponibilizadas pela fonte, em:<
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/base-de-dados-do-comercioexterior-brasileiro-arquivos-para-download>.
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Quadro 1 – Lista de todos os produtos importados pela Região Intermediária de
Uberlândia no 1º quadrimestre de 2020 (US$)
Cod.
Produto (SH4)
1006 Arroz
3102 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados
201 Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas
Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos
3105 fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do
presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes,
3104 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos
Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluções alcoólicas) à base de uma ou
3302 mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas para a indústria; outras
preparações à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizad
2401 Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco
4011 Pneumáticos novos, de borracha
202 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas
Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico
7607
ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluído o suporte)
1509 Azeite de oliveira e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
204 Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas
Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós;
8424 extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e
aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem
3920
estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias
Preparações lubrificantes (incluídos os óleos de corte, as preparações antiaderentes de porcas e
3403 parafusos, as preparações antiferrugem ou anticorrosão e as preparações para desmoldagem, à
base de lubrificantes) e preparações dos tipos utilizados para lub
2402 Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos
9403 Outros móveis e suas partes
8212 Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)
Produtos tanantes orgânicos sintéticos; produtos tanantes inorgânicos; preparações tanantes,
3202
mesmo contendo produtos tanantes naturais; preparações enzimáticas para a pré-curtimenta
Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético,
2004
congelados, com excepção dos produtos da posição 2006
Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem
2009
adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes
Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco, não especificados nem
8478
compreendidos em outras posições deste capítulo
Rolhas (incluídas as cápsulas de coroa, rolhas de parafuso e vertedoras), tampas, cápsulas para
8309 garrafas, batoques ou tampões roscados, protectores de batoques ou tampões, selos de garantia e
outros acessórios para embalagem, de metais comuns
2922 Compostos aminados de funções oxigenadas
2929 Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)
Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida; preparações
3204 indicadas na Nota 3 do presente capítulo, à base de matérias corantes orgânicas sintéticas;
produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes de aviv
Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos
3923
destinados a fechar recipientes, de plástico
Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das
3822
posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados
Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o
3802
negro animal esgotado
5502 Cabos de filamentos artificiais
Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção
8418 de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos
de ar condicionado da posição 8415
Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e
2915
peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico;
3002 anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via
biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e
2833 Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos)

Total
15.132.154,00
9.147.751,00
8.913.195,00
4.085.847,00
3.852.149,00
2.985.426,00
2.765.828,00
2.354.159,00
2.335.356,00
1.762.722,00
1.503.910,00
1.296.111,00
1.272.782,00
1.179.951,00
1.130.401,00
912.334,00
908.767,00
822.736,00
752.170,00
736.490,00
730.812,00
697.890,00
676.363,00
645.730,00
641.801,00
637.745,00
626.750,00
598.706,00
527.353,00
509.917,00
500.448,00
416.555,00
404.738,00
403.534,00

3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico
Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros
8422 recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas,
sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa
1806 Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau
Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou
2815
de potássio
Outros artigos de cutelaria (por exemplo: máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras,
8214 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
3901 Polímeros de etileno, em formas primárias
Doces, geleias, marmelades, purés e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição
2007
de açúcar ou de outros edulcorantes
Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas
4810 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
Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos,
9603 vassouras mecânicas de uso manual, exceto as motorizadas, espanadores; cabeças preparadas
para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura;
Chapas e filmes planos, fotográficos, sensibilizados, não impressionados, de matérias diferentes
3701 do papel, do cartão ou dos têxteis; filmes fotográficos planos, de revelação e cópia instantâneas,
sensibilizados, não impressionados, mesmo em cartuchos
Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipográficos, clichés, blocos,
8443 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
Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de
1905 cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou
fécula em folhas e produtos semelhantes
3914 Permutadores de íons à base de polímeros, em formas primárias
Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga, incluídos os artigos denominados
8539 « faróis e projectores, em unidades seladas » e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou
infravermelhos; lâmpadas de arco
Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de matérias
3809 corantes e outros produtos e preparações (por exemplo: aprestos preparados e preparações
mordentes) dos tipos utilizados na indústria têxtil, na indústria do papel,
2840 Boratos; peroxoboratos (perboratos)
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em
8479
outras posições deste capítulo
Máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos;
8437 máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos
hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou
8421
gases
8506 Pilhas e baterias de pilhas, elétricas
Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, cortados em
4823 forma própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de
mantas de fibras de celulose
Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição química
2835
definida ou não:
Cetonas e quinonas, mesmo contendo outras funções oxigenadas, e seus derivados halogenados,
2914
sulfonados, nitratos ou nitrosados
4813 Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em livros ou em tubos
Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoactivas, preparações para
3402 lavagem (incluídas as preparações auxiliares de lavagem) e preparações para lavagem, mesmo
contendo sabão, exceto as da posição 3401
Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente
8438 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
3906 Polímeros acrílicos, em formas primárias
Aparelhos de iluminação (incluídos os projectores) e suas partes, não especificados nem
9405 compreendidos em outras posições; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras
luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanen
2903 Derivados halogenados dos hidrocarbonetos
Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e
5806
colados (bolducs)

