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RESUMO 

 

Embora tenham ocorrido grandes investimentos em tecnologia e melhoria dos 
processos portuários nos últimos anos no Brasil, ainda existem enormes gargalos e 
falhas a serem corrigidas, principalmente vinculados à infraestrutura de transportes     
e logística. Diante disso, surge a Zona de Atividade Logística (ZAL) portuária              
definida como local situado na região retroportuária, a qual possui infraestruturas que 
procuram dar maior agilidade nos processos logísticos, melhorando a eficiência e a 
operação portuária, além de atender a demanda dos mesmos, tornando-se                 
instrumento chave para o desenvolvimento integral de um porto. A microrregião de 
Joinville apresenta índices econômicos expressivos, com grandes empresas 
instaladas e uma infraestrutura de transportes diversificada, configurando dessa 
maneira, uma região com amplo potencial para abrigar essa estrutura. Neste contexto, 
este trabalho busca avaliar aspectos econômicos e sociais da microrregião de Joinville 
no intuito de propor uma ZAL portuária voltada ao segmento industrial 
eletrometalmecânico adaptada à realidade da microrregião. Para isso, realizou-se um 
estudo por meio de Pesquisa de Campo com levantamento de potenciais empresas 
usuárias desse empreendimento, bem como estudou-se os conceitos e características 
da ZAL portuária. Pretende-se como resultado, ilustrar a evidência dos benefícios da 
ZAL para a estrutura portuária regional, no intuito de alavancar a eficiência dos 
potenciais clientes e suas cadeias produtivas, aliado ao estímulo do desenvolvimento 
econômico e social da região. 

 

Palavras-chave: Zona de Atividade Logística. Portos. Estrutura de Apoio Logístico. 

Intermodalidade. Agregação de Valor. 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT  

 

Although there have been major investments in technology and improvement of port 
processes in recent years in Brazil, there are still huge bottlenecks and failures to be 
corrected, mainly linked to transport and logistics infrastructure. In view of this, the Port 
Logistic Activity Zone (ZAL) defined as a place situated in the retroport region, which 
has infrastructures that seek to give greater agility in logistics processes, improving 
efficiency and port operation, in addition to meeting their demand, becoming a key 
instrument for the integral development of a port. The Joinville microregion presents 
expressive economic indexes, with large companies installed and a diversified 
transportation infrastructure, thus configuring a region with ample potential to home 
this structure. In this context, this paper seeks to evaluate economic and social aspects 
of the Joinville microregion in order to propose a port ZAL in the 
electrometalmechanical industrial segment adapted to the reality of the microregion. 
For this, a study was carried out through Field Survey with survey of potential 
companies that use this project, as well as studied the concepts and characteristics of 
the port ZAL. It is intended as a result, to illustrate the evidence of the benefits of ZAL 
to The regional port structure, in order to leverage the efficiency of potential clients and 
their productive chains, allied to the stimulation of the economic and social 
development of the region. 
 

Keywords: Logistics Activity Zone. Ports. Logistic Support Structure. Intermodality. 

Adding Value. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo introdutório serão apresentados o tema de pesquisa, tal como 

a problematização deste trabalho, além de apresentar os objetivos propostos para o 

decorrer deste trabalho. Na sequência, será exibida a metodologia utilizada durante a 

pesquisa, além das justificativas para a realização do mesmo e a estruturação do 

trabalho conforme sua expansão. 

   

1.1 TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO 
 

A acirrada competição a que as organizações estão submetidas é perceptível. 

Com o advento da globalização, os mercados estão cada vez mais disputados devido 

às fronteiras geográficas estarem desaparecendo, aliado ao avanço tecnológico. Além 

destes elementos, os níveis de exigência dos clientes estão cada vez mais altos. 

Esses motivos fazem com que as empresas intensifiquem a busca por soluções 

logísticas visando obter vantagens competitivas, resultando na melhoria dos serviços 

prestados aos clientes a um menor custo (CHRISTOPHER, 1997).  

Dessa maneira, a movimentação dos produtos do ponto de origem até o 

destino final, deve estar inserida em um conceito de gestão eficiente e de qualidade. 

Além disso, é necessária adequada infraestrutura para facilitar o escoamento dos 

produtos.  

Os portos atuam como elo entre os modos ou estruturas de transportes, e 

funcionam como infraestruturas logísticas, assegurando a continuidade na cadeia de 

transporte para que o fluxo de carga e de passageiros seja o mais rápido possível. 

Conforme Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2011), os portos 

gradativamente têm sido exigidos pelo mundo afora, devido ao crescimento do 

comércio internacional de cargas, e por meio deles passam grande parte das 

mercadorias. Toda esta movimentação de cargas pelos portos, necessita de inúmeras 

estruturas de apoio como: docas, áreas destinadas para a armazenagem, 

profundidades elevadas no canal para permitir a atracação, dentre outros atributos. 

 Segundo Ballou (1993), o transporte internacional é dominado por 

operadores marítimos, os quais movimentam mais de 70% do comércio mundial em 

volume de carga. De acordo com ANTAQ (2011), mais de 90% do comércio 

internacional (em volume de carga) passa por instalações portuárias, que devem ser 
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compatíveis com as funções a que foram concebidas. O transporte marítimo foi 

responsável pela movimentação de aproximadamente 9,6 bilhões de toneladas de 

mercadorias em 2013, conforme a United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD, 2014). Dentro dessa conjuntura, a atividade portuária se 

tornou estratégica e fundamental para a economia mundial.   

 Acompanhando o cenário internacional, o setor portuário brasileiro também 

vem atravessando um período de crescimento quanto à movimentação portuária, 

conforme é ilustrado no Gráfico 1, mediante dados obtidos no anuário estatístico da 

ANTAQ.  

 

Gráfico 1 - Histórico de movimentações de cargas por meio dos portos no Brasil.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de ANTAQ (2017). 
 

Analisando o Gráfico 1, é notório que o Brasil cresceu progressivamente a 

movimentação de cargas em suas infraestruturas portuárias no período verificado, 

chegando ao patamar de 1 bilhão de toneladas movimentadas no ano de 2015. 

A projeção de demanda para os portos brasileiros, ilustrada no Gráfico 2, leva 

a crer que será necessário desenvolver ferramentas e novos sistemas logísticos, no 

intuito de provocar uma melhoraria na eficiência das instalações portuárias e seu 

entorno.  
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Gráfico 2 - Projeção de demanda para navegação no Brasil.  

 

 Fonte: BRASIL (2015). 

 
Cabe destacar em relação ao Gráfico 2, que a projeção de demanda para os 

portos brasileiros prevê um crescimento de 92%, atingindo um patamar de 1,8 bilhão 

de toneladas movimentadas ao final do período. O crescimento na movimentação de 

cargas nos terminais portuários, aliado ao aumento nas dimensões dos navios, além 

de outros aspectos, levam à dedução da necessidade de haver alterações nas atuais 

infraestruturas, equipamentos, operações e acessos aos portos. No que diz respeito 

ao cenário nacional, a logística passou por profundas transformações nas últimas 

décadas, em todos os níveis, porém ainda carece de muitos investimentos e estudos. 

Diante das falhas existentes, há inúmeras oportunidades para fomentar soluções 

sobre o tema.      

Perante as oportunidades que a logística vem promovendo, destacam-se as 

Plataformas Logísticas (PL), que surgiram do conceito de agrupamentos que aspiram 

proporcionar a integração dos modos de transporte, a redução dos custos com 

atividades logísticas e operações de apoio e o aumento da vantagem competitiva para 

as cadeias logísticas que estão incorporadas a ela, criando ambientes propícios à 

oferta de serviços logísticos (NASCIMENTO, 2011). 

Quando se trata de ofertar serviços logísticos incluindo as atividades 

portuárias, as PL são ditas, Portuárias. As PL Portuárias são mais difundidas na 

Europa, onde são conhecidas como Zona de Atividade Logística (ZAL) portuária. 

Essas são definidas como regiões de atividades industriais ou econômicas 

relativamente segregadas de outras áreas da área portuária, geralmente dedicada à 
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logística de mercadorias oriundas do transporte marítimo (ESPANHA, 2002). As ZAL 

portuárias, configuram-se como instrumento chave para o desenvolvimento integral 

de um porto, dispondo de uma área de oferta integrada de suas atividades logísticas 

com o máximo nível de qualidade. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
Neste tópico apresentam-se os objetivos geral e específicos que este trabalho 

pretende alcançar, servindo como base ao estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Realizar uma análise socioeconômica da microrregião de Joinville no intuito 

de propor uma ZAL portuária voltada ao segmento industrial eletrometalmecânico. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

   
Para alcançar o objetivo geral são necessários alguns objetivos específicos: 

 Pesquisar sobre as principais atividades desenvolvidas pela ZAL 

portuária; 

 Realizar levantamento de dados referente ao panorama atual da 

microrregião de Joinville, quanto à movimentação de cargas, 

contextualizando dessa maneira o perfil industrial desta localidade; 

 Desenvolver e aplicar um questionário as empresas do ramo 

eletrometalmecânico da região de interesse do estudo, quanto ao 

interesse por uso da ZAL portuária como parte constituinte da cadeia de 

suprimentos; 

 Elaborar um diagnóstico de uma ZAL portuária voltada à principal cadeia 

produtiva da microrregião de Joinville, com a finalidade de aperfeiçoar 

as estruturas de apoio logístico local e mostrar potenciais benefícios 

desta no contexto regional. 
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1.3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Nesta seção, encontra-se o desenvolvimento metodológico aplicado durante 

a realização deste estudo. Para Fonseca (2002), a metodologia é o estudo da 

organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um 

estudo. Ou seja, significa o estudo dos instrumentos utilizados para fazer uma 

pesquisa científica. 

A pesquisa científica, conforme o autor supracitado, é o resultado de um 

inquérito ou exame minucioso, realizado com o objetivo de resolver um problema, 

recorrendo a procedimentos científicos. Sendo que, os tipos de pesquisa podem ser 

classificados sob 4 vertentes, isto é, quanto à sua abordagem, sua natureza, seus 

objetivos e seus métodos. 

Quanto à natureza da pesquisa, este trabalho pode ser classificado como uma 

pesquisa aplicada, cujo objetivo é gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos. Em relação à forma de abordar o 

problema, considera-se esta pesquisa de forma combinada, ou seja, o pesquisador 

pode combinar aspectos das pesquisas qualitativas e quantitativas em todos ou em 

algumas das etapas do processo de pesquisa. Quanto aos objetivos, a pesquisa 

caracteriza-se como descritiva e exploratória, já que deseja-se proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito. De acordo com Gil 

(1994), o caráter exploratório desta pesquisa se justifica visto que a pesquisa irá 

explorar o assunto em variadas vertentes para uma melhor compreensão do objeto 

de estudo. 

Com relação aos métodos de pesquisa, além de um estudo bibliográfico, 

aplicou-se um questionário as empresas do segmento industrial eletrometalmecânico, 

com o intuito de levantar dados quantitativos e identificar características, dificuldades, 

necessidades e oportunidades que servirão de base na elaboração de um diagnóstico 

da região de estudo para verificar a viabilidade da implantação desta infraestrutura 

logística de apoio portuário sob aspectos econômicos e sociais. 

A metodologia desenvolvida para efetivar este estudo, envolveu as seguintes 

etapas, como pode-se observar na Figura 1.  
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Figura 1 - Fluxograma das etapas do processo 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 



20 

 
 

Iniciou-se pela definição do tema, isto é, a escolha do tema para o trabalho de 

conclusão do curso, e determinou-se os objetivos de estudo. Posteriormente, na etapa 

de revisão da literatura buscou-se caracterizar, classificar e contextualizar as PL. Com 

uma pesquisa bibliográfica com o termo “Logistics Activity Zone” na base de dados 

Engineering Village entre 2006 e 2016, existem 163 trabalhos, dentre artigos e 

publicações em jornais científicos relacionados com o tema deste estudo. 

 Na sequência, foi iniciada a etapa de pesquisa bibliográfica em paralelo      

com a contextualização da região delimitada para o estudo, compreendendo     

algumas etapas importantes como a caracterização e conceituação da ZAL     

portuária, as atividades logísticas prestadas nesta estrutura de apoio portuário,       

além da caracterização da infraestrutura da microrregião de Joinville, bem como coleta 

e análise de dados referentes às movimentações de cargas que foram objeto de 

exportação/importação por esta localidade. 

Posteriormente, foi elaborado e aplicado um questionário por meio do “Google 

Formulários” à potenciais usuários da ZAL portuária, focando nas empresas do 

segmento eletrometalmecânico. Dessa maneira, foi possível verificar os anseios das 

empresas do segmento em questão com o objetivo de identificar as competências 

essências que a mesma deverá possuir para prestar serviços logísticos adequados 

bem como promover a melhoria nas estruturas de integração logística regional.  

Mediante os resultados das análises e avaliações obtidas por meio do 

questionário e do referencial teórico foi elaborado um diagnóstico sobre a viabilidade 

de implantação desta infraestrutura logística de apoio portuário para a citada 

microrregião. Finalmente, apresentam-se as conclusões do estudo e as 

recomendações para trabalhos futuros. 

  

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil possui uma extensa costa, contendo aproximadamente 7.637 

quilômetros navegáveis (ANTAQ, 2017). Essa característica demonstra o quão 

privilegiado o país é, possibilitando a movimentação de cargas e pessoas através das 

estruturas portuárias do país. Conforme ANTAQ (2017), o crescimento da 

movimentação portuária no Brasil, alcançou 20% entre 2010 e 2015. 

 Diante disso, faz-se necessário melhorar a eficiência e operação das 

infraestruturas logísticas portuárias no Brasil, nas quais ainda existem enormes 
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gargalos e falhas a serem corrigidas. Fomentar a implantação de ZAL portuária seria 

uma alternativa para contornar essa adversidade, devido a essas áreas 

retroportuárias possuírem infraestruturas adaptadas à movimentação, consolidação, 

transbordo, armazenamento e a prestação de serviços como segurança, aferição, 

alfandegários, contábeis, entre outros, visando promover maior agilidade nos 

processos logísticos, atendendo a demanda dos portos da região (VARELLA, 2013). 

Segundo dados obtidos na Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina (FIESC, 2015), no ano de 2014, o conjunto de portos catarinenses composto 

por Imbituba, Itajaí, São Francisco do Sul, Navegantes e Itapoá, movimentaram cerca 

de 1,7 milhões de Twenty Foot Equivalent Unit (TEU). Entretanto, conforme a FIESC 

(2015) existem ineficiências nas cadeias de suprimento decorrentes de gargalos nos 

processos logísticos, principalmente vinculados à infraestrutura de transportes e 

logística.  

Com isso, esse trabalho tem como delimitação de pesquisa a microrregião de 

Joinville, Santa Catarina. A inserção da ZAL portuária eventualmente possibilitaria 

benefícios tais como: aumentar o fluxo na movimentação de cargas através dos 

portos, aumento da eficiência logística das cadeias produtivas que utilizariam essa 

estrutura de apoio, redução da interferência do tráfego no entorno portuário, a geração 

de novos empregos, alavancagem da economia regional, além da utilização da 

intermodalidade1 devido a oferta de uma variada gama de modais de transporte 

disponíveis nesta região.  

Em termos ambientais, essa estrutura de integração logística permite o 

aumento do fluxo de cargas, possibilitando uma melhor eficiência no escoamento e 

movimentação desses bens, evitando movimentações desnecessárias, promovendo 

economia de recursos, custos nas operações e economia de escala. 

Adicionalmente, as contribuições deste estudo no âmbito acadêmico, podem 

ser justificadas pelo fato desta temática (ZAL portuária) ser ainda pouco difundida no 

Brasil, necessitando de exploração científica, possibilitando avanços para o estudo da 

logística portuária em todo território nacional. 

                                            
1 “A intermodalidade caracteriza-se pela emissão individual de documentos de transporte para cada modal utilizado, bem          
como pela divisão de responsabilidade entre os transportadores” (ALMENDÁRIZ, 2007, p.19).   
Já na multimodalidade, ocorre a emissão de apenas um documento de transporte, cobrindo o trajeto total da carga, do 
seu ponto de origem até o ponto de destino, sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal  
(Lei nº 9.611/1998).  
Diante da confusão existente entre as terminologias, neste trabalho será adotada a nomenclatura intermodalidade para 
abordar a integração entre modos de transporte, sem se preocupar com questões tributárias. 



22 

 
 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho é composto por 5 capítulos, incluindo este introdutório, como é 

ilustrado na Figura 2. 

  

Figura 2 - Estrutura do trabalho 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica no que diz respeito às 

PL, assim como os conceitos referentes ao tema de estudo (ZAL portuária). O terceiro 

capítulo compreende a caracterização da região de estudo em que se vislumbra 

abrigar essa estrutura logística. No quarto capítulo são apresentados e detalhados os 

resultados do questionário aplicado aos potenciais usuários da ZAL portuária que 

participaram do estudo, além de discussões no tocante à viabilidade de 

implementação desta estrutura de apoio portuário num contexto regional. No quinto 

capítulo são apresentadas as conclusões e sugestões para futuros trabalhos. 

 

 

 

 

Capítulo 1
•INTRODUÇÃO

Capítulo 2
•REFERENCIAL TEÓRICO

Capítulo 3
•SANTA CATARINA: CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

Capítulo 4
•DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA MICRORREGIÃO DE JOINVILLE 

Capítulo 5

•CONSIDERAÇÕES FINAIS
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esse capítulo apresenta a fundamentação teórica que dá sustentação ao 

trabalho, buscando de forma concisa os conceitos relacionados à logística, as 

estruturas de apoio às atividades logísticas e, estudos acerca do tema PL. Além disso, 

caracteriza-se conceitualmente o tema de estudo, e explora suas características e 

serviços prestados, bem como são exibidos algumas experiências de PL pelo mundo.  