393.524,00
354.617,00
331.023,00
322.736,00
310.310,00
291.464,00
288.504,00
277.493,00

275.713,00

249.620,00

248.192,00

239.056,00
238.242,00
232.937,00

231.910,00
189.216,00
179.749,00
178.706,00
168.072,00
160.033,00
155.647,00
142.884,00
135.250,00
133.628,00
130.357,00

129.412,00
122.787,00
119.778,00
118.094,00
117.035,00

8481
407
9021
9031
8407
7013
8203
9018
8456
9504
7010
1302
3926
2202

8423
8477
2932
8211
8433
206
8544

2909
7017
8483
6805
8541
8213
8504
4002

9030

Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos
semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes
Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos
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
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem
compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão)
Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de interiores
ou usos semelhantes, exceto os das posições 7010 ou 7018
Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos,
corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais
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
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
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)
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
Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos
mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados
Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914
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
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
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas
matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo
Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio
Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de
lâmina móvel, e suas lâminas
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
Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e
muar, frescas, refrigeradas ou congeladas
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
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
Artefactos de vidro para laboratório, higiene e farmácia, mesmo graduados ou calibrados
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
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
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
Tesouras e suas lâminas, de metais comuns
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas
de reactância e de auto-indução
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
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

108.756,00
107.349,00
107.331,00
102.295,00
100.960,00
95.027,00
95.025,00
93.024,00
84.422,00
73.155,00
71.040,00
70.435,00
67.309,00
66.368,00

64.737,00
63.466,00
60.237,00
60.045,00
59.778,00
57.508,00
57.151,00

57.024,00
55.002,00
54.020,00
53.908,00
47.442,00
46.913,00
42.326,00
40.485,00

39.328,00

Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos
9022 médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de
radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos gera
Polímeros naturais (por exemplo: ácido algínico) e polímeros naturais modificados (por exemplo:
3913 proteínas endurecidas, derivados químicos da borracha natural), não especificados nem
compreendidos em outras posições, em formas primárias
701 Batatas, frescas ou refrigeradas
Telas para pneumáticos fabricadas com fios de alta tenacidade de nylon ou de outras poliamidas,
5902
de poliésteres ou de raiom de viscose
Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da
8419 posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de
temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç
8714 Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713
4010 Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada
Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou
8473
principalmente destinados às máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472
Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou
8471 ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para
processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç
4421 Outras obras de madeira
Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partes, de alumínio; esponjas,
7615 esfregões, luvas e artefactos semelhantes, para limpeza, polimento e usos semelhantes, de
alumínio
9014 Bússolas, incluídas as agulhas de marear; outros instrumentos e aparelhos de navegação
Outros produtos cerâmicos refractários (por exemplo: retortas, cadinhos, muflas, bocais, tampões,
6903 suportes, copelas, tubos, mangas, varetas) que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de
terras siliciosas semelhantes
Provitaminas e vitaminas, naturais ou sintéticas (incluídos os concentrados naturais), bem como os
2936 seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em
quaisquer soluções
2828 Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; hipobromitos
Telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, de fios de ferro ou aço;
7314
chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço
7419 Outras obras de cobre
1206 Sementes de girassol, mesmo trituradas
8482 Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas
Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo
2836
carbamato de amónio
9032 Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos
Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou
3215
no estado sólido
6307 Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário
Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das
8537 posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica, incluídos os
que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, assim
Artefactos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; palha de ferro ou aço;
7323 esponjas, esfregões, luvas e artefactos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes,
de ferro ou aço
Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comuns, para móveis, portas, escadas,
8302 janelas, persianas, carroçarias, artigos de seleiro, malas, cofres, caixas de segurança e outras
obras semelhantes; pateras, porta-chapéus, cabides e artigos seme
Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e
3824 preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por
misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p
Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, reservatórios de autoclismos,
6910
mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica
4016 Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida
Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas,
7318 cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos
semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço
Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um ventilador motorizado e dispositivos
8415 próprios para modificar a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a
humidade não seja regulável separadamente
Preparações para higiene bucal ou dentária, incluídos os pós e cremes para facilitar a aderência
3306 das dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fio dental), em embalagens
para venda a retalho