 

2.1 LOGÍSTICA 

 

Em virtude da complexidade operacional e das consequências nos resultados 

das grandes empresas nas mais diversas áreas, tais como financeiro, produção ou de 

marketing, a logística tem recebido cada vez mais atenção no âmbito do planejamento 

estratégico das corporações. O aumento das dificuldades encontradas nos mercados 

consumidores, devido a uma maior gama de produtos ofertados, maior frequência de 

entregas, alto custo da manutenção de estoque, dentre outras exigências de melhoria 

de nível de serviço, torna imprescindível às empresas aprimorarem os seus sistemas 

logísticos visando corresponder às exigências dos consumidores, entretanto, sem 

provocar elevação dos custos (FLEURY et al., 2000). Dessa maneira, a Logística 

Empresarial surge como ferramenta diante da necessidade de se reduzir custos e 

permitir a prestação de serviços adequados às expectativas dos clientes.  

De acordo com Ballou (2006), a Logística Empresarial consiste no processo 

de planejar, implantar e controlar o fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e 

das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Pode-se 

perceber que entre as atividades da logística destacam-se: o transporte e os estoques, 

tanto de matéria-prima quanto de produtos acabados; os processos de armazenagem 

dos estoques; a tecnologia de informação e a coordenação destas informações, 

necessárias à gestão destas áreas.  

No meio empresarial, a logística é vista como uma ferramenta de integração 

que gerencia toda cadeia de suprimentos, deixando de ser uma atividade operacional 

e passando a apoiar em suas decisões estratégicas.  

No Brasil, a logística passou por profundas transformações nas últimas 

décadas, em todos os níveis, porém ainda carece de muitos investimentos e estudos 

a respeito do assunto. Dentre essas oportunidades, conforme Universidade Federal 
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do Rio de Janeiro (UFRJ, 2016), destacam-se as Estruturas de Integração Logística, 

para as quais o governo tem desenvolvido planos com a finalidade de promover 

integrações regionais, a intermodalidade e melhorar a eficiência da cadeia de 

transportes, em sua totalidade. 

 

2.2 ESTRUTURAS DE INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA  

 

Em decorrência da infraestrutura logística precária, aliado ao desequilíbrio na 

matriz de transporte de cargas no país, a qual favorece o transporte rodoviário ao 

invés de priorizar os modos de maior capacidade, o custo logístico brasileiro é alto 

comparado com países de mesma dimensão, como China, Estados Unidos e Canadá, 

fazendo com que haja perda de competitividade a nível internacional. Na Tabela 1 

apresentam-se seis indicadores-chaves que compõem o Índice de Desempenho 

Logístico (IDL), os quais permitem ajudar os países a identificar desafios e 

oportunidades, e que interferem no custo logístico do país em questão.    

 

Tabela 1 - Comparação do índice de desempenho logístico entre países. 

 

Fonte: Adaptado de The World Bank (2016). 

 

Dessa maneira, fica expressamente evidente que o Brasil precisa implementar 

iniciativas abrangentes para buscar a melhoraria de seu desempenho logístico, 

possibilitando assim, seu crescimento econômico e o aumento na competividade com 

relação aos demais países. 

Assim sendo, o governo brasileiro passou a se preocupar com o planejamento 

do setor de transportes, na tentativa de alcançar maiores eficiências, possibilitar a 

integração modal e por consequência, atingir a redução dos custos de transporte e de 

logística. 
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Conforme CNI (2013), propiciar uma infraestrutura eficiente possibilita a 

redução de custos para as empresas e para a população de qualquer país, gerando 

como consequência, uma indústria cada vez mais competitiva em nível global. Para 

obter êxito, é preciso ter uma rede eficaz de transportes que interligue os diferentes 

modais, e ao mesmo tempo, adequada integração entre eles ao longo dos principais 

eixos logísticos. 

Devido as pressões externas interferirem nas redes logísticas, isto é, gerar 

um bom nível de serviço para o cliente, reduzir custos e enfrentar a competição 

acirrada entre as empresas, fez-se necessário no sistema logístico globalizado uma 

forma de transporte com baixos custos de operação. Assim sendo, o transporte 

multimodal surge como uma tendência forte e promissora (DUARTE, 1999). 

Nesse sentido, as estruturas de integração logística revelam-se como uma 

forte alternativa que poderá proporcionar um melhor balanceamento da matriz de 

transportes, através da integração modal, além do aumento da eficiência por ganhos 

de escala. No entanto, para atingir esses objetivos são necessários investimentos em 

estruturas de integração logística que façam a interface entre um ou mais modos de 

transportes, ademais é vital conhecer a distribuição físico-espacial dos pontos de 

origens e destinos das mercadorias mais significativas e os modos de transporte 

disponíveis de determinada região. 

Para Costa (2014), a função de cada um desses tipos de estruturas é se 

adequar às necessidades da amplitude desejada e permitir a otimização do transporte 

de forma global, beneficiando além dos atores logísticos, toda a sociedade e as suas 

exigências nos âmbitos ambiental e de tráfego. 

De acordo com Booz Allen Hamilton (2004), há quatro categorias distintas de 

instalações logísticas, classificadas segundo a função e o tamanho da instalação. A 

descrição e as funções previstas para cada categoria encontram-se a seguir: 

 Centro de Serviços: centros intramodais, normalmente rodoviários, que 

apresentam serviços de apoio a transportadoras, motoristas e veículos que operam 

com demanda mínima de 3 milhões t/ano; 

  Centro Logístico: centros de distribuição e armazenagem, unimodais ou 

intermodais, com ou sem serviços de agregação de valor ao produto e que operam 

com demanda superior a 10 milhões t/ano; 
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 Centro Logístico Integrado: centro logístico envolvendo a integração de 

duas ou mais modalidades de transporte que opera com demanda superior a 10 

milhões de t/ano;  

  Plataforma Logística (PL): centro logístico integrado com infraestrutura 

tecnológica para integração de informações logísticas e com potencial de prestação 

de serviços que agregam valor ao produto, operando com demanda mínima de 30 

milhões de t/ano na região de influência ou com elevada participação de produtos de 

alto valor agregado. 

Dentre os conceitos mencionados acima, o que mais se disseminou foi o de 

PL, o qual caracteriza-se por ser um local composto por empreendimentos e 

infraestruturas de transporte e armazenagem que tem como intuito melhorar a 

competitividade e viabilizar as atividades logísticas, desburocratizando e agilizando as 

operações aduaneiras com perspectivas de alcançar a eficiência logística                           

(DUARTE, 2004). 

 

2.3 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

 

O conceito de PL surgiu na França, em meados de 1960, com o objetivo de 

reduzir o fluxo de materiais distribuídos de forma desordenada pelos terminais de 

cargas da periferia das grandes cidades. Portanto, as plataformas concentrariam e 

otimizariam a distribuição das cargas, e dessa forma, reduziriam os custos associados 

a este processo (RODRIGUES, 2004). 

De acordo com Colin (1996), os europeus desenvolveram essas localizações 

logísticas, para melhorar os níveis de serviços e dinamizar os custos. Estas 

localizações logísticas, ilustradas na Figura 3, foram classificadas em três grandes 

grupos: 

 Sítio logístico: Espaço físico bem delimitado, sobre o qual intervenha 

apenas um único operador;  

 Zona logística: Região bem definida com oferta de diversos operadores 

e utilização de serviços multimodais, além de agrupar vários sítios logísticos;  

 Polo logístico: Espaço levemente delimitado, geralmente muito amplo, 

que exibe uma concentração de atividades logísticas e que agrupa vários 

sítios e zonas logísticas.  
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Figura 3 - Localizações logísticas 

 

Fonte: Colin (1996, p.105). 

 

Entre as definições mais aceitas à respeito de PL, a que mais se adequa na 

definição de Colin (1996) é a de zona logística, dado que ela inclui os serviços 

prestados, os operadores que atuam e uma entidade que gere as operações, dotada 

de uma visão estratégica única que congrega vários operadores logísticos (MARTINS, 

2006). 

Para o autor supracitado, com o passar do tempo, a definição de PL se 

adaptou como resposta à economia moderna, que exige maior velocidade de reação 

no desempenho rumo à adaptação da grande diversidade de demanda. Isto é possível 

graças a um sistema integrado de transportes, o qual permite a circulação de 

informações correspondentes aos movimentos físicos, cada vez mais numerosos e 

complexos. Portanto, a utilização de PL por operadores logísticos torna-se uma 

tendência inevitável. 

Por fim, de acordo com Nascimento (2011), as PL passaram a ser alternativas 

de projetos inteligentes de infraestruturas avançadas decorrentes de uma 

necessidade de adequar as cadeias produtivas ao novo ambiente de negócios globais. 

Estas, possibilitam assegurar a redução de custo dos serviços logísticos e 

confiabilidade no tempo de deslocamento, com a diminuição das ineficiências e das 

exigências de processos burocráticos para a movimentação de mercadorias. 
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2.3.1 Definição de Plataformas Logísticas 

 

Na literatura, ainda não há uma concordância sobre os conceitos das PL. 

Atualmente, existem muitos trabalhos a respeito do tema, no entanto, não há 

uniformidade quanto ao conceito. Como se trata de um assunto relativamente recente, 

esta situação não é nada incomum.  

Segundo Izquierdo (1994 apud Quadros, 2012, p.4), refere-se uma PL: 

[...] conjunto de instalações e equipamentos – infraestrutura de transporte – 
onde se desenvolvem diferentes atividades relacionadas diretamente com o 
transporte, nacional e internacional, que pode ser utilizado conjuntamente por 
indústrias e por distribuidores. Ela ainda dispõe de uma série de serviços 
complementares colocados à disposição dos diferentes usuários – empresas 
de transporte, indústrias, armazenadores, distribuidores e agentes. No centro 
logístico se desenvolve o transbordo, a consolidação e o intercâmbio modal 
de mercadorias e nele as mercadorias podem ser armazenadas ou submeter-
se a processos de transformação e acabamento.  

 

Para Boudouin (1996, p.105), uma PL configura-se como: 

[...] local de reunião de tudo o que diz respeito à eficiência logística. Acolhe 
zonas logísticas de empreendimentos e infraestruturas de transporte, 
importantes por sua dinamização na economia, melhorando a 
competitividade das empresas, criando empregos e viabilizando as atividades 
logísticas, pois há uma crescente necessidade das instalações se 
organizarem para atender os usuários clientes. A armazenagem e outras 
instalações utilizadas nas atividades de transporte marcam espaço. Assim, 
torna-se útil efetuar o agrupamento dos usuários clientes. 
 

Para Espanha (2002), as PL são denominadas como “[...] pontos ou áreas de 

ligação das cadeias de transporte e logística nas quais se concentram atividades e 

funções técnicas de valor agregado” (tradução nossa). 

Duarte (2004), segue a mesma linha de raciocínio de Boudouin (1996), porém 

vai além, afirmando que as PL são definidas como:   

Local da máxima eficiência logística através da otimização dos serviços de 
transporte, armazenagem, distribuição, e outras atividades. Acolhe zonas 
logísticas de eficientes empreendimentos e infraestruturas de transporte 
multimodal. Possibilitando benefícios estratégicos para os usuários, refletindo 
na redução de custos implícitos na cadeia logística e superando as outras 
alternativas existentes para a circulação de produtos e serviços. 

 

Para Bacovis (2007), as PL são “[...] locais que disponibilizam em um mesmo 

ponto as facilidades operacionais [...] necessárias para concentrar serviços que 

permitem operações com ganhos logísticos”. Conforme a autora, esses locais 

possibilitam oferecer depósitos de boa qualidade, além de meios de transporte e de 

comunicação, apoio administrativo e técnico, dentre outros serviços de apoio. 



29 

 
 

Uma das definições mais amplas e completas a respeito das PL, é descrita 

pela European Association of Freight Village (EUROPLATAFORMS, 1992): 

[...] zona delimitada, no interior da qual se exerçam, por diferentes 
operadores, todas as atividades relativas ao transporte, à logística e à 
distribuição de mercadorias, tanto para o trânsito nacional, como para o 
internacional. Estes operadores podem ser proprietários, arrendatários dos 
edifícios, equipamentos, instalações (armazéns, áreas de estocagem, 
oficinas) que estão construídos. Uma plataforma deve ter um regime de livre 
concorrência para todas as empresas interessadas pelas atividades acima 
descritas e compreender serviços comuns para as pessoas e para os veículos 
dos usuários. É, obrigatoriamente, gerida por uma entidade única, pública  ou 
privada. 

 

Portanto, analisando as definições expostas anteriormente, o conceito de PL, 

trata-se de uma localização logística destinada à agregação de valor aos produtos, 

concentrando serviços e atividades de apoio logístico de alto nível, sendo comum a 

presença de integração modal. Desta forma, com os conceitos construídos, é possível 

interpretar visualmente um esquema básico de uma PL, como é ilustrado na Figura 4.  

 

Figura 4 - Funcionamento de uma plataforma logística 

Fonte: Follmann e Horner (2007). 

 

Para a continuidade deste trabalho, pressupõe-se que o conceito de PL 

proposto por Duarte (2004) seja o mais adequado, visto que a autora baseou-se em 

fundamentos teóricos como localização logística, multimodalidade e agregação de 

valor. 
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2.3.2 Caracterização de Plataformas Logísticas 

 

Por se tratar de um conceito relativamente recente, com o passar dos anos, 

os autores foram aprimorando a definição da mesma, conforme suas análises e visões 

pessoais, podendo-se identificar que as PL possuem múltiplas características. 

De acordo com Boudouin (1996), a PL, em relação ao seu funcionamento, 

pode ser subdividida em três subzonas com funções especiais:  

 Subzona de serviços gerais: áreas que abrangem atividades de 

recepção, informação, acomodação e alimentação, bancos, agência de viagens, 

estacionamento, abastecimento e reparos, alfândega, administração e comunicação;  

 Subzona de transportes: agrupa infraestruturas de grandes eixos de 

transporte. Embora existam plataformas unimodais, é importante que se atue com 

uma plataforma multimodal capaz de integrar os modos rodoviários, ferroviários, 

marítimos e/ou aéreos a fim de aumentar os ganhos de escala e eficiência;    

 Subzona destinada aos operadores logísticos: áreas que dão 

condições à prestação de serviços de fretamento, corretagem, assessoria comercial 

e aduaneira, aluguel de equipamentos, armazenagem, transporte e distribuição. 

A Europlatforms (2004) divide uma PL baseando o empreendimento em três 

elementos fundamentais para obter êxito em sua instalação:  

 Planejamento territorial em conjunto com a racionalização da 

infraestrutura: otimizando a utilização da área da plataforma e fornecendo uma 

infraestrutura de acordo com as necessidades dos operadores;  

 Qualidade nos transportes: devem oferecer as melhores soluções em 

termos da logística, transporte e armazenamento, buscando a eliminação de gargalos 

e desperdícios, otimizando a utilização dos caminhões, armazéns e mão-de-obra, e 

obtendo a diminuição do custo total das atividades logísticas e aumento do volume 

total de negócios de operação de transporte;  

  Desenvolvimento da intermodalidade: o principal objetivo de uma PL 

é reunir todo o fluxo de transporte de mercadorias, assim, deve-se oferecer um 

sistema de transporte conveniente, com soluções coesas envolvendo variados modais 

(marítimo, ferroviário, rodoviário, aéreo).  

Dentre outros atributos que as PL possuem, podem ser observadas algumas 

vertentes que permitem descrever de forma mais abrangente as mesmas, as quais 

serão apresentadas a seguir: 
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 Infraestrutura e Serviços 

Segundo Bastos e Lima (2009), entre os serviços realizados em uma PL, dois 

se configuram como os mais importantes devido ao reflexo que possuem nos custos 

e na competitividade das empresas: a armazenagem e a multimodalidade.   

Duarte (2009) destaca que a PL necessita de uma estrutura de informação e 

transporte, passando a ser responsável pela conexão de todos os agentes logísticos 

que compõem este macrossistema. Além disso, deve possuir uma tributação 

modernizada para evitar a bitributação ou excesso de taxas e impostos sobre os 

produtos e serviços que passam por essa estrutura logística. 

No Quadro 1 são apresentadas diversas infraestruturas e serviços que 

geralmente podem ser encontradas nas PL. Cabe destacar que podem existir muitos 

outros serviços e infraestruturas disponíveis nas PL, sendo necessário conhecer as 

particularidades e objetivos deste empreendimento. 

 

 Quadro 1 - Potenciais serviços e infraestruturas disponíveis em plataformas logísticas 

Fonte: Nascimento (2011). 

Infraestruturas Serviços 

Armazéns e Depósitos  Armazenagem de materiais e mercadorias 

Terminais Multimodais  Ligações Intermodais 

Estações Aduaneiras  Controle Alfandegários 

Áreas para operações de cargas  Transbordo de cargas 

 Consolidação/Desconsolidação 

Centros de Distribuição 
 Distribuição 

 Reagrupamento (packing) 

 Ruptura de carga (picking) 

Edificações para atividades administrativas  Administração da propriedade comum 

Escritórios  Atividades financeiras, comerciais e operações gerencias 

Edificações para serviços de apoio 

 Bancos 

 Serviços postais 

 Seguradoras 

 Telefones públicos 

 Transporte público 

 Restaurantes 

 Hotéis 

 Estacionamentos 

 Postos de combustíveis 

 Oficinas mecânicas 

Sistemas de informação 

Estrutura de informática 

 Controle de inventário 

 Venda informatizada 

 Acompanhamento de carga 

 Informação de apoio 

Edificações de produção 

 Etiquetagem 

 Embalagem/empacotamento 

 Acondicionamento 

 Acabamento 

 Postponement 
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 Localização 

A localização é uma questão importante na concepção de uma PL. Conforme 

Quadros (2012), através da localização busca-se, no planejamento, identificar os 

principais modais disponíveis para acesso ao ambiente logístico e também os 

conectores para a execução externa da intermodalidade. 