37.305,00

37.048,00
36.295,00
33.146,00
31.886,00
31.581,00
31.107,00
30.019,00
29.637,00
28.791,00
28.307,00
27.330,00
26.632,00

24.330,00
22.589,00
21.988,00
21.821,00
20.400,00
20.219,00
19.901,00
19.389,00
18.456,00
17.519,00
16.639,00

16.468,00

16.062,00

15.857,00
14.856,00
14.660,00
14.318,00

14.230,00

13.332,00

Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, rectificar, brunir ou polir ou realizar outras
8460 operações de acabamento em metais ou ceramais (cermets) por meio de mós, de abrasivos ou de
produtos polidores, exceto as máquinas de cortar ou acabar engre
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das
8538
posições 8535, 8536 ou 8537
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das
8529
posições 8525 a 8528
8208 Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos
Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da
5407
posição 5404
8542 Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos
3910 Silicones, em formas primárias
Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou
2008 sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio
8517 combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora
ou de telecomunicação digital; videofones
Mós e artefactos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, rectificar
6804 ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de
abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmi
Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão), do nível, da pressão ou de
9026 outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores de caudal,
indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os ins
7117 Bijutarias
Máquinas de calcular e máquinas de bolso que permitem gravar, reproduzir e visualizar
8470 informações, com função de cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas de
franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, com dispositivo de cálculo i
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com
8427
dispositivo de elevação
Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas das
8466 posições 8456 a 8465, incluídos os porta-peças e porta-ferramentas, as fieiras de abertura
automática, os dispositivos divisores e outros dispositivos especiais,
Artigos para festas, carnaval ou outros divertimentos, incluídos os artigos de magia e artigos
9505
surpresa
Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e
8526
aparelhos de radiotelecomando
1101 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio
8501 Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais
8480
(exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico
Preparações químicas para usos fotográficos, exceto vernizes, colas, adesivos e preparações
3707 semelhantes; produtos não misturados, quer doseados tendo em vista usos fotográficos, quer
acondicionados para venda a retalho para esses mesmos usos e prontos pa
Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos
8536 elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda,
tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada
Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, forquilhas, ancinhos e rapadeiras; machados,
8201 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
1103 Grumos, sêmolas e pellets, de cereais
Veludos e pelúcias tecidos e tecidos de froco (chenille), exceto os artefactos das posições 5802
5801
ou 5806
Aldeídos, mesmo contendo outras funções oxigenadas; polímeros cíclicos dos aldeídos;
2912
paraformaldeído
8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705
Densímetros, areómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termómetros,
9025 pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores ou não, mesmo combinados
entre si
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das
8409
posições 8407 ou 8408
Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura,
8436 incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e
criadeiras para avicultura
Perucas, barbas, sobrancelhas, pestanas, madeixas e artefactos semelhantes de cabelo, pêlos ou
6704 de matérias têxteis; outras obras de cabelo não especificadas nem compreendidas em outras
posições

12.888,00
12.637,00
11.830,00
11.081,00
10.863,00
10.499,00
10.162,00
9.030,00

8.836,00

8.825,00

8.795,00
8.751,00
8.586,00
7.573,00
7.117,00
6.839,00
6.692,00
6.669,00
6.604,00
6.450,00
6.301,00

5.960,00

5.839,00
5.742,00
5.732,00
5.686,00
5.330,00
5.157,00
4.928,00
4.902,00

4.896,00

2844
5211
8518
8545
6006
3919
8432
8453
8428
9027

4805
8543
8205
5906
7326
9011
4009
5910
8413
8301
5810
8412
9612

2517
4015
8540
7616
9012
4205
9002
8207

6806

Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos (incluídos os elementos químicos e
isótopos cindíveis ou férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos
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
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
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
Outros tecidos de malha
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em
rolos
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
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
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por
exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos)
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
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
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em
outras posições do presente capítulo
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
Tecidos com borracha, exceto os da posição 5902
Outras obras de ferro ou aço
Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou
microprojecção
Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por
exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)
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
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos
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
Bordados em peça, em tiras ou em motivos para aplicar
Outros motores e máquinas motrizes
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
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
Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada
não endurecida, para quaisquer usos
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
Outras obras de alumínio
Microscópios, exceto ópticos; difractógrafos
Outras obras de couro natural ou reconstituido
Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de óptica, de qualquer matéria, montados, para
instrumentos e aparelhos, exceto os de vidro não trabalhado opticamente
Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinasferramentas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar (interior ou exteriormente),
furar, escarear, mandrilar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as f
Lãs de escórias de altos fornos, de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes;
vermiculite e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes,
expandidos; misturas e obras de matérias minerais para isolamento do calor