 Para Rosa (2005), a escolha da localização de uma plataforma deve levar em 

conta aspectos como a atratividade em decorrência do mercado consumidor, a 

presença de indústrias locais ou regionais, o tipo de mercado em questão (de 

exportação, de importação ou de distribuição) e a disponibilidade de mão-de-obra 

qualificada. 

 

 Investimento 

Devido ao fato de que uma PL ser um empreendimento de longo prazo, e 

envolve elevados valores, e que na fase inicial não representa um negócio realmente 

tentador para investidores, um amparo financeiro do poder público passa a ser um 

elemento chave para este desenvolvimento (EUROPLATFORMS, 2004). 

Dessa maneira, por razões financeiras, de infraestrutura e de planejamento, 

a Parceria Público-Privada (PPP) passa a ser a estrutura organizacional mais 

difundida pelas companhias gerenciadoras de PL. 

 

 Benefícios 

Dentre os benefícios decorrentes da instalação de uma PL, Palsaitis (2004) 

afirma que as PL não só garantem a segurança no desenvolvimento do negócio das 

empresas que ali estão instaladas, como também têm um impacto sobre as regiões 

nas quais estão instaladas. O efeito econômico pode ser manifestado, por exemplo, 

em termos do aumento do fluxo de cargas, na atração de novas empresas para as 

cidades abastecidas pela PL, criação de novos empregos, redução de custos de fretes 

e da produção em geral, auxilia no descongestionamento do porto, dentre outros 

fatores.  

Entretanto, ainda que as PL permitam inúmeros benefícios, é fundamental 

conhecer as características de cada uma delas, isto é, dependendo da região, dos 

produtos movimentados e dos modos de transporte disponíveis, determinada tipologia 

pode se tornar mais adequada do que outra. 
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2.3.3 Tipologia de Plataformas Logísticas  

 

Conforme já mencionado, ainda não há uma classificação consolidada a 

respeito do tema. Por se tratar de um conceito muito amplo, um grande número de 

empreendimentos podem ser considerados PL. Dessa forma, estas podem ser 

classificadas de acordo com variadas características e fundamentos teóricos. 

Grande parte dos autores, classificam as PL de acordo com o número de 

modos de transporte presentes, como pode ser observado na Figura 5. Existem 

empreendimentos com um só modo de transporte (unimodais) ou com mais de um 

modo de transporte (multimodais), não implicando necessariamente na existência da 

intermodalidade. 

 

Figura 5 - Classificação de Plataformas Logísticas 

 

Fonte: Adaptado de Espanha (2002). 

 

A classificação das plataformas unimodais pode ser feita em: Centros ou 

Terminais Rodoviários; Centros de Distribuição; Parques de Integração e Distribuição 

(Distriparks); Centros de Transporte (ESPANHA, 2002).  

 Conforme Espanha (2002), com relação às PL multimodais, estas podem ser 

classificadas em: 

 Zona de Atividade Logística Portuária (ZAL): são PL vinculadas à 

portos, que abrigam atividades logísticas geralmente dedicadas às mercadorias 

marítimas. Abaixo, na Figura 6, encontra-se a estrutura funcional de um ZAL portuária, 

conforme a SEP (2011). 
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Figura 6 - Desenho funcional de uma ZAL portuária 

 

Fonte: BRASIL (2011). 

 

Essa funcionalidade é diretamente relacionada aos tipos de operações e 

serviços prestados por ela, as quais dependem principalmente dos tipos de usuários 

que utilizam a ZAL. O desenvolvimento desta plataforma permite um alargamento do 

hinterland2 portuário, enquanto área de influência e atratividade. Nessa zona da área 

portuária são realizadas operações comerciais, não-físicas, de gestão e organização 

do transporte, além da prestação de serviços logísticos necessários para agregação 

de valor à cadeia logística. 

Encontram-se no Quadro 2, conforme o Ministério de Fomento da Espanha 

(2002), algumas atividades prestadas dentro desta estrutura de apoio portuária. 

 

 Quadro 2 - Classificação dos serviços fornecidos em uma ZAL portuária 

                                            
2 Zona de influência de um porto, isto é, área em terra da qual ou para o qual o porto envia e recebe 

cargas, vendendo seus serviços ou interagindo com seus clientes (SLACK, 1993 apud PAIVA, 2006). 

 

Serviços Atividades 

Serviços Básicos 

 Segurança e Limpeza 

 Serviços e Infraestrutura de Controle 

 Serviços Ambientais 

 Transporte Público 

Serviços Aduaneiros e Alfandegários 
 Serviços Aduaneiros combinados com o Porto 

 Serviço Oficial de Inspeção, Vigilância e Regulação das Exportações 

 Controle Fitossanitário 

Serviços Intermodais  Serviços diretos da Intermodalidade Ferroviária 

 Serviços de Transporte Interno 
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Fonte: Espanha (2002). (Tradução Nossa) 

 

Além destes, conforme pesquisa realizada em diversos artigos científicos, 

sites de operadores logísticos e livros, encontram-se na ZAL portuária diversos 

serviços disponíveis para seus usuários, sendo expostos no Quadro 3. 

 

 Quadro 3 - Possíveis serviços fornecidos em uma ZAL portuária 

Fonte: Adaptado de Espanha (2002). 

Serviços de Telecomunicação 
 Gerenciamento de Informações 

 Comércio Eletrônico 

 Sistema Comunitário de Carga 

Serviços Gerais de  

Negócios, Veículos e Usuários 

 Serviços de Veículos e Equipamentos: Postos de Combustíveis, 
Estacionamentos, Lavação, Oficinas Mecânicas, etc. 

 Serviços Pessoais: Comércio Básico; Restaurantes, Hotéis, etc. 

 Serviços Empresariais: Centro Empresarial, Serviços Gerais, etc. 

Serviços de “Cluster” ou  
de Agregação de Valor 

 Sistema Unificador de Processos 

 Formação Profissional e Empresarial 

 Financiamento às Empresas 

 Promoção Nacional e Internacional 

 Consultoria 

 Outros Serviços de Proteção Regional e Metropolitana 

Serviços Logísticos 

Serviços Gerais 
Serviços Logísticos Gerais 

Serviços Logísticos 
de Valor Agregado 

Carga e Descarga Consolidação 
Serviços de 

estacionamento, Lavação e 
Posto de Combustível 

Entidades Financeiras 

Manipulação e Transferência Controle de Qualidade Balança Serviços de Segurança 

Centro de Distribuição Gestão de Informações Serviços Aduaneiros Áreas de Recreação 

Conferência física, quantitativa e 
documental 

Embalagem 
Manutenção de Caminhões 

e Oficinas 
Hotéis e Restaurantes 

Controle e Pagamento de Fretes Cross-Docking Serviços Ambientais  
Estrutura para Estações e 

Ligações Intermodais 

Transporte Pós-Venda 
Manutenção e Reparação 

de Contêineres 
Estações Elétricas 

Acompanhamento de Medidas 
de Desempenho 

Gerenciamento da Cadeia 
de Suprimentos 

Informação e Comunicação Tratamento de Resíduos  

Paletização de Cargas Gestão de Frota Contabilidade 
Locação e Venda de 

Equipamentos 

Movimentação de Materiais 
Perigosos 

Logística Reversa 
Auditórios, Salas de 

Reuniões e de Arquivos 
Atendimento aos Clientes 

Armazenamento de Granéis, 
Líquidos, Carga Geral e Cargas 

Especiais 

Teste, Classificação, 
Customização e 

Recondicionamento de 
Produtos 

Serviços Pessoais 
(Farmácias, Creche) 

Serviços de Manutenção 
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Em geral, recomenda-se que a função da entidade que gerencia a ZAL na 

promoção de serviços, seja de incentivar, promover a sua implantação e a sua oferta, 

e não tanto na prestação direta dos mesmos (ESPANHA, 2002). 

Ainda conforme Espanha (2002), a prestação de serviços do tipo "cluster" ou 

com alto valor agregado, na maioria dos casos, apresenta alta rentabilidade social e 

logística e uma rentabilidade econômica comprometida. Portanto, é aconselhável 

entrar em consenso com entidades regionais e estaduais (universidades, municípios, 

etc.) a fim de promover um ambiente de apoio para estes serviços.  

Conforme Dubke et al. (2004), geralmente em uma ZAL portuária a oferta de 

serviços logísticos sobre a mercadoria marítima provoca uma progressiva fidelização 

dos clientes em curto prazo e induz nova demanda em médio e longo prazo. Para 

Silva et al. (2012), as ZAL surgem da necessidade dos portos em estruturar sua 

logística terrestre de forma mais competitiva, dispondo de instalações especialmente 

concebidas para otimizar a intervenção dos operadores logísticos. 

No Brasil, estão sendo desenvolvidos estudos com o intuito de implantar este 

tipo de estrutura no país. Segundo informações da SEP (2014), os governos da 

Espanha e da Alemanha fizeram doações de recursos visando à realização de 

estudos sobre a construção de uma ZAL no Porto de Santos. Acredita-se que em 

função das necessidades de expansão física, operacional e de serviços logísticos, as 

ZAL portuárias serão uma das principais soluções de investimentos nos próximos 

anos. 

 Centros ou Terminais de Carga Aérea (TECA): são plataformas 

especializadas no intercâmbio entre os modos aéreos e terrestres no que diz respeito 

ao tratamento de mercadorias. A prestação dos serviços logísticos ocorre de forma 

sequencial: primeiro trata-se a carga geral e, em seguida, é feito o tratamento das 

atividades de prestação de serviços adicionais ao despacho da carga. No Brasil, o 

terminal de cargas que mais se destaca, em termos de movimentação de cargas e 

pela localização, é o do Aeroporto Internacional de Viracopos. Este, possui uma ampla 

e moderna estrutura para movimentação das cargas, sendo responsável por 

movimentar cerca de 40% de toda carga aérea importada no país (VIRACOPOS, 

2016).  

 Portos Secos (DRY PORTS): configura-se como um tipo de terminal 

multimodal, situado no interior de um país (zona secundária) destinado à prestação 

por terceiros, dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias 
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sob controle aduaneiro, além de efetuar a ligação entre um porto e a respectiva origem 

e/ou destino. É utilizado principalmente para resolver um dos principais problemas 

relacionados à logística de exportação/importação, que são os gargalos gerados nas 

áreas de desembaraço aduaneiro. 

De acordo com BRASIL (2009), a definição para Portos Secos é a seguinte: 

“Recintos alfandegados de uso público, situados em zona secundária, nos quais são 

executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de 

mercadorias e de bagagem, sob controle aduaneiro”. 

Rocha (2003) define um Porto Seco como:  

[...] terminais de carga em que existe a possibilidade de benefícios fiscais 
para cargas de importadas ou exportadas, podendo ser nelas executadas 
uma série de atividades reguladas pela Aduana. São terminais alfandegados 
de uso público, em que com a autorização da aduana brasileira podem ser 
depositadas cargas do comércio exterior, realizados procedimentos 
aduaneiros, aplicados regimes aduaneiros e realizadas operações de 
industrialização de produtos destinados ao comércio exterior. 

 

No Brasil já existem vários portos secos, também conhecidos por Estação 

Aduaneira do Interior (EADI). Nestes são prestados, além dos serviços logísticos, 

serviços aduaneiros sob responsabilidade da Secretaria da Receita Federal (SRF), 

inclusive os de processamento de despacho aduaneiro de importação e de exportação 

(conferência e desembaraços aduaneiros). Estas estruturas foram desenvolvidas com 

o objetivo de acolher depósitos e plataformas de embarque de mercadorias dos atores 

logísticos, principalmente industriais, distribuidores, transportadores e prestadores de 

serviços.  

Dentre as inúmeras classificações encontradas na literatura, cabe destacar a 

formulação proposta por Higgins e Ferguson (2011) em relação às PL, devido à 

difusão dessas terminologias na Europa. A mesma é subdividida conforme pode ser 

visto no Quadro 4. 
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 Quadro 4 - Classificação de plataforma logística proposta por Higgins e Ferguson 

Fonte: Adaptado de UFRJ (2016). 

 

Portanto, apesar falta de padronização das tipologias que existem na  

literatura para PL, seguindo diversos critérios, como localização, características 

operacionais, dentre outros, percebe-se que há uma  tendência ao uso do termo 

“Plataforma Logística” como um sinônimo de Plataformas Logísticas Multimodais, 

referindo-se aos agrupamentos que proporcionam a integração de diversos modais, 

com instalações modernas, sofisticadas e de alta eficiência, conforme ocorre 

principalmente nas plataformas europeias. 

Sendo assim, elaborou-se de forma resumida um quadro para facilitar o 

entendimento, com algumas das principais características de alguns tipos de 

plataformas multimodais, sendo essa, talvez, a tipologia mais difundida à respeito das 

PL.  

 

Classificação Características  

Freight 
Village 

Local ou área para agrupamento de indústrias e operações intermodais, com infraestrutura e serviços 
dedicados à facilitação do fluxo de mercadorias. Apresenta conexões intermodais de alta qualidade para 
transporte rápido e flexível.  
Os produtos movimentados nessas estruturas são geralmente de maior valor agregado ou com potencial 
para agregação de valor no centro logístico; 
Deve ser instalado próximo de rodovias de grande circulação, áreas com baixo preço e distante de 
grandes aglomerações urbanas. 

Intermodal 
Terminal 

Centro intramodal, com forte tendência à localização próxima de rodovias de alta circulação, associadas 
à centros de suporte e apoio a transportadoras, motoristas e veículos;  
Estes serviços podem incluir estruturas com paradas para descanso, centrais de frete e também serviços 
de transporte especializados; 
O objetivo dessas estruturas é estimular a competitividade logística de um setor produtivo específico, 
nas quais prevalecem as operações de triagem e trânsito.  

Inland 
Port 

Popularmente conhecido como Porto Seco ou EADI´s; 
Sua Infraestrutura deve manter uma conexão com o mainport por meio de um transporte ferroviário de 

alta capacidade ou transporte marítimo de curta distância.  
Dentre as atividades prestadas por ela, podem haver a consolidação de fluxos de mercadorias para 
terminais principais, ou ainda, desconsolidando mercadorias recebidas para distribuição local, bem como 
manter serviços de valor agregado. 
Em relação as mercadorias atendidas, normalmente, estão relacionados à circulação daqueles 
provenientes da importação ou daqueles destinados à exportação.  
Essas estruturas normalmente estão situadas no interior de um país ou próximas de grandes centros 
urbanos, e devem permitir efetuar ligação entre um porto ou aeroporto e a respectiva origem e/ou destino.  

Distribution 
Centre 

Sua localização normalmente está próxima às rodovias de grande circulação e a grandes centros 
urbanos; 
A infraestrutura básica desta estrutura está fortemente relacionada com o uso de armazéns destinados 
à rápida circulação de mercadorias, com o objetivo de agilizar os processos envolvidos nessas 
operações;  
As atividades são voltadas para o fluxo de produtos e não armazenamento, sendo utilizados para 
consolidar e desconsolidar mercadorias urbanas visando aumentar a eficiência na movimentação de 
produtos nos centros urbanos 
Os Centros de Distribuição Urbana podem, ainda, oferecer serviços de agregação de valor. 
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 Quadro 5 - Tipologia de plataformas logísticas multimodais 

Fonte: Adaptado de UFRJ (2016). 

 

2.4 PANORAMA MUNDIAL SOBRE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS  

 

Existem diversas estruturas de integração logística e de transportes ao redor 

do mundo. Atualmente, as que mais se destacam são as PL, cujas principais 

experiências se desenvolveram na Europa onde a construção de infraestruturas de 

apoio logístico progrediram de forma mais avançada. De acordo com Boudouin 

(1996), a criação de PL nos países europeus é geralmente associada a portos 

marítimos e aeroportos, com função de hub, ou seja, concentrador de cargas. 

Higgins e Ferguson (2011) apresentaram em seu estudo, PL distribuídas por 

quinze países, conforme é ilustrado no Gráfico 3. Nesse estudo, os autores mapearam 

 

 

Zona de Atividade 
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Carga Aérea 
Portos Secos 
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Rodoviário Predominante Predominante Predominante 

Ferroviário Possível Possível Possível 

Aeroviário Possível Predominante Possível 

Aquaviário Predominante - Predominante 
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Proximidade Rodovias Grande Circulação - - Possível 

Proximidade Áreas Urbanas - - Possível 

Armazéns de Rápida Circulação - - Sim 

Armazenagem 

Geral - Sim - 

Terminais de Contêineres Predominante Possível Possível 

Terminais de Granéis - - Possível 

Relação Direta com Produtos de Importação/Exportação Possível Possível - 

S
e
rv

iç
o
s
 

Serviços de Apoio Sim Sim Sim 

Tratamento de Carga - Sim - 

Serviços de Agregação de Valor Sim - - 

Consolidação/Desconsolidação de Mercadorias Urbanas - - Sim 

Consolidação/Desconsolidação de Cargas Gerais - - Sim 

Facilidades Aduaneiras (Desembaraço) Possível Possível Sim 

Atividades Industriais Sim - - 
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102 PL, sendo que a maioria destas encontram-se nos Estados Unidos da América, 

Alemanha e Espanha, indicando dessa maneira que as principais economias mundiais 

têm êxito na operação dessas estruturas logísticas. 

 
Gráfico 3 - Distribuição de plataformas logísticas pelo mundo (em unidades) 

 Fonte: Adaptado de Higgins e Ferguson (2011). 

  

Ainda conforme análise feita pelos autores supracitados, apurou-se que 

dentre as estruturas de integração logística apresentadas no estudo, há predomínio 

das estruturas Freight Village, compondo 60% do total. 

 

2.4.1 Experiências Internacionais com Plataformas Logísticas 

 

Aqui são mostradas algumas experiências internacionais de PL no intuito de 

aprofundar o tema de forma mais precisa e obter informações técnicas e operacionais 

dessas estruturas de integração logística. Segundo Rosa (2005), na Europa a maioria 

das PL tem caráter de iniciativa pública onde o estado traça planos, metas, diretrizes 

de investimento e coordena a gestão das mesmas, mas há um amplo campo para os 

empreendimentos privados também. Dentre as PL europeias, cabe destaque para as 

instaladas na Espanha, devido a sua excelente localização no continente europeu e 

em relação aos demais países.    
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a)  Zona de Atividades Logísticas de Barcelona - ZAL  

 

A ZAL trata-se da PL do porto de Barcelona, sendo considerada o melhor 

centro logístico do sul da Europa. O porto de Barcelona é um dos principais portos 

para o tráfego de contêineres no Mar Mediterrâneo, permitindo diversas conexões 

marítimas, ligando-se a mais de 400 portos por todo o mundo (DUBKE et al., 2004).  

Por ter uma excelente localização estratégica, como é possível perceber por 

meio da Figura 7, a distribuição por mar se dá de maneira mais fácil, como por exemplo 

entre a Europa e o Extremo Oriente; entre a Europa, a América e oeste da África, 

entre a Região Mediterrânea e a África do Norte. 

 

Figura 7 - Localização estratégica da ZAL de Barcelona 

Fonte: Port of Barcelona (2015). 

 

A ZAL atua como um grande concentrador internacional de cargas, dispondo 

de excelentes conexões intermodais e com uma localização estratégica disfrutada por 

mais de 130 empresas. Além da infraestrutura portuária, é servida por um terminal 

ferroviário e é facilmente acessível por aeroporto e rodovias.  

Ademais, possui oferta imobiliária de qualidade, ampla e flexível. Sua 

estrutura, como é mostrado na Figura 8, conta com uma tecnologia de informação 

avançada e uma variada gama de serviços que agregam valor aos produtos tais como: 

desconsolidação e consolidação; armazenamento e classificação; acabamento; 

controle de qualidade; reembalagem e etiquetagem, visando a redução dos custos. O 
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empreendimento oferece instalações especialmente projetadas para o ótimo 

desenvolvimento das atividades de armazenagem e distribuição (BACOVIS, 2007). 

 

Figura 8 - Estrutura da ZAL de Barcelona e a intermodalidade 

 

Fonte: ZAL (2016). 

 

b) Plataforma Logística de Zaragoza - PLAZA 

 

Configura-se como a maior localização logística do continente europeu, com 

uma extensão de mais de 12 milhões de metros quadrados, tendo como principal 

característica a intermodalidade, tendo acesso aos modos ferroviário, rodoviário e 

aéreo. Essa combinação proporciona conexões com os centros de produção e 

consumo mais relevantes da Europa, como pode ser observado na Figura 9, 

transformando Zaragoza em uma das cidades logísticas mais importantes do 

continente (PLAZA, 2008).  

 

Figura 9 - Localização privilegiada de Zaragoza no continente Europeu 

 

Fonte: EBRÓPOLIS (2016). 
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A PLAZA é uma PL aberta a todas as companhias que participam em 

atividades relacionadas ao transporte e precisou prover de equipamentos coletivos 

para desenvolver estas atividades e ter serviços comuns para as companhias 

instaladas lá, provendo serviços de qualidade e oferecendo flexibilidade as 

companhias com o desenvolvimento de serviços especializados e custos favoráveis 

para atividade empresarial, além do apoio ao grande investimento em infraestruturas. 

A localização geográfica favorável de Zaragoza proporciona um alto valor 

estratégico nacional e internacional para a cidade, já que ela se situa num dos 

principais corredores terrestres da Europa (Madrid-Barcelona) e no centro da principal 

área logística e industrial da Espanha. 

 

2.4.2 Experiências Nacionais com Plataformas Logísticas 

 

A nível nacional, em decorrência da modernização nas estruturas de apoio 

logístico e desenvolvimento de infraestrutura de transportes diversas iniciativas, sejam 

de forma públicas, privadas ou mistas surgiram nos últimos anos, com intuito de 

otimizar os fluxos de carga, reduzir o custo Brasil e melhorar a competitividade 

internacional do país. 

Na tentativa de promover o uso da intermodalidade no país, tem-se 

desenvolvido, projetos para implementação de estruturas de integração logística. Por 

meio de pesquisas, Guimarães et al. (2014) identificaram projetos de 22 PL brasileiras, 

dentro das quais estão localizadas em: Anápolis/GO, Campo Grande/MS, Feira de 

Santana/BA, Juazeiro/BA, Vitória da Conquista/BA, Salgueiro/PE, Marabá/PA, 

Palmas/TO, Belo Horizonte/MG, Uberlândia/MG, Guaíra/PR, Canoas/RS, São José 

do Rio Preto/SP, Ribeirão Preto/SP, Bauru/SP, Campinas/SP, São José dos 

Campos/SP, São Paulo/SP (4), e Santos/SP. 

Estas estruturas estão sendo planejadas/concebidas baseadas em interesses 

regionais em atividades relacionadas à logística. Porém, embora haja previsão para 

construção em todas as regiões do país, nota-se a concentração delas na região 

sudeste, como é exibido na Figura 10, especialmente no estado de São Paulo.  
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Figura 10 - Distribuição de plataformas logísticas no Brasil 

 

Fonte: UFRJ (2016). 

 

Dentre todas as PL planejadas, a que mais se destaca é denominada 

Plataforma Logística Multimodal de Anápolis - Goiás (PLMG). A mesma foi planejada 

para ser a PL de maior abrangência no Brasil, constituída em uma rede de facilidades 

com o objetivo de prover com maior agilidade, eficiência e menor custo a 

movimentação de materiais, produtos e a prestação de serviços. Sua posição é 

privilegiada, conforme é possível verificar através da Figura 11, devido ao fato de que 

dentro de um raio de pouco mais de 1.200 km, encontra-se quase 75% do mercado 

consumidor brasileiro.  
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Figura 11 - Localização estratégica de Anápolis/GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEGPLAN (2013) 

 

Além do tratamento das mercadorias, da armazenagem e do acolhimento do 

pessoal em trânsito, a plataforma abrangerá todos os subconjuntos logísticos 

necessários para reduzir os custos com operações de movimentação. Nessa PL, irá 

funcionar:  

 Terminais de frete aéreo;  

 Terminal de carga ferroviária;  

 Aeroporto de Anápolis;  

 Polo de serviços e administração;  

 Centro de carga rodoviária; 

 Armazéns gerais, refrigerados, para produtos de base e granéis. 

 

Destaca-se para o fato de que a mesma ainda encontra-se em fase de 

construção, tendo como prazo final estipulado a data de 31/12/2023. 

Por fim, após a realização da fundamentação teórica que dará sustentação a 

esta pesquisa, será apresentado no próximo capítulo, a caracterização da região de 

estudo, isto é, a descrição da conjuntura do estado de Santa Catarina, mais 

especificamente a microrregião de Joinville, em aspectos socioeconômicos, de 

infraestrutura e dos tipos de cargas produzidos na região de estudo.  
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3. SANTA CATARINA: CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO  

 

Santa Catarina (SC) é um estado que além dos fatores socioeconômicos e de 

sua localização estar no centro geográfico das regiões de maior desempenho 

econômico do país, Sul e Sudeste, e em uma posição privilegiada no Mercosul, vem 

atraindo inúmeras empresas com o passar dos anos. Com isso, a parcela de 

contribuição que SC traz para o crescimento nacional é significante visto que é a 6ª 

maior economia do Brasil, conforme pode ser visto mediante o Gráfico 4, cujas 

informações foram retiradas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Gráfico 4 - Produto Interno Bruto Nacional (2014) 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2014). 

 

Segundo a FIESC (2017), o estado catarinense é referência em todo território 

nacional quando se trata de sua atividade industrial, a qual é bastante dinâmica, além 

de diversificada. O estado concentra diversos polos ao longo do seu território, o que 

lhe permite se desenvolver de forma mais equilibrada entre suas regiões. Na Figura 

12, pode-se observar com maior clareza a distribuição geográfica fragmentada dos 

diversos segmentos industriais instalados em solo catarinense. 
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Figura 12 - Principais polos industriais encontrados em Santa Catarina 

 

Fonte: FIESC (2015, p.14)  

 
Essa conjuntura estadual ressalta a importância de um planejamento 

cauteloso para com esta complexa cadeia logística de suprimento e distribuição, com 

o objetivo de aprimorar e otimizar a logística e a infraestrutura de transporte do estado, 

as quais influenciam diretamente a competitividade dos produtos oriundos de SC. Na 

Tabela 2, pode-se verificar a movimentação de cargas ocorrida nas exportações dos 

produtos catarinense no período observado, tal como os modos de transporte 

utilizados. Destaca-se a representatividade do modo marítimo, cuja participação 

alcança aproximadamente 90% das movimentações de cargas exportadas por SC. 

 

Tabela 2 - Modos de transporte usados nas exportações de SC entre 2014 e 2016 

Fonte: Adaptado de ALICEWEB(2017). 

Modo de Transporte 
2014 2015 2016 

Peso Movimentado (t) Peso Movimentado (t) Peso Movimentado (t) 

Marítimo 5.406.881,17 5.478.308,18 5.721.084,33 

Rodoviário 511.940,09 556.222,26 601.134,84 

Aéreo 16.260,68 14.813,16 10.955,79 

Ferroviário 12.119,01 8.564,49 2.216,13 

Outros 11.714,12 15.322,69 25.183,20 

Total 5.958.915,06 6.073.230,78 6.360.574,29 
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No tocante à infraestrutura de transporte, SC está bem amparada quando se 

trata dos mais variados modos de transporte. Apresenta uma rede de transportes 

composta por uma vasta malha rodoviária, além de contar com uma malha ferroviária 

significativa, um sistema dutoviário que abastece majoritariamente o litoral do estado, 

uma rede aeroviária bem distribuída, além de um complexo portuário consolidado, 

sendo ilustrado tal rede de transportes na Figura 13. 

 

Figura 13 - Rede de transportes de Santa Catarina 

 

Fonte: FIESC (2015). 

 

A malha rodoviária de SC conta com aproximadamente 2.600 km de rodovias 

federais e 6.000 km de rodovias estaduais (SIE, 2017). As rodovias federais que 

cortam o Estado são a BR- 101, BR-116, BR-153, BR-158, BR-280, BR-282 e BR-

470, sendo que as duas primeiras configuram-se como as mais importantes para o 

estado em termos de tráfego e caracterizam-se como dois dos 28 corredores 

rodoviários do Brasil (CNT, 2016). 
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O sistema aeroviário de SC conta, com uma rede de 37 aeródromos 

distribuídos por todas as regiões do Estado, sendo 22 de caráter público e 15 privado 

(ANAC, 2017). 

Referente ao transporte ferroviário, de acordo com SIE (2017), SC possui 

1365 km de linhas férreas em bitola de 1 metro. Sua operação é realizada por duas 

concessionárias, dos quais 1.201 km estão sob responsabilidade da Rumo Logística, 

e 164 km sob controle da Ferrovia Tereza Cristina (FTC). Complementando as 

ferrovias já existentes, estão em fase de projeto, a construção da ferrovia Leste-Oeste, 

além da Litorânea. Um ponto positivo na intensificação de seu uso é a absorção de 

parte dos veículos pesados, grandes responsáveis pela deterioração das rodovias, 

além de escoar a produção interna com baixo custo. 

Já a rede dutoviária do Estado, ilustrada na Figura 14, é predominante 

localizada no litoral, cuja função é suprir a necessidade dos grandes centros 

consumidores de derivados de petróleo, especialmente as indústrias. Um dos 

principais gasodutos instalados corta o estado no sentido norte-sul, sendo conhecido 

como Bolívia-Brasil, e além deste, existem outros dutos operados pela Transpetro e 

Companhia de Gás de Santa Catarina (SC GÁS). 

 

Figura 14 - Rede dutoviária de Santa Catarina 

 

Fonte: SC GÁS (2017). 

http://www.ftc.com.br/
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O sistema portuário catarinense é composto por seis portos: Imbituba, Itajaí, 

Itapoá, Laguna, Navegantes e São Francisco do Sul. O porto de Laguna atua voltado 

à pesca, enquanto que os quatro portos situados no litoral norte têm destaque na 

exportação de produtos catarinenses. Estes, movimentam atualmente mais de 40 

milhões de toneladas por ano e mantém conexões e linhas com outros portos no Brasil 

e do Mundo (ANTAQ, 2017). 

Quando se trata da atividade portuária catarinense, segundo FIESC (2017), a 

mesma é considerada referência dentro do setor portuário brasileiro. Seu sucesso é 

resultante tanto de questões geográficas, quanto por fatores históricos relacionados 

com o desenvolvimento econômico e industrial. Essa forte estrutura portuária 

instalada no Estado, como é evidenciado na Figura 15, escoa grande parte da 

produção local, sendo responsável por 4,3 % da movimentação portuária nacional no 

ano de 2015 em termos do volume de carga (ANTAQ, 2017). 

 

Figura 15 - Complexo Portuário Catarinense 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).  
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O setor industrial catarinense contribui substancialmente para as exportações 

brasileiras, e em consequência disto, pode ser considerado um dos principais 

responsáveis pela expansão da atividade portuária catarinense. A seguir, observa-se 

a movimentação de cargas referentes ao período de 2014 a 2016 nas instalações 

portuárias do estado catarinense. 

 

Gráfico 5 - Movimentação de cargas nos portos de SC entre 2014 e 2016 

 

Fonte: Adaptado de ANTAQ (2017). 

 

Dentro desse contexto, a distribuição de cargas dos anos supracitados 

ocorreu conforme Tabela 3. Sendo que, a movimentação de contêineres vem se 

destacando devido as suas vantagens no manuseio, agilidade na operação e 

segurança no transporte.  

 

Tabela 3 - Perfil de cargas movimentadas em portos Catarinenses 

Natureza da Carga 
Peso Carga  

Bruta (t) - 2014 
Peso Carga  

Bruta (t) - 2015 
Peso Carga  

Bruta (t) - 2016 
Média por 

 tipo de Carga (%) 

Carga Conteinerizada 18.782.203 18.139.835 18.232.328 42,40 

Granel Sólido 11.429.513 12.502.243 11.873.818 27,54 

Granel Líquido e Gasoso 10.625.572 10.343.754 8.690.501 22,74 

Carga Geral 4.005.214 2.913.315 2.653.569   7,32 

Total 44.842.503 43.899.148 41.450.216 100,00 

Fonte: Adaptado de ANTAQ (2017). 
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Nota-se que houve uma queda na movimentação de cargas nas instalações 

portuárias de SC. Pode-se considerar como justificativa para tal evento a recessão 

econômica, aliado a crise política que assolaram o Brasil neste período. 

 Dando sequência na análise de dados referentes à movimentação de cargas 

através das instalações portuárias para o período supracitado, percebe-se na Tabela 

4, que os portos estabelecidos na região nordeste do estado, isto é, os portos de São 

Francisco do Sul e Itapoá, movimentaram mais de 60% de toda carga em SC. 

Portanto, consegue-se notar a expressividade dos mesmos dentro do complexo 

portuário estadual, sendo importante interceder para garantir uma infraestrutura 

portuária adequada no médio e longo prazo. 

 

Tabela 4 - Resumo da movimentação de cargas por regiões de Santa Catarina 

Região 

Ano 

Média de  
Participação 
por região 

(%) 

2014 2015 2016 

Cargas 
Movimentadas 

(t) 

Participação 
por 

 região (%) 

Cargas 
Movimentadas 

(t) 

Participação 
por 

 região (%) 

Cargas 
Movimentadas 

(t) 

Participação 
por 

 região (%) 

Nordeste 29.315.873 65,38 26.724.716 60,88 23.429.457 56,52 60,93 

Vale do Itajaí 12.162.191 27,12 10.885.052 24,80 11.724.258 28,29 26,73 

Sul 3.364.439 7,50 6.289.380 14,32 6.296.500 15,19 12,34 

Total 44.842.503 100,00 43.899.148 100,00 41.450.216 100,00 100,00 

Fonte: Adaptado de ANTAQ (2017). 

 

Portanto, diante da relevância que a região nordeste do estado representa em 

termos de volume de carga movimentada, é necessário propor melhorias na 

infraestrutura de transporte e na logística no âmbito regional. Assim, a instalação de 

uma ZAL portuária na microrregião de Joinville pode ser relevante ao atual cenário, 

onde há necessidade de investimentos e adequações às atividades de apoio logístico 

portuário. 

 Depois de compreendidos os fluxos logísticos de cargas do tipo 

exportação/importação tanto na esfera estadual quanto regional, a seguir será 

caracterizada a região de estudo para a implantação de uma ZAL. 
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3.1 MICRORREGIÃO DE JOINVILLE  

 

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988 (art.25, § 3º) subtende-se 

uma microrregião como agrupamento de municípios limítrofes. A sua finalidade é 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum, definidas por lei complementar estadual. Geograficamente, de acordo com 

IBGE (2017), SC é subdividida em 6 mesorregiões e 20 microrregiões. 

A microrregião objeto de estudo deste trabalho localiza-se na região nordeste 

do Estado de SC, pertencendo à mesorregião Norte. A mesma se destacou por sua 

tradição industrial, com ênfase no segmento eletrometalmecânico. A microrregião, 

como é apresentada na Figura 16, compreende os municípios de Araquari, Balneário 

Barra do Sul, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Joinville, Jaraguá do Sul, 

Massaranduba, São Francisco do Sul e Schroeder, nos quais Joinville e Jaraguá do 

Sul estão em evidência.  