4.861,00
4.696,00
4.661,00
4.560,00
4.372,00
4.280,00
4.263,00
4.052,00
4.000,00
3.891,00

3.800,00
3.719,00
3.663,00
3.650,00
3.295,00
2.854,00
2.814,00
2.803,00
2.668,00
2.610,00
2.590,00
2.438,00
2.351,00

2.313,00
2.238,00
2.187,00
2.150,00
2.141,00
1.958,00
1.909,00
1.822,00

1.813,00

8414
7324
8484
5701
8468
7315
7325
7415
6005
7002
9401
7320
6909
106
9001
2905
8523
7317
7113
3004
7307
7308
6815
8516
9604
8411
5911
3921
6812
3404
7019
8532
6304
8511

8535
8533

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
Artefactos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em
bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas
Tapetes de matérias têxteis, de pontos nodados ou enrolados, mesmo confeccionados
Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto os da posição 8515; máquinas e
aparelhos a gás para têmpera superficial
Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço
Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço
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
Tecidos de malha-urdidura (incluídos os fabricados em teares para galões), exceto das
posições 6001 a 6004
Vidro em esferas (exceto as microsferas da posição 7018), barras, varetas e tubos, não trabalhado
Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes
Molas e folhas de molas, de ferro ou aço
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
Outros animais vivos
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
Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados,
exceto os produtos do Capítulo 37
Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço
Artefactos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados
de metais preciosos
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
Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou
aço
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
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
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
Peneiras e crivos, manuais
Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás
Produtos e artefactos, de matérias têxteis, para usos técnicos, indicados na Nota 7 do presente
capítulo
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico
Amianto (asbesto) trabalhado, em fibras; misturas à base de amianto ou à base de amianto e
carbonato de magnésio; obras destas misturas ou de amianto (por exemplo: fios, tecidos,
vestuário, chapéus e artefactos de uso semelhante, calçado, juntas), mesmo a
Ceras artificiais e ceras preparadas
Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos)
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis
Outros artefactos para guarnição de interiores, exceto da posição 9404
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
Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos
elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, corta-circuitos, pára-raios, limitadores de
tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente, caixas de
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento

1.685,00
1.670,00
1.609,00
1.570,00
1.541,00
1.449,00
1.409,00
1.344,00
1.080,00
1.049,00
1.023,00
1.007,00
882,00
780,00
740,00
702,00
639,00
602,00
541,00
535,00
505,00
500,00
475,00
466,00
450,00
446,00
441,00
384,00
362,00
353,00
303,00
291,00
255,00
244,00

240,00
194,00

Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo: máquinas de desenhar,
9017 pantógrafos, transferidores, estojos de desenho geométrico, réguas de cálculo e discos de
94,00
cálculo); instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo: metr
Outros contadores (por exemplo: contadores de voltas, contadores de produção, taxímetros,
9029 totalizadores de caminho percorrido, podómetros); indicadores de velocidade e tacómetros, exceto
86,00
os das posições 9014 ou 9015; estroboscópios
4901 Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas
60,00
7412 Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de cobre
57,00
Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de
4202 estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos
50,00
musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes
Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras posições;
3506 produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a
45,00
retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1 kg
Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que funcionam por indução ou por
8514 perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório, para tratamento térmico de
40,00
matérias por indução ou por perdas dielétricas
8307 Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios
27,00
Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa
8204
24,00
intercambiáveis, mesmo com cabos
Papel para fabricação de papel higiênico ou de toucador e artigos semelhantes; pasta de celulose
4803
12,00
e mantas de fibras de celulose
Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados,
4811 recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de
9,00
forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen
Outras formas (por exemplo: varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo: discos e anilhas
4006
5,00
(arruelas)) de borracha não vulcanizada
Outras formas (por exemplo: varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo: discos e anilhas
4006
5,00
(arruelas)) de borracha não vulcanizada
1005 Milho
1,00
Fonte: BRASIL. Ministério da Economia. Elaboração: CEPES/IERI/UFU.
Nota: As informações contidas no quadro estão conforme às disponibilizadas pela fonte, em:<
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/base-de-dados-do-comercioexterior-brasileiro-arquivos-para-download>.