 

Figura 16 - Mapa da microrregião de Joinville/SC 

 

Fonte: Campos (2017). 
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A extensão territorial da região abrange 4.609,68 km², contando com uma 

população de 908.571 habitantes, conforme estimativa do IBGE de 2013, sendo que 

mais de 75 % destes encontram-se em área urbana. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) médio dessa localidade corresponde a 0,759, ou seja, classificasse em 

um nível alto (ATLAS BRASIL, 2017). Tal indicador socioeconômico mede de forma 

resumida o progresso de determinada região a longo prazo em três dimensões 

básicas do desenvolvimento humano: renda, saúde e educação. Segundo IBGE 

(2013), a soma do Produto Interno Bruto (PIB) da microrregião para o referido ano foi 

de R$ 37.622.718.392,12, correspondendo a cerca de 18 % de todo valor gerado por 

SC. Outro indicador socioeconômico de destaque é o PIB per capita regional, cujo 

valor é de R$ 41.408,67 por habitante, valor acima da média nacional, configurando-

se dessa forma como uma região com potencial de desenvolvimento. 

A evolução da atividade industrial na microrregião de Joinville ocorreu de 

maneira dinâmica, com destaque para os setores metalmecânico. A principal cidade, 

Joinville, foi a pioneira no norte do estado em investimentos nestas atividades, 

tornando-se dessa maneira, o maior polo industrial do estado de SC. Recentemente, 

os municípios adjacentes a ela, vem se fortalecendo devido ao crescimento industrial 

em cidades periféricas, como Araquari, Itapoá e Guaramirim, e prosperando em 

virtude da instalação de unidades fabris de grande porte em algumas cidades.  

Essas transformações na esfera regional, acarretam na ampliação dos 

investimentos na área de infraestrutura de transportes para que haja melhoria nos 

sistemas de transportes locais e a redução de custos em todas as cadeias produtivas 

e consequentemente amplifique o desenvolvimento local, seja em fatores econômicos 

ou sociais. 

   

3.1.1 Infraestrutura de Transportes 

 

Como pode ser percebido na Figura 17, a microrregião de Joinville apresenta 

uma ampla rede multimodal, no qual nota-se que há domínio do modo rodoviário e 

marítimo, além da presença dos modos ferroviário, dutoviário e aeroviário. Diante 

disso, a mesma pode ser considerada privilegiada, quando comparada com outras 

microrregiões do estado, quanto à sua infraestrutura de transportes, possibilitando 

assim os deslocamentos de cargas e pessoas, além de permitir a ligação entre os 

municípios e as demais regiões. 
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Figura 17 - Sistema de transportes da microrregião de Joinville/SC 

 

Fonte: Campos (2017).  

 

Em razão do foco deste estudo ser a concepção de uma ZAL portuária nesta 

localidade, serão explanados com mais destaque modos de transporte que 

abasteceriam predominantemente esta estrutura de integração logística.  

Como um reflexo do que acontece no Brasil, a matriz de transportes em SC, 

e consequentemente na microrregião de Joinville é amplamente dominada pelo modo 

rodoviário, como pode ser verificado no Gráfico 6, por meio do qual ocorre grande 

parte da movimentação de cargas e mercadorias, bem como de pessoas. 

 

Gráfico 6 - Matriz de transportes de Santa Catarina (2014) 

 

Fonte: Ministério dos Transportes apud. FIESC (2017). 
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Além das rodovias, as ferrovias funcionam como um sistema alimentador do 

sistema portuário na aludida microrregião. Visto que, em virtude dele ocorrem as 

operações de exportação e importação.  

Há na região tanto rodovias federais quanto estaduais. Observa-se que as 

rodovias federais exibem maiores fluxos de tráfego, devido ao caráter de via arterial, 

enquanto que as estaduais/municipais apresentam valores menores, evidenciando 

suas características de vias coletoras. 

A BR-101/SC nessa região é administrada pela Autopista Litoral Sul, por meio 

de concessão. Essa rodovia é a principal ligação entre São Paulo, Curitiba e todo o 

litoral de SC, e dessa maneira, acabou sendo um importante instrumento para o 

desenvolvimento industrial e turístico da região. Ademais, é por meio desta importante 

via que escoa grande parte dos produtos (ARTERIS, 2017).  

Outra rodovia federal estabelecida na microrregião é a BR-280/SC, sendo 

considerada uma das principais rodovias do estado, ligando o Porto de São Francisco 

do Sul e a região do extremo norte catarinense à região noroeste do estado. Esta, 

encontra-se atualmente em fase de duplicação/recuperação/restauração, além da 

implantação de dispositivos de segurança viária. A realização do empreendimento é 

justificada pela importância socioeconômica que representa para a região, 

proporcionando locomoção rápida e segura de pessoas e bens (BR-280/SC, 2017). 

As rodovias federais configuram-se como as vias que permitem uma maior 

circulação de pessoas e cargas, além destas, há as rodovias estaduais que alimentam 

todo este sistema viário da microrregião. Na Tabela 5, são descritas as rodovias 

estaduais presentes na região estudada nesse trabalho. 

 

Tabela 5 - Rodovias Estaduais situadas na microrregião de Joinville 

Rodovia Início do Segmento Fim do Segmento 

SC-418 ENTR. BR-101 (P/ JOINVILLE) CAMPO ALEGRE (ENTR. SC-110) 

SC-108 MASSARANDUBA ENTR. SC-414 (P/ LUIZ ALVES) 

SC-416 ENTR. SC-417 (P/ GARUVA) ITAPOÁ 

SC-415 ENTR. BR-101 (P/ BARRA VELHA) ENTR. SC-108 (P/ MASSARANDUBA) 

SC-110 JARAGUÁ DO SUL (ENTR. BR-280) LIMITE MUNICÍPIOS JARAGUÁ / POMERODE 

Fonte: DEINFRA (2017). 

 

Referente ao transporte ferroviário na microrregião, o trecho é operado pela 

Rumo Logística entre Mafra e São Francisco do Sul, fazendo a conexão entre o 

planalto norte catarinense e o litoral do estado. Esta via férrea foi imprescindível para 
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o desenvolvimento da região, possibilitando o transporte de passageiros e cargas 

destinadas à exportação, tais como os grãos e cargas gerais, como madeira e 

frigorificados, além da inserção na movimentação de contêineres. 

Dando sequência no transporte ferroviário na microrregião, existem algumas 

obras que estão em fase de projeto, sob responsabilidade do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que permitirão reduzir os transtornos 

causados à população. Tais projetos são os contornos ferroviários de Joinville e São 

Francisco do Sul, os quais são apresentados na Figura 18, com extensões de 17,90 

km e 8,3 km respectivamente (DNIT, 2015). 

 

Figura 18 - Esquematização do contorno ferroviário no nordeste de SC 

 

Fonte: ClicRBS (2010). 

 

O propósito destas obras é retirar a passagem dos trens pela região central 

destas cidades, que atualmente prejudicam a mobilidade urbana, além de gerarem 

outros danos à comunidade, tais como possíveis acidentes e excesso de ruído. 

Porém, o andamento dos projetos encontram-se atrasados. A estimativa inicial seria 

de que as obras fossem concluídas em dezembro de 2011, porém, os prazos estão 

sendo protelados devido à necessidade de novos estudos técnicos (FIESC, 2017). 

 Este projeto contempla ainda um novo pátio ferroviário, posicionado nas 

proximidades do cruzamento com a rodovia BR-101/SC, que além de permitir as 

operações de carga e descarga de mercadorias, disporá de espaço para a possível 

instalação de operadores logísticos (DNIT, 2015).   

Alusivo ao complexo portuário da região nordeste do estado pertencentes a 

microrregião de Joinville, ou seja, São Francisco do Sul e Itapoá, como pode ser 

verificado na Tabela 4, apresentam uma representatividade no que diz respeito ao 

volume de cargas movimentadas anualmente. Desta maneira, promover novas 
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estruturas de apoio logístico e alternativas para melhorar seus desempenhos será 

crucial. 

Além destes portos, cogita-se a instalação de um novo porto em São 

Francisco do Sul, com sua localização já definida na Ponta do Sumidouro. Este 

empreendimento está orçado em US$ 1 bilhão, cotado em abril de 2017, e possui uma 

área total de 1.461.550 m². Este espaço equivale a 3 vezes a área licenciada para 

operação do Porto de Itapoá (450.000 m²) (PORTO BRASIL SUL, 2017). 

Enfatiza-se que surgem empecilhos para a instalação deste empreendimento 

nesta região, tais como: liberação de licenças ambientais, acesso terrestre encontra-

se caótico, resistência da população local, etc. 

 

Figura 19 - Ilustração do novo porto em São Francisco do Sul/SC 

 

Fonte: Porto Brasil Sul (2017). 

 

Apesar da diversificada rede de infraestruturas disponíveis na região, ainda 

não há a presença expressiva da intermodalidade. Essas características a respeito da 

infraestrutura logística da região, fazem dela uma área potencial para 

desenvolvimento de uma estrutura de integração logística que englobe a 

intermodalidade, possibilitando assim o desenvolvimento das cadeias produtivas 

através da redução de custos logísticos e da agregação de valor. 
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3.1.2 Análise das Mercadorias Produzidas na Microrregião 

 

Os dados referentes às exportações e importações ocorridas no Brasil, são 

geridos e filtrados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

Para efeito de classificação de mercadorias, o Brasil utiliza desde 1996, a 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), a qual também é utilizada pelos demais 

países membros do bloco, e tem como base o Sistema Harmonizado de Designação 

e de Codificação de Mercadorias (SH) (SISCOMEX, 2017). 

O SH é um método internacional de classificação de mercadorias, estruturado 

por códigos, criado com o objetivo de promover o desenvolvimento do comércio 

internacional, assim como aprimorar a coleta, a comparação e a análise das 

estatísticas, particularmente as do comércio exterior, facilitando dessa maneira as 

negociações do comércio internacional, a elaboração das tarifas de fretes, dentre 

outros (MDIC, 2017).  

Dentro da estrutura dos oito dígitos que compõem a NCM, os seis primeiros 

são formados pelo SH, enquanto o sétimo e oitavo dígitos correspondem a 

desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL)3. A nomenclatura do SH compreende 21 seções, 96 capítulos e 1.241 

posições, as quais estão subdivididas em 5.019 subposições. Verifica-se, na Tabela 

6, um exemplo de classificação usando a NCM (MDIC, 2017). 

 

Tabela 6 - Sistemática de classificação da NCM 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2017). 

 

                                            
3 Bloco Econômico composto por Brasil, Argentina Uruguai e Paraguai. O objetivo primordial é a integração                       

dos Estados Partes por meio da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, dentre outras pautas.  

Estrutura      Código Descrição 

SEÇÃO      VII Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 

CAPÍTULO (SH2)      39 Plásticos e suas obras 

POSIÇÃO (SH4)      3904 Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias. 

SUBPOSIÇÃO (SH6)      390422 Policloreto de vinila, plastificado, em forma primária 
 

ITEM      3904220 Policloreto de vinila 

SUBITEM (SH8)      39042200 Policloreto de vinila, plastificado, em forma primária 
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As mercadorias estão ordenadas de forma progressiva na NCM, de acordo 

com o seu grau de elaboração. Quanto maior a participação do homem na composição 

da mercadoria, mais elevado é o número do capítulo em que ela será classificada. 

Realizar corretamente a classificação das mercadorias pode ser vantajoso, 

acarretando na redução do imposto de importação, ou até mesmo em sua isenção, de 

acordo com os acordos comerciais vigentes.      

 Após a realização de uma pesquisa na seção de Estatísticas de Comércio 

Exterior do MDIC, utilizando como filtro o estado de SC e os municípios4 da 

microrregião de Joinville dentro de um período delimitado, isto é, entre 2010 e 2016, 

foi elaborada uma tabela contendo as movimentações das principais mercadorias 

catalogadas pelo órgão supracitado que circularam na referida microrregião, contendo 

o peso líquido (em quilogramas) e o preço (em dólares) nessas atividades comerciais, 

as quais estão expostas no Apêndice A.  

Durante a etapa de tratamento de dados, todo produto objeto de uma 

exportação ou importação foi analisado para obter o segmento industrial que o mesmo 

pertence. As mercadorias alusivas aos anos de 2010 a 2013 vieram descritas através 

dos produtos, sendo necessário realizar buscas para encontrar os códigos 

correspondentes na NCM, e na sequência convertidos para a posição (SH4) 

equivalente. Já as mercadorias movimentadas entre 2014 e 2016, foram apresentadas 

por posição (SH4). E por meio deste atributo, é possível encontrar o segmento 

industrial do produto em questão. Como não há essa associação direta entre SH e 

atividades industriais, coube ao autor relacionar os códigos das posições (SH4) com 

os segmentos industriais. 

Para que isso ocorresse com precisão, foi necessário relacionar as atividades 

econômicas encontradas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) com segmentos industriais específicos. Subentende-se como atividade 

econômica a combinação de recursos - mão-de-obra, capital, matérias primas e 

serviços, associados a um processo produtivo, que permite a produção de bens ou 

serviços. No Quadro 6, encontram-se as atividades econômicas que nortearam a 

formação dos segmentos industriais presentes neste estudo. 

 

                                            
4 Tanto na exportação quanto na importação, os dados são creditados para os municípios-sedes                                 

(domicílio fiscal) das empresas que realizaram as operações. 
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Quadro 6 - Códigos e descrições referentes a classificações CNAE 

Seção Divisões Descrição CNAE 

A 01 a 03 AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA 

B 05 a 09 INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 

C 10 a 33 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

D 35 a 35 ELETRICIDADE E GÁS 

E 36 a 39 ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO 

F 41 a 43 CONSTRUÇÃO 

G 45 a 47 COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

H 49 a 53 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 

I  55 a 56 ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

J 58 a 63 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

K 64 a 66 ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS 

L 68 a 68 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 

M 69 a 75 ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

N 77 a 82 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

O 84 a 84 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 

P 85 a 85 EDUCAÇÃO 

Q 86 a 88 SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 

R 90 a 93 ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 

S 94 a 96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

T 97 a 97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 

U 99 a 99 ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 

Fonte: IBGE (2017). 

  
A CNAE objetiva a padronização do código de identificação econômica das 

unidades produtivas para facilitar os registros e cadastros em todas as esferas do 

governo, com destaque à área tributária. Sendo assim, a CNAE contempla a totalidade 

das atividades exercidas pelas unidades produtivas no país, de forma ordenada, e 

organizada de acordo com as características do processo produtivo. 

Por fim, após um estudo detalhado das atividades econômicas presentes no 

CNAE, e das mercadorias que foram objeto de exportação/importação, adaptou-se 

setores industriais compatíveis com o perfil econômico da região inerente de estudo, 

os quais encontram-se expostos no Quadro 7. 

 

  

http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=A
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=A
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=B
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=B
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=C
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=C
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=D
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=D
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=E
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=E
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=F
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=F
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=G
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=G
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=H
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=H
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=I
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=I
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=J
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=J
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=K
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=K
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=L
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=L
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=M
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=M
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=N
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=N
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=O
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=O
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=P
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=P
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=Q
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=Q
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=R
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=R
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=S
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=S
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=T
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=T
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=U
http://cnae.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=secao&tipo=cnae&versaosubclasse=9&versaoclasse=7&secao=U
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   Quadro 7 - Segmentos industriais encontrados na microrregião de Joinville 

Setores Industriais 

Alimentos e Bebidas 

Artigos de Couro e Calçados 

Bélica 

Eletrometalmecânico 

Madeira e Derivados 

Mineração e Cerâmica 

Outros 

Pecuária e Derivados 

Plástico e Borracha 

Química 

Têxtil e Derivados 

Transportes 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

Após uma análise detalhada dos produtos e das seções do SH, foi elaborada 

a Tabela 7, relacionando o atributo Posição (SH4) com os setores industriais formados 

anteriormente, permitindo desse modo classificar as mercadorias movimentadas na 

microrregião conforme segmento industrial apropriado. 

 

Tabela 7 - Correlação entre posição (SH4) e atividades industriais da região de estudo 

Posição - SH4 
(Limitante Inferior) 

Posição - SH4 
(Limitante Superior) 

Setor Industrial 

0100 0199 Pecuária e Derivados 

0200 0499 Alimentos e Bebidas 

0500 0599 Pecuária e Derivados 

0600 0699 Outros 

0700 1599 Alimentos e Bebidas 

1600 2399 Alimentos e Bebidas 

2400 2499 Outros 

2500 2799 Mineração e Cerâmica 

2800 3899 Química 

3900 4099 Plástico e Borracha 

4100 4399 Artigos de Couro e Calçados 

4400 4699 Madeira e Derivados 

4700 4999 Madeira e Derivados 

5000 6399 Têxtil e Derivados 

6400 6799 Artigos de Couro e Calçados 

6800 7099 Mineração e Cerâmica 

7100 7199 Mineração e Cerâmica 

7200 8599 Eletrometalmecânico 

8600 8699 Transportes 

8700 8799 Eletrometalmecânico 

8800 8999 Transportes 

9000 9299 Eletrometalmecânico 

9300 9399 Bélica 

9400 9999 Outros 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
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Dessa maneira, verificou-se as movimentações das principais mercadorias 

que circularam na microrregião de Joinville, e consequentemente, foi possível 

averiguar e concluir o perfil industrial da região. Como pode-se observar a seguir, a 

indústria eletrometalmecânica é o segmento que movimenta expressivamente a 

economia local, configurando mais de 60 % dos valores obtidos nas transações do 

comércio internacional, isto é, a soma dos valores de exportação e importação. Além 

disso, em termos de volume de carga, o mesmo constitui-se como um segmento 

relevante. Observa-se que os dados apresentados nas Tabelas 8 e 9, são alusivos ao 

período entre 2010 e 2016. 

 

Tabela 8 - Resumo dos segmentos industriais por valores monetários (US$) 

Segmentos Industriais US$     Participação por segmentos (%) 

Eletrometalmecânico  21.776.286.126,00 61,37 
Alimentos e Bebidas    5.397.884.211,00 15,21 
Plástico e Borracha    3.258.771.963,00 9,18 

Química    2.034.869.311,00 5,73 
Outros    1.617.320.588,00 4,56 

Têxtil e Derivados    1.032.143.938,00   2,91 
Mineração e Cerâmica       220.905.914,00 0,62 
Madeira e Derivados         82.422.969,00 0,23 

Transportes         39.659.379,00 0,11 
Pecuária e Derivados         12.152.674,00 0,03 

Artigos de Couro e Calçados         10.396.448,00 0,03 
Bélica                  6.500,00 0,00 

Total Geral        35.482.820.021,00 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

Tabela 9 - Resumo dos segmentos industriais por quantidade de carga movimentada (t) 

    Segmentos Industriais                Peso (t)  Participação por Segmentos (%) 

      Alimentos e Bebidas                   12.578.233,78                    47,41 
       Eletrometalmecânico                     6.780.345,95                              25,56 

   Química                    3.350.392,29                    12,63 
      Plástico e Borracha                    2.455.343,08                      9,26 
   Mineração e Cerâmica                       428.697,87                      1,62 

   Outros                       390.650,06                      1,47 
          Têxtil e Derivados                        335.151,20                      1,26 
     Madeira e Derivados                        202.926,55                      0,76 

Artigos de Couro e Calçados                            2.901,60                      0,01 
Pecuária e Derivados                            2.466,83                      0,01 

Transportes                            1.501,46                      0,01 
Bélica                                   0,32                      0,00 

Total Geral               26.528.611,00             100,00% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
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Como pode-se observar, a demanda produzida na microrregião de Joinville é 

insuficiente para abastecer uma ZAL portuária. Justifica-se essa afirmação pelo fato 

de que para operar uma PL é necessário uma demanda mínima anual de 30 milhões 

de toneladas. Porém, devido aos portos de São Francisco do Sul e Itapoá atenderem 

outras regiões do estado e até mesmo do país, a implantação dessa estrutura logística 

se torna viável devido aos volume de cargas que circulam pela região e que são 

exportadas/importadas por estes portos. Ademais, em virtude do segmento industrial 

eletrometalmecânico ofertar produtos de alto valor agregado, abre-se uma lacuna para 

implantação desse empreendimento na região.  

Diante disso, foi elaborado um questionário, o qual será aplicado à cadeia 

produtiva mais expressiva da microrregião de Joinville, isto é, as indústrias do ramo 

eletrometalmecânico. 
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4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA MICRORREGIÃO DE JOINVILLE 

 

Nesta seção serão apresentados e detalhados os resultados do questionário 

aplicado, bem como os potenciais clientes da ZAL portuária que participaram do 

estudo, caracterizando a principal cadeia produtiva da região, além de discussões a 

respeito da viabilidade de implementar esta estrutura de apoio portuário no âmbito 

regional. 

 

4.1 PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

 

Após a definição da principal cadeia produtiva presente na microrregião de 

Joinville, foi feita uma avaliação das empresas que atuam nesta localidade e que 

poderiam participar do estudo. Conforme pesquisa realizada no site do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), no ano de 2016 existiam 1955 empresas atuantes na 

atividade econômica de indústria de transformação na referida microrregião, as quais 

são compostas por indústrias: metalúrgicas, mecânicas, de materiais elétricos e de 

comunicações.   

Na fase do planejamento da pesquisa, buscou-se determinar o tamanho da 

amostra (𝑛0), com o objetivo de obter informações com certa precisão. Esta precisão 

é descrita em termos do erro amostral máximo tolerado (𝐸0) e do nível de confiança 

(𝛾) a ser adotado no processo de estimação. Barbetta et. al. (2004) definiram que para 

encontrar o tamanho da amostra, deve-se aplicar a Equação 1. 

   

Equação 1 - Estimação do tamanho da amostra para pesquisa 

𝑛0 =  
𝑧𝛾²

4𝐸0
2  

Fonte: Barbetta et. al (2004). 

 

Para obter uma precisão adequada, definiu-se um nível de confiança                      

(𝛾 = 90 %), cujo valor crítico resulta (𝑧𝛾 = 1,645) e um erro amostral máximo tolerado 

(𝐸0 = 10 %). Dessa maneira, tem-se que a amostra mínima seja de 68 empresas. 

Logo, é possível fazer inferências sobre a população usando os resultados obtidos na 

amostra. 
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 Para o segmento industrial definido na etapa anterior, foram identificadas 75 

empresas de forma aleatória, de acordo com a importância econômica que as 

mesmas possuem e também em relação ao volume produzido por elas. Após a 

escolha das empresas, foi realizado um contato formal via telefone e e-mail, onde foi 

solicitada a participação das mesmas.  

A grande dificuldade encontrada durante a realização desta etapa foi 

encontrar empresas dispostas a participar e colaborar com a realização deste estudo, 

não sabendo o motivo específico para essa retração, seja por indisponibilidade das 

mesmas ou por fatores estratégicos (confidencialidade de informações).  

O questionário em questão, o qual encontra-se no Apêndice B, foi estruturado 

em 5 seções e compreende 30 perguntas, sendo a primeira parte referente a 

informações gerais da empresa e do colaborador, a segunda apresenta aspectos da 

produção, a terceira seção retrata fatores administrativos, isto é, como a empresa 

conduz suas atividades pertinentes a logística. Já a quarta seção contextualiza o 

transporte regional e sobre quais modos de transporte a empresa utiliza para escoar 

sua produção, e por fim, a última seção trata de aspectos relacionados com a ZAL 

portuária. O mesmo foi elaborado e aplicado por meio do “Google Formulários” com 

as potenciais empresas usuárias da ZAL portuária e que aceitaram respondê-lo. Foi 

solicitado ao responsável pela área de logística/suprimentos da respectiva empresa, 

devido aos conhecimentos específicos e a maior intimidade com o assunto. O objetivo 

desta etapa é identificar as prioridades que os mesmos vislumbram à implantação da 

ZAL portuária, considerando operações voltadas a agregação de valor à produção e 

adensamento das cadeias produtivas, bem como mostrar as dificuldades enfrentadas 

pelas empresas com a logística com âmbito regional. A seguir, serão expostas as 

análises e avaliações obtidas através do questionário. 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES GERAIS 

 

Nesta etapa, contou-se com a participação de 9 empresas do segmento 

industrial definido anteriormente. Sendo assim, após análise e observação das 

informações, pode-se destacar de maneira geral que: 

 Devido a este setor produtivo ser de maior valor agregado, notou-se que 

as empresas possuem um alto faturamento, acima de R$10.000.000,00 

anuais;  
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 No quesito à movimentação de cargas dentro da microrregião, 

predominam o número de empresas que destinam apenas 20% da produção 

ao consumo local; 

 Quanto à produção destinada à exportação, aproximadamente 80% das 

empresas participantes designam apenas 20% de sua produção para esse 

tipo de mercado, configurando dessa maneira, que o foco é abastecer o 

mercado nacional; 

 A maioria das empresas, isto é, 80% das participantes utilizam serviços 

logísticos terceirizados e vislumbram suporte de especialistas; 

 Cerca de 80% das empresas participantes do estudo não enfrentam 

dificuldades nas operações aduaneiras, assim como nas atividades 

burocráticas e tributárias; 

 Observa-se certo destaque para a etapa de Armazenagem, na qual 

100% das empresas utilizam estruturas próprias; 

 Referente à quantificação de Custos Logísticos, 70% das empresas 

realizam este levantamento, porém por motivos estratégicos não 

compartilharam essa informação; 

 No que se refere à Infraestrutura de transportes regional, as empresas 

julgam de forma geral que o modo Aeroviário encontra-se em péssimas 

condições, o modo Aquaviário foi conceituado como Bom, o modo 

Ferroviário Ruim, enquanto o modo Rodoviário Regular; 

 O modo Rodoviário é o mais utilizado para escoar a produção (100%), 

sendo que 36,4% utilizam também o modo Aquaviário e 45,5% Aeroviário, 

porém nenhuma empresa utiliza o modo Ferroviário; 

 Devido à utilização do modo rodoviário, 60% das empresas 

eventualmente enfrentam problemas para distribuição de suas mercadorias; 

 Quanto à infraestrutura logística regional, é unânime aos entrevistados 

o descaso governamental em relação ao modo mais utilizado no transporte 

de cargas no país, isto é, o modo rodoviário. 

 Destaca-se para o fato de que a maioria dos entrevistados (60%) não 

está interessada na integração modal, porém as que vislumbram essa 

oportunidade, destacam a inclusão dos modos Aquaviário (Cabotagem) e 

Ferroviário no escoamento de suas produções. Além disso, citam que estes 
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modos de transporte são pouco utilizados e que uma infraestrutura 

adequada para a logística do setor eletrometalmecânico decorre da inserção 

destes para solucionar os gargalos nas áreas de transporte, levando a 

proposição de mudanças em caráter urgente. 

 

Quando questionadas à respeito do tema de estudo, isto é, sobre a viabilidade 

de implantação da ZAL portuária na microrregião de Joinville, bem como sobre os 

possíveis benefícios oriundos do uso da mesma, além das características que a 

mesma deve possuir, nota-se que: 

 

 Para a concepção da ZAL portuária, as empresas julgam mais 

importante encontrar nesta estrutura logística um Sistema de Gestão e 

Controle de Informações e Equipamentos de Movimentação Modernos 

enquanto que Espaços Empresarias e Armazéns, estas julgam ser menos 

importante, não despertando a atenção para esses atributos; 

 Dentre os benefícios provenientes do uso da ZAL portuária, as empresas 

priorizam obter a Redução de Custos, a Disponibilidade de Melhores 

Serviços Logísticos, o Aumento da Eficiência na Cadeia de Suprimentos e a 

Melhora e Confiabilidade na Gestão dos Processos;  

 Referente ao sistema portuário brasileiro, as empresas julgam enfrentar 

mais adversidades nos atributos a seguir: Custos elevados de operação, a 

Infraestrutura deficiente, Demora nos processos, enquanto que a 

Cabotagem não é considerada um problema, já que não é vislumbrada pela 

imensa maioria das empresas. 

 Quanto ao interesse em usufruir-se da ZAL portuária, as empresas 

mostram ainda certa resistência, seja por falta de conhecimento de como as 

mesmas funcionam, ou por precaução para com esse tipo de mudança, 

porém quando questionadas quanto ao uso da ZAL portuária caso esta 

proporcionasse aumento competitivo, 80% das empresas se mostraram 

interessadas.  

 

Dessa maneira, esta etapa teve como finalidade verificar os anseios das 

indústrias do setor eletrometalmecânico, além de permitir tirar algumas conclusões 

em relação à postura das empresas no tocante a possível implantação de uma ZAL 
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portuária nesta região. Apesar do número de informações coletadas ter sido menor 

que o número estimado durante a amostragem e não ter o nível de confiança 

desejado, este trabalho possibilita tirar conclusões à respeito desta cadeia produtiva 

e fazer inferências utilizando os resultados obtidos. 

 As empresas de pequeno porte que participaram da pesquisa ainda relutam 

em mudar sua estrutura e postura em relação às atividades logísticas, enquanto que 

as empresas de grande porte vislumbram a participação e inserção nesse tipo de 

estrutura logística, devido aos ganhos de escala e os inúmeros benefícios que a 

mesma promete. 

Outro fator preocupante percebido pelas empresas, é a situação crítica do 

transporte e da logística no âmbito estadual, os quais influenciam negativamente na 

competitividade dos produtos de Santa Catarina. De acordo com FIESC (2017), 

a indústria catarinense gasta R$ 0,14 para cada R$ 1 faturado em produtos com 

custos de logística. Portanto, as entidades e indústrias do estado devem se mobilizar 

em favor da melhoria da logística catarinense. Nesse sentido, fomentar a implantação 

dessas localizações logísticas é de suma importância tanto a nível nacional quanto 

regional, para que se possa ampliar as alternativas nas movimentações de cargas, 

facilitar o desenvolvimento das atividades logísticas e melhorar a integração entre os 

modos de transporte disponíveis em sua localidade, visando a redução de custos e 

aumento de performance das cadeias produtivas. Portanto, é oportuno a instalação 

da ZAL portuária na tentativa de maximizar o desenvolvimento econômico e social da 

microrregião de Joinville. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo a SEP (2014), na esfera nacional estão sendo desenvolvidos 

projetos por meio de recursos obtidos no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), no intuito de organizar o fluxo portuário, por meio da implantação de 16        

áreas de apoio logístico portuário (AALP), e este trabalho mostrou estar inserido  

nesse contexto. Sendo assim, buscou-se elaborar um diagnóstico, visando 

estabelecer aspectos socioeconômicos relevantes à implantação da ZAL portuária    

na microrregião de Joinville. O mesmo está baseado em análises e no levantamento 

de informações das principais características, serviços e infraestruturas que a ZAL 

portuária possui, além da fundamentação com relação aos aspectos 

socioeconômicos, de infraestrutura e dos tipos de cargas da microrregião estudada.  

Enfatiza-se que a proposição de uma ZAL portuária deve estar adequada às 

necessidades e características da microrregião de Joinville, além de satisfazer o 

interesse dos possíveis usuários e o perfil econômico e industrial da região na qual 

será inserida.  

A região monstra amplo potencial para abrigar esse complexo logístico. 

Apresenta uma forte estrutura produtiva e com grau de especialização em vários 

segmentos, além de uma malha de transporte extremamente complexa, com alta 

participação no modo rodoviário, o qual é denso e fortemente integrado, e também 

possui uma estrutura portuária muito forte e que ainda assim continua em expansão. 

Acrescenta-se a isto, que há possiblidade de expandir e integrar o modo ferroviário 

aos demais, facilitando assim os deslocamentos e movimentação de cargas entre os 

municípios e as demais regiões. Apesar da microrregião de Joinville demonstrar 

condições de receber tal plataforma e apresentar índices econômicos em constante 

crescimento, é necessário garantir a continuidade desta tendência no longo prazo, 

sendo imprescindível buscar soluções logísticas que racionalizem os processos, 

garantam a sustentabilidade e melhorem a eficiência de uma forma geral. 

Sabe-se que a implantação de empreendimentos de grande porte como este, 

potencialmente provocam efeitos negativos no meio ambiente. Porém, no meio     

social e econômico, a instalação de uma nova estrutura logística nesta referida   

região, poderia alavancar a proposição de novos negócios para esta localidade,      

bem como ser um instrumento chave para o desenvolvimento sustentável da 

microrregião de Joinville, possibilitando a minimização de impactos, garantindo 
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melhorias sociais e uma maior rentabilidade econômica no contexto regional, além de 

gerar benefícios para a comunidade local. Dentre eles, pode-se citar o 

descongestionamento dos portos, a redução de custos de fretes e da produção, oferta 

de infraestruturas adequadas para movimentações de cargas, a inserção da 

intermodalidade, o aumento no fluxo de cargas nas regiões atendidas por esta 

estrutura de apoio logístico, além da geração de mais empregos, a formação de mão 

de obra especializada, e ações de responsabilidade social (seja no âmbito cultural, 

educacional, esportivo etc.) entre tantos outros. Portanto, vislumbra-se que a 

implantação de uma ZAL portuária acarretará consequências positivas no quadro 

econômico e social da microrregião de Joinville. 

Cabe destacar que devido ao Brasil ser um país com um considerável    

potencial de navegação, a ZAL portuária justifica-se como uma alternativa      

importante para impulsionar o transporte de cargas destinadas à exportação e 

importação e o incentivo ao uso da intermodalidade. Esta estrutura é concebida  

dentro de um contexto para que se modernize a infraestrutura e gestão portuária, 

visando aumentar a movimentação e diminuir o custo do setor portuário brasileiro. 

Acrescenta-se ainda que este trabalho se caracteriza como um estudo   

prévio, isto é, cuja visão é dar apoio no processo de implementação de uma ZAL 

portuária na região de estudo, focando no planejamento estratégico, não abordando 

detalhes operacionais, tal como proposição de layout, dimensionamento de  

estruturas, elaboração de cronogramas de ocupação, entre outros. Além disso, esta 

pesquisa desconsidera análises com relação a viabilidade financeira e estudos de 

modelos de gestão para controle administrativo da ZAL portuária, bem como estudos 

de localização.   

Finalmente, o presente trabalho cumpriu seu objetivo principal de analisar 

aspectos socioeconômicos da microrregião de Joinville com a finalidade de propor 

uma ZAL portuária no contexto regional. 

 

5.1 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O trabalho apresenta limitações de abrangência de pesquisa, necessárias 

para que o cronograma de atividades pudesse ser cumprido. Além disso, algumas 

restrições de recursos também estiveram presentes durante a pesquisa. 
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A análise sob o ponto de vista relacionado à mensuração de impactos 

econômicos, sociais, ambientais ou outros, que por ventura venham a ocorrer com a 

implantação de uma ZAL portuária na microrregião de Joinville, não foi levada em 

consideração e ficam listados como recomendações para trabalhos futuros.  

Devido à restrição de tempo para que o cronograma estipulado fosse 

cumprido, sugere-se expandir o número de cadeias produtivas relevantes a região 

para aprimorar a análise e a confiabilidade dos resultados, visto que este trabalho 

limitou-se a averiguar a principal cadeia produtiva da região de estudo. Além disso, o 

número de empresas respondentes do questionário também foi reduzido. Justifica-se 

este fato pela dificuldade no contato com as empresas da região, bem como pela falta 

de interesse das mesmas em participar da pesquisa. Sugere-se ainda realizar 

pessoalmente uma entrevista para coleta de dados junto às potenciais empresas 

usuárias da ZAL portuária. 

Além destes, sugere-se aplicar alguma das técnicas de pesquisa operacional, 

isto é, modelos ou algoritmos de otimização para a resolução de problemas de 

localização de facilidades, com o propósito de identificar o local “ideal” para 

implantação deste empreendimento dentro do contexto regional. 
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APÊNDICE A – ANÁLISE REGIONAL DE MERCADORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posição_SH4 SETOR INDUSTRIAL SEÇÃO DESCRIÇÃO (SH4) PRODUTO (SH8) US$ PESO (Kg) ANO CIDADE TIPO DE COMÉRCIO

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 327.849.063,00$  97.164.689,00      2016 Joinville Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 326.663.090,00$  162.362.315,00    2016 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 54.065.334,00$    25.354.222,00      2016 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
37.511.788,00$    8.221.822,00        2016 Joinville Exportação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos 17.108.426,00$    845.400,00           2016 Joinville Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes 14.704.241,00$    1.043.082,00        2016 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço 14.136.402,00$    4.579.944,00        2016 Joinville Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico 11.972.246,00$    3.207.871,00        2016 Joinville Exportação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos 11.748.083,00$    713.550,00           2016 Joinville Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha 8.310.784,00$      1.076.807,00        2016 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
8.250.588,00$      2.323.425,00        2016 Joinville Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
7.710.775,00$      3.642.004,00        2016 Joinville Exportação

7207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado 7.646.972,00$      9.109.201,00        2016 Joinville Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 7.124.825,00$      566.155,00           2016 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
6.969.994,00$      213.595,00           2016 Joinville Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes 4.762.400,00$      27.572.035,00      2016 Joinville Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida 4.330.392,00$      191.382,00           2016 Joinville Exportação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
4.031.097,00$      261.318,00           2016 Joinville Exportação

8441 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos, para o trabalho da pasta de papel, do papel ou do cartão, incluídas as cortadeiras de todos os tipos 3.990.908,00$      112.226,00           2016 Joinville Exportação

8439 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão 3.986.307,00$      154.067,00           2016 Joinville Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, 

sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa
3.753.224,00$      51.111,00             2016 Joinville Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
3.690.087,00$      137.353,00           2016 Joinville Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 3.573.499,00$      286.591,00           2016 Joinville Exportação

8428 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) 3.511.486,00$      493.246,00           2016 Joinville Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
3.428.786,00$      116.724,00           2016 Joinville Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos 3.387.557,00$      42.509,00             2016 Joinville Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
3.119.998,00$      464.696,00           2016 Joinville Exportação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo 2.541.091,00$      104.800,00           2016 Joinville Exportação

8420 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros 2.429.491,00$      117.085,00           2016 Joinville Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço 2.389.192,00$      611.376,00           2016 Joinville Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico 2.377.413,00$      87.456,00             2016 Joinville Exportação

2841 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos 2.292.447,00$      196.400,00           2016 Joinville Exportação

3306 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Preparações para higiene bucal ou dentária, incluídos os pós e cremes para facilitar a aderência das dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fio dental), em 

embalagens para venda a retalho
1.868.575,00$      15.579,00             2016 Joinville Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes 1.760.852,00$      20.858,00             2016 Joinville Exportação

2833 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos) 1.719.362,00$      270.544,00           2016 Joinville Exportação

3006 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo 1.718.332,00$      10.852,00             2016 Joinville Exportação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
1.461.465,00$      44.169,00             2016 Joinville Exportação

8903 Transportes Material de transporte Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto; barcos a remos e canoas 1.250.007,00$      55.351,00             2016 Joinville Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
1.242.020,00$      141.599,00           2016 Joinville Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
1.192.153,00$      239.050,00           2016 Joinville Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 374.915.780,00$  162.846.456,00    2015 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
333.864.299,00$  93.178.391,00      2015 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 69.408.943,00$    29.242.942,00      2015 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
40.189.624,00$    8.209.849,00        2015 Joinville Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes 17.488.671,00$    1.032.893,00        2015 Joinville Exportação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos 16.586.196,00$    703.765,00           2015 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço 13.808.553,00$    4.119.862,00        2015 Joinville Exportação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos 13.629.767,00$    706.400,00           2015 Joinville Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico 11.689.667,00$    3.170.341,00        2015 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
10.293.874,00$    3.399.870,00        2015 Joinville Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
9.008.604,00$      3.830.134,00        2015 Joinville Exportação

7207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado 8.938.951,00$      9.356.750,00        2015 Joinville Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos 8.639.397,00$      121.489,00           2015 Joinville Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 8.132.710,00$      532.008,00           2015 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
8.091.626,00$      178.682,00           2015 Joinville Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 7.494.539,00$      573.719,00           2015 Joinville Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha 6.738.552,00$      775.981,00           2015 Joinville Exportação

9402 Outros Mercadorias e produtos diversos
Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de 

dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispos
6.289.648,00$      335.219,00           2015 Joinville Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço 4.482.456,00$      1.406.814,00        2015 Joinville Exportação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
4.044.377,00$      211.060,00           2015 Joinville Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
3.847.089,00$      136.022,00           2015 Joinville Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes 3.789.043,00$      20.398.610,00      2015 Joinville Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida 3.696.886,00$      154.661,00           2015 Joinville Exportação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo 3.585.515,00$      126.200,00           2015 Joinville Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, 

sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa
3.533.696,00$      49.680,00             2015 Joinville Exportação

2841 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos 3.345.053,00$      219.000,00           2015 Joinville Exportação

2833 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos) 2.229.286,00$      315.453,00           2015 Joinville Exportação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
2.191.755,00$      54.783,00             2015 Joinville Exportação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais 2.176.584,00$      174.921,00           2015 Joinville Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
1.963.092,00$      226.824,00           2015 Joinville Exportação

3306 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Preparações para higiene bucal ou dentária, incluídos os pós e cremes para facilitar a aderência das dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fio dental), em 

embalagens para venda a retalho
1.946.065,00$      15.819,00             2015 Joinville Exportação

8441 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos, para o trabalho da pasta de papel, do papel ou do cartão, incluídas as cortadeiras de todos os tipos 1.897.098,00$      24.442,00             2015 Joinville Exportação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
1.799.373,00$      89.303,00             2015 Joinville Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis 1.743.461,00$      67.733,00             2015 Joinville Exportação

3006 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo 1.604.091,00$      8.880,00               2015 Joinville Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
1.569.229,00$      36.665,00             2015 Joinville Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
1.553.060,00$      47.872,00             2015 Joinville Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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,
1.457.460,00$      24.941,00             2015 Joinville Exportação

8454 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Conversores, cadinhos ou colheres de fundição, lingoteiras e máquinas de vazar (moldar), para metalurgia, aciaria ou fundição 1.438.756,00$      27.737,00             2015 Joinville Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
1.309.319,00$      122.538,00           2015 Joinville Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408                                                                                                                                                         442.693.233,00$  173.619.183,00    2014 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                                      
403.701.436,00$  100.720.409,00    2014 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705                                                                                                                                                                                           72.963.585,00$    28.731.644,00      2014 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                              
47.947.820,00$    9.119.655,00        2014 Joinville Exportação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos                                                                                                                                                                          22.000.100,00$    717.200,00           2014 Joinville Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes                                                                                 20.222.833,00$    1.142.466,00        2014 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço                                                                                                                                                         18.928.667,00$    5.363.362,00        2014 Joinville Exportação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos                                                                                                                                                                                           16.789.351,00$    642.425,00           2014 Joinville Exportação

7207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado                                                                                                                                                                                                         14.919.540,00$    13.426.563,00      2014 Joinville Exportação



9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos                                                                                                                                                                                               12.712.627,00$    192.931,00           2014 Joinville Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico                                                                                                                                                                         12.605.074,00$    3.212.354,00        2014 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
11.412.345,00$    4.151.552,00        2014 Joinville Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                        
11.071.818,00$    3.669.915,00        2014 Joinville Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases                                                                                                                                                       9.713.366,00$      565.153,00           2014 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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                                                              
8.732.160,00$      225.829,00           2014 Joinville Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914                                                                                                                                                                                   8.051.023,00$      540.783,00           2014 Joinville Exportação

9402 Outros Mercadorias e produtos diversos
Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de 

dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispos
7.983.602,00$      350.023,00           2014 Joinville Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha                                                                                                                                                                                                                      7.380.379,00$      735.055,00           2014 Joinville Exportação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo                                                                                                                                                                                                                                     7.232.937,00$      186.500,00           2014 Joinville Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes                                                                                                                                                      6.251.717,00$      21.311.105,00      2014 Joinville Exportação

8702 Eletrometalmecânico Material de transporte Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluíndo o condutor                                                                                                                                                                             5.079.628,00$      890.267,00           2014 Joinville Exportação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                      
4.925.944,00$      266.488,00           2014 Joinville Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico                                                                            4.879.623,00$      239.782,00           2014 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco                                                                                                                                                                                                               4.868.166,00$      2.164.140,00        2014 Joinville Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
4.550.967,00$      148.585,00           2014 Joinville Exportação

2833 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos)                                                                                                                                                                                                               3.773.801,00$      495.313,00           2014 Joinville Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
3.259.207,00$      39.980,00             2014 Joinville Exportação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                             
3.088.860,00$      67.883,00             2014 Joinville Exportação

8441 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos, para o trabalho da pasta de papel, do papel ou do cartão, incluídas as cortadeiras de todos os tipos                                                                                                                              3.088.616,00$      62.245,00             2014 Joinville Exportação

8439 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão                                                                                                                            2.680.970,00$      96.022,00             2014 Joinville Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço                                                                                                                                                                                                                                   2.641.663,00$      529.623,00           2014 Joinville Exportação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos                                                                                                                                                                                                  2.605.446,00$      74.550,00             2014 Joinville Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida                                                                                                                                                                                                            2.581.027,00$      132.159,00           2014 Joinville Exportação

2841 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos                                                                                                                                                                                                                2.321.221,00$      148.600,00           2014 Joinville Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
2.136.995,00$      222.208,00           2014 Joinville Exportação

3306 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Preparações para higiene bucal ou dentária, incluídos os pós e cremes para facilitar a aderência das dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fio dental), em 

embalagens para venda a retalho                                          
1.850.767,00$      14.402,00             2014 Joinville Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
1.626.718,00$      38.315,00             2014 Joinville Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis                                                                                                                                                                                                        1.624.464,00$      68.985,00             2014 Joinville Exportação

8420 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros                                                                                                                                                               1.566.878,00$      41.120,00             2014 Joinville Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
1.523.253,00$      14.598,00             2014 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 FRIGORIAS/HORA 408.275.955,00$  89.155.975,00      2013 Joinville Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES DIESEL/SEMI 391.510.713,00$  150.292.246,00    2013 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,ETC.VIRGINIA 152.407.820,00$  22.955.240,00      2013 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS 50.393.622,00$    16.337.890,00      2013 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
REFRIGERADORES COMBIN.C/CONGELADORES,PORTA EXT.SEPARADA 37.983.473,00$    7.582.563,00        2013 Joinville Exportação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos  IODATOS DE CALCIO 22.412.289,00$    614.400,00           2013 Joinville Exportação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos  IODETOS DE POTASSIO 21.421.553,00$    493.025,00           2013 Joinville Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES DE EXPLOSAO 19.575.164,00$    890.652,00           2013 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 BLOCOS DE CILINDROS/CABECOTES/CARTERES,P/COMPRESSORES 16.767.801,00$    13.325.090,00      2013 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTS.FREIOS E PARTES,P/TRATORES/VEÍCS.AUTS. 14.153.369,00$    7.796.420,00        2013 Joinville Exportação

7207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado  PRODS.SEMIMANUFAT.DE FERRO/ACO,N/LIGADOS,CARBONO>=0.25% 13.203.772,00$    11.945.951,00      2013 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  OUTROS ACESSORIOS P/TUBOS MOLDADOS DE FERRO FUNDIDO,ETC 11.031.571,00$    3.741.575,00        2013 Joinville Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE VELOCID.MOTORES 10.586.229,00$    160.065,00           2013 Joinville Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE PLASTICOS 10.317.976,00$    2.287.179,00        2013 Joinville Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS 10.313.054,00$    651.936,00           2013 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 REFRIGERADORES DE COMPRESSAO,DE USO DOMESTICO 10.017.295,00$    2.005.999,00        2013 Joinville Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  OUTROS DISPOSITIVOS UTIL.EM BANHEIROS/COZINHAS 9.805.382,00$      526.848,00           2013 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS COMPRESSORES DE AR,ESTACIONARIOS,DE PISTAO 9.563.152,00$      1.660.538,00        2013 Joinville Exportação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo  OUTRAS FORMAS DE IODO 9.366.493,00$      163.550,00           2013 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO COFRE,CAPACIDADE<=800L 9.001.985,00$      1.845.970,00        2013 Joinville Exportação

9402 Outros Mercadorias e produtos diversos
Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de 

dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispos
 CADEIRAS DE DENTISTA/SALOES DE CABELEIREIRO,ETC.PARTES 8.346.811,00$      357.516,00           2013 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTRAS GASES 7.694.614,00$      2.661.419,00        2013 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) 7.124.751,00$      4.766.642,00        2013 Joinville Exportação

8439 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão  OUTS.MAQUINAS E APARELHOS P/ACABAMENTO DE PAPEL/CARTAO 7.059.475,00$      255.303,00           2013 Joinville Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes  OUTROS DESPERDICIOS E RESIDUOS DE FERRO OU ACO 6.896.974,00$      23.746.405,00      2013 Joinville Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  APARS.P/FILTRAR OLEOS MINERAIS NOS MOTORES EXPLOSAO,ETC 6.602.260,00$      414.897,00           2013 Joinville Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO 6.273.787,00$      2.471.639,00        2013 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS MANCAIS SEM ROLAMENTOS 6.188.502,00$      2.223.660,00        2013 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO ARMARIO,CAPACIDADE<=900L 5.674.344,00$      1.100.562,00        2013 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS P/ODONTOLOGIA 5.422.688,00$      179.649,00           2013 Joinville Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha  ROUPAS DE TOUCADOR/COZINHA,DE TECIDOS ATOALH.DE ALGODAO 5.417.718,00$      547.288,00           2013 Joinville Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA 5.314.045,00$      33.117,00             2013 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  DESPERDICIOS DE FUMO 5.142.876,00$      10.774.720,00      2013 Joinville Exportação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos  IODATOS DE POTASSIO 4.815.997,00$      129.600,00           2013 Joinville Exportação

8702 Eletrometalmecânico Material de transporte Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluíndo o condutor  VEICULOS AUTOMOVEIS P/TRANSP>=10 PESSOAS,C/MOTOR DIESEL 4.500.276,00$      1.191.200,00        2013 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE FERRO FUND.MALEAV.D>50MM 3.980.397,00$      613.845,00           2013 Joinville Exportação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 MAQS.P/LIMPEZA,SELECAO,ETC.DE GRAOS,PRODS.HORTIC.SECOS 3.836.273,00$      249.804,00           2013 Joinville Exportação

8420 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros  CALANDRAS E LAMINADORES,PARA PAPEL OU CARTAO 3.591.190,00$      111.029,00           2013 Joinville Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTS.MAQUINAS E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS 3.542.728,00$      44.362,00             2013 Joinville Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico  MOLDES P/MOLDAGEM DE BORRRACHA/PLASTICO,POR INJECAO,ETC 3.249.551,00$      78.123,00             2013 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 FRIGORIAS/HORA 504.250.026,00$  114.942.041,00    2012 Joinville Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES DIESEL/SEMI 405.118.035,00$  145.212.292,00    2012 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,ETC.VIRGINIA 180.029.682,00$  27.527.290,00      2012 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS 51.105.368,00$    15.741.535,00      2012 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 REFRIGERADORES COMBIN.C/CONGELADORES,PORTA EXT.SEPARADA 38.201.247,00$    7.838.098,00        2012 Joinville Exportação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos  IODETOS DE POTASSIO 30.412.669,00$    614.520,00           2012 Joinville Exportação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos  IODATOS DE CALCIO 19.684.513,00$    484.100,00           2012 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTS.FREIOS E PARTES,P/TRATORES/VEÍCS.AUTS. 17.335.801,00$    8.774.514,00        2012 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) 15.753.020,00$    8.532.696,00        2012 Joinville Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE VELOCID.MOTORES 15.621.200,00$    222.273,00           2012 Joinville Exportação

7207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado  PRODS.SEMIMANUFAT.DE FERRO/ACO,N/LIGADOS,CARBONO>=0.25% 14.344.103,00$    12.911.725,00      2012 Joinville Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS 13.045.659,00$    794.705,00           2012 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 BLOCOS DE CILINDROS/CABECOTES/CARTERES,P/COMPRESSORES 12.782.577,00$    11.276.738,00      2012 Joinville Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  OUTROS DISPOSITIVOS UTIL.EM BANHEIROS/COZINHAS 11.582.514,00$    632.398,00           2012 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 REFRIGERADORES DE COMPRESSAO,DE USO DOMESTICO 10.950.429,00$    2.115.955,00        2012 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTRAS GASES 10.532.326,00$    3.799.571,00        2012 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  OUTROS ACESSORIOS P/TUBOS MOLDADOS DE FERRO FUNDIDO,ETC 10.273.018,00$    3.520.568,00        2012 Joinville Exportação



9402 Outros Mercadorias e produtos diversos
Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de 

dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispos
 CADEIRAS DE DENTISTA/SALOES DE CABELEIREIRO,ETC.PARTES 10.208.122,00$    439.646,00           2012 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO COFRE,CAPACIDADE<=800L 9.529.423,00$      1.863.400,00        2012 Joinville Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE PLASTICOS 9.169.366,00$      2.101.536,00        2012 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS COMPRESSORES DE AR,ESTACIONARIOS,DE PISTAO 9.151.279,00$      1.609.834,00        2012 Joinville Exportação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo  OUTRAS FORMAS DE IODO 8.796.476,00$      130.600,00           2012 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  DESPERDICIOS DE FUMO 8.226.789,00$      11.135.430,00      2012 Joinville Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES DE EXPLOSAO 7.001.111,00$      270.027,00           2012 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS MANCAIS SEM ROLAMENTOS 6.948.223,00$      2.796.365,00        2012 Joinville Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha  ROUPAS DE TOUCADOR/COZINHA,DE TECIDOS ATOALH.DE ALGODAO 5.926.565,00$      562.838,00           2012 Joinville Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes  DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO 5.096.958,00$      15.822.170,00      2012 Joinville Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  APARS.P/FILTRAR OLEOS MINERAIS NOS MOTORES EXPLOSAO,ETC 5.088.339,00$      332.495,00           2012 Joinville Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico  MOLDES P/MOLDAGEM DE BORRRACHA/PLASTICO,POR INJECAO,ETC 5.082.676,00$      142.836,00           2012 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS P/ODONTOLOGIA 4.836.352,00$      218.656,00           2012 Joinville Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO 4.818.092,00$      1.782.659,00        2012 Joinville Exportação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 PARTES DE MAQS.E APARS.P/LIMPEZA,SELECAO,ETC.DE GRAOS 4.727.088,00$      559.072,00           2012 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 APARS.DENTARIOS DE BROCAR MESMO C/OUTS.EQUIP.DENTARIOS 4.721.019,00$      8.416,00               2012 Joinville Exportação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 MAQS.P/LIMPEZA,SELECAO,ETC.DE GRAOS,PRODS.HORTIC.SECOS 4.318.578,00$      263.931,00           2012 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO ARMARIO,CAPACIDADE<=900L 4.292.147,00$      856.217,00           2012 Joinville Exportação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos  IODATOS DE POTASSIO 4.083.123,00$      95.600,00             2012 Joinville Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS 3.884.854,00$      108.929,00           2012 Joinville Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTS.MAQUINAS E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS 3.529.804,00$      43.757,00             2012 Joinville Exportação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos  IODETOS DE SODIO 3.409.149,00$      60.350,00             2012 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE FERRO FUND.MALEAV.D>50MM 3.306.029,00$      453.856,00           2012 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 FRIGORIAS/HORA 470.706.800,00$  108.093.643,00    2011 Joinville Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES DIESEL/SEMI 425.206.241,00$  153.209.543,00    2011 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,ETC.VIRGINIA 225.112.195,00$  36.317.470,00      2011 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS 55.372.949,00$    17.477.684,00      2011 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 REFRIGERADORES COMBIN.C/CONGELADORES,PORTA EXT.SEPARADA 46.212.580,00$    8.589.072,00        2011 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) 31.416.987,00$    16.925.967,00      2011 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTS.FREIOS E PARTES,P/TRATORES/VEÍCS.AUTS. 21.265.594,00$    10.481.548,00      2011 Joinville Exportação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos  IODETOS DE POTASSIO 17.442.546,00$    433.075,00           2011 Joinville Exportação

7207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado  PRODS.SEMIMANUFAT.DE FERRO/ACO,N/LIGADOS,CARBONO>=0.25% 17.396.560,00$    15.591.379,00      2011 Joinville Exportação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos  IODATOS DE CALCIO 15.431.863,00$    477.107,00           2011 Joinville Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE VELOCID.MOTORES 15.068.557,00$    236.339,00           2011 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 REFRIGERADORES DE COMPRESSAO,DE USO DOMESTICO 13.535.855,00$    2.656.100,00        2011 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  OUTROS ACESSORIOS P/TUBOS MOLDADOS DE FERRO FUNDIDO,ETC 12.974.507,00$    4.323.333,00        2011 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO COFRE,CAPACIDADE<=800L 12.144.800,00$    2.412.275,00        2011 Joinville Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE PLASTICOS 11.411.666,00$    2.310.870,00        2011 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 BLOCOS DE CILINDROS/CABECOTES/CARTERES,P/COMPRESSORES 11.077.989,00$    9.247.257,00        2011 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS COMPRESSORES DE AR,ESTACIONARIOS,DE PISTAO 10.753.790,00$    1.948.471,00        2011 Joinville Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  OUTROS DISPOSITIVOS UTIL.EM BANHEIROS/COZINHAS 10.162.259,00$    487.807,00           2011 Joinville Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS 9.620.971,00$      620.651,00           2011 Joinville Exportação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo  OUTRAS FORMAS DE IODO 9.273.968,00$      176.750,00           2011 Joinville Exportação

9402 Outros Mercadorias e produtos diversos
Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de 

dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispos
 CADEIRAS DE DENTISTA/SALOES DE CABELEIREIRO,ETC.PARTES 9.059.322,00$      367.376,00           2011 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTRAS GASES 8.774.714,00$      4.793.928,00        2011 Joinville Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO 7.902.280,00$      3.149.233,00        2011 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  DESPERDICIOS DE FUMO 7.415.195,00$      12.331.600,00      2011 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS MANCAIS SEM ROLAMENTOS 7.353.918,00$      3.261.797,00        2011 Joinville Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha  ROUPAS DE TOUCADOR/COZINHA,DE TECIDOS ATOALH.DE ALGODAO 7.185.124,00$      641.956,00           2011 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO ARMARIO,CAPACIDADE<=900L 7.023.573,00$      1.477.966,00        2011 Joinville Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  APARS.P/FILTRAR OLEOS MINERAIS NOS MOTORES EXPLOSAO,ETC 6.977.063,00$      413.416,00           2011 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 APARS.DENTARIOS DE BROCAR MESMO C/OUTS.EQUIP.DENTARIOS 6.321.974,00$      6.841,00               2011 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS P/ODONTOLOGIA 6.044.185,00$      329.798,00           2011 Joinville Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO 5.166.385,00$      1.174.275,00        2011 Joinville Exportação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 MAQS.P/LIMPEZA,SELECAO,ETC.DE GRAOS,PRODS.HORTIC.SECOS 4.561.587,00$      288.564,00           2011 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE FERRO FUND.MALEAV.D>50MM 4.405.385,00$      863.174,00           2011 Joinville Exportação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTS.APARELHOS E DISPOSITIV.P/TRAT.MATER.MODIF.TEMPERAT 4.327.854,00$      171.079,00           2011 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS REFRIGERADORES DE USO DOMESTICO 4.160.252,00$      502.076,00           2011 Joinville Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 OUTROS ARTEFATOS N/ROSCADOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO 4.052.368,00$      461.173,00           2011 Joinville Exportação

8420 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros  CALANDRAS E LAMINADORES,PARA PAPEL OU CARTAO 3.728.328,00$      100.405,00           2011 Joinville Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes  DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO 3.658.489,00$      10.346.030,00      2011 Joinville Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  OUTROS APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR GASES 3.513.983,00$      202.787,00           2011 Joinville Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  OUTROS APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR LIQUIDOS 2.997.172,00$      140.652,00           2011 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 FRIGORIAS/HORA 460.126.831,00$  111.307.413,00    2010 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,ETC.VIRGINIA 364.511.051,00$  53.455.390,00      2010 Joinville Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES DIESEL/SEMI 290.053.837,00$  125.012.438,00    2010 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 REFRIGERADORES COMBIN.C/CONGELADORES,PORTA EXT.SEPARADA 80.341.691,00$    15.569.811,00      2010 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS 41.971.903,00$    16.026.989,00      2010 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) 40.809.209,00$    24.208.334,00      2010 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,TIPO "BURLEY" 34.689.732,00$    5.267.570,00        2010 Joinville Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTS.FREIOS E PARTES,P/TRATORES/VEÍCS.AUTS. 21.006.333,00$    11.326.073,00      2010 Joinville Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE VELOCID.MOTORES 19.317.838,00$    309.856,00           2010 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 REFRIGERADORES DE COMPRESSAO,DE USO DOMESTICO 17.341.382,00$    3.588.727,00        2010 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  OUTROS ACESSORIOS P/TUBOS MOLDADOS DE FERRO FUNDIDO,ETC 16.163.097,00$    6.024.166,00        2010 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO COFRE,CAPACIDADE<=800L 13.836.410,00$    2.992.910,00        2010 Joinville Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE PLASTICOS 11.680.754,00$    2.711.695,00        2010 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO ARMARIO,CAPACIDADE<=900L 11.622.881,00$    2.500.149,00        2010 Joinville Exportação

9402 Outros Mercadorias e produtos diversos
Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de 

dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispos
 CADEIRAS DE DENTISTA/SALOES DE CABELEIREIRO,ETC.PARTES 10.565.078,00$    460.562,00           2010 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 BLOCOS DE CILINDROS/CABECOTES/CARTERES,P/COMPRESSORES 10.308.929,00$    12.188.643,00      2010 Joinville Exportação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos  IODATOS DE CALCIO 10.308.706,00$    496.107,00           2010 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTRAS GASES 9.725.781,00$      5.426.675,00        2010 Joinville Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  OUTROS DISPOSITIVOS UTIL.EM BANHEIROS/COZINHAS 9.308.949,00$      532.484,00           2010 Joinville Exportação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos  IODETOS DE POTASSIO 9.065.731,00$      374.530,00           2010 Joinville Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS 9.007.807,00$      606.216,00           2010 Joinville Exportação

7207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado  PRODS.SEMIMANUFAT.DE FERRO/ACO,N/LIGADOS,CARBONO>=0.25% 8.244.496,00$      8.579.644,00        2010 Joinville Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha  ROUPAS DE TOUCADOR/COZINHA,DE TECIDOS ATOALH.DE ALGODAO 8.225.189,00$      957.432,00           2010 Joinville Exportação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  DESPERDICIOS DE FUMO 8.128.090,00$      15.456.001,00      2010 Joinville Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS COMPRESSORES DE AR,ESTACIONARIOS,DE PISTAO 7.992.090,00$      1.483.038,00        2010 Joinville Exportação



8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 FIOS DE COBRE P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR. 7.622.137,00$      798.930,00           2010 Joinville Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO 6.641.406,00$      3.395.815,00        2010 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS P/ODONTOLOGIA 6.587.229,00$      377.328,00           2010 Joinville Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO 6.000.825,00$      1.948.108,00        2010 Joinville Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  APARS.P/FILTRAR OLEOS MINERAIS NOS MOTORES EXPLOSAO,ETC 5.949.865,00$      338.740,00           2010 Joinville Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS MANCAIS SEM ROLAMENTOS 5.415.630,00$      2.609.437,00        2010 Joinville Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 OUTS.CONSTRUCOES E SUAS PARTES,DE FERRO FUND/FERRO/ACO 5.220.633,00$      1.206.412,00        2010 Joinville Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS REFRIGERADORES DE USO DOMESTICO 4.862.194,00$      670.373,00           2010 Joinville Exportação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 MAQS.P/LIMPEZA,SELECAO,ETC.DE GRAOS,PRODS.HORTIC.SECOS 4.738.606,00$      319.755,00           2010 Joinville Exportação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 APARS.DENTARIOS DE BROCAR MESMO C/OUTS.EQUIP.DENTARIOS 4.394.248,00$      4.924,00               2010 Joinville Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 OUTROS ARTEFATOS N/ROSCADOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO 4.045.130,00$      540.237,00           2010 Joinville Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE FERRO FUND.MALEAV.D>50MM 3.947.030,00$      776.142,00           2010 Joinville Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  TUBO RIGIDO,DE POLIMEROS DE CLORETO DE VINILA 3.110.443,00$      1.272.254,00        2010 Joinville Exportação

2304 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja  BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OLEO DE SOJA 3.000.000,00$      7.752.940,00        2010 Joinville Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 OUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS 2.877.151,00$      91.046,00             2010 Joinville Exportação

7403 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas  $ 157.793.087,00        32.398.481,00 2016 Joinville Importação

8703 Eletrometalmecânico Material de transporte
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
 $ 107.235.240,00          6.849.716,00 2016 Joinville Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  $   70.317.036,00        73.706.680,00 2016 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $   68.279.077,00        14.011.798,00 2016 Joinville Importação

7601 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Alumínio em formas brutas  $   44.915.630,00        24.818.182,00 2016 Joinville Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  $   38.079.589,00          7.478.909,00 2016 Joinville Importação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo  $   35.413.722,00          1.507.500,00 2016 Joinville Importação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $   32.101.663,00             449.885,00 2016 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   29.505.371,00          4.690.788,00 2016 Joinville Importação

7605 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fios de alumínio  $   28.656.730,00        14.717.382,00 2016 Joinville Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   27.072.614,00          3.077.289,00 2016 Joinville Importação

8517 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   26.491.255,00             327.880,00 2016 Joinville Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $   26.113.810,00             563.055,00 2016 Joinville Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  $   24.975.776,00               11.634,00 2016 Joinville Importação

3002 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $   22.519.335,00             162.060,00 2016 Joinville Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  $   19.586.416,00        12.962.277,00 2016 Joinville Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $   16.125.428,00          1.166.385,00 2016 Joinville Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $   15.628.442,00             211.695,00 2016 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   15.469.415,00          4.663.159,00 2016 Joinville Importação

2208 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas  $   14.983.052,00          4.994.490,00 2016 Joinville Importação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes  $   14.964.785,00          1.270.436,00 2016 Joinville Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos  $   14.133.723,00        11.166.131,00 2016 Joinville Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  $   13.723.442,00        21.249.396,00 2016 Joinville Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   13.132.383,00             623.437,00 2016 Joinville Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm  $   13.091.599,00          8.627.954,00 2016 Joinville Importação

4015 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos  $   13.042.756,00          3.276.794,00 2016 Joinville Importação

8508 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aspiradores  $   12.852.148,00          3.135.908,00 2016 Joinville Importação

8509 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico  $   12.506.604,00          1.733.174,00 2016 Joinville Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  $   11.446.873,00          1.030.814,00 2016 Joinville Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $   10.888.126,00          6.104.756,00 2016 Joinville Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha  $   10.664.585,00          3.870.833,00 2016 Joinville Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $   10.507.806,00             951.516,00 2016 Joinville Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $   10.350.335,00          4.495.804,00 2016 Joinville Importação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     9.819.879,00          1.889.625,00 2016 Joinville Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $     9.773.794,00          1.048.512,00 2016 Joinville Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas  $     9.221.724,00          6.326.093,00 2016 Joinville Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     8.865.719,00          1.244.134,00 2016 Joinville Importação

0802 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas  $     8.828.480,00          1.171.474,00 2016 Joinville Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias  $     8.432.278,00          6.325.005,00 2016 Joinville Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias  $     8.191.904,00          2.742.672,00 2016 Joinville Importação

8703 Eletrometalmecânico Material de transporte
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
 $ 183.961.643,00        11.465.902,00 2015 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $   98.294.825,00        19.604.947,00 2015 Joinville Importação

7403 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas  $   89.452.402,00        14.783.828,00 2015 Joinville Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  $   74.730.765,00        77.445.799,00 2015 Joinville Importação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $   55.902.037,00             763.960,00 2015 Joinville Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $   42.528.864,00          5.872.727,00 2015 Joinville Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  $   40.804.082,00               15.496,00 2015 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   38.995.883,00          6.884.338,00 2015 Joinville Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  $   33.746.350,00          6.170.621,00 2015 Joinville Importação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo  $   32.816.623,00          1.154.700,00 2015 Joinville Importação

3002 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $   30.423.377,00             155.718,00 2015 Joinville Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $   28.777.419,00             344.798,00 2015 Joinville Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  $   27.404.711,00        31.933.359,00 2015 Joinville Importação

8539 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   25.449.713,00          2.245.013,00 2015 Joinville Importação

8517 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   22.381.856,00             191.090,00 2015 Joinville Importação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   21.247.719,00          3.222.638,00 2015 Joinville Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $   21.212.466,00          1.568.578,00 2015 Joinville Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $   20.201.601,00        11.887.939,00 2015 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   19.593.442,00          4.924.535,00 2015 Joinville Importação

8509 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico  $   18.331.649,00          2.927.211,00 2015 Joinville Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas  $   17.308.384,00        10.777.487,00 2015 Joinville Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   17.065.840,00             614.910,00 2015 Joinville Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $   16.563.397,00          7.374.940,00 2015 Joinville Importação

0802 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas  $   15.901.510,00          1.679.929,00 2015 Joinville Importação

9027 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $   15.497.444,00             101.436,00 2015 Joinville Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm  $   14.935.945,00          7.310.955,00 2015 Joinville Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   14.756.063,00          1.856.376,00 2015 Joinville Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $   14.515.813,00             269.410,00 2015 Joinville Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos  $   14.017.901,00        14.925.404,00 2015 Joinville Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  $   13.625.275,00          7.096.516,00 2015 Joinville Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  $   12.227.721,00             839.407,00 2015 Joinville Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $   11.676.155,00          1.574.232,00 2015 Joinville Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias  $   11.248.112,00          6.484.958,00 2015 Joinville Importação



7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $     9.453.514,00        15.632.855,00 2015 Joinville Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  $     9.413.737,00             622.176,00 2015 Joinville Importação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes  $     9.312.757,00             933.606,00 2015 Joinville Importação

8508 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aspiradores  $     9.253.278,00          2.067.264,00 2015 Joinville Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $     9.178.001,00             553.412,00 2015 Joinville Importação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     8.522.882,00          1.578.730,00 2015 Joinville Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     8.511.043,00             202.585,00 2015 Joinville Importação

8703 Eletrometalmecânico Material de transporte
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                                      
 $ 400.366.035,00        23.006.279,00 2014 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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   
 $ 105.150.158,00        19.395.194,00 2014 Joinville Importação

7403 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas                                                                                                                                                                                                                $   80.453.582,00        11.223.304,00 2014 Joinville Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos                                                                                                                                                                                                              $   62.959.059,00               20.776,00 2014 Joinville Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias                                                                                                                                                                           $   60.636.717,00        52.937.554,00 2014 Joinville Importação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                             
 $   49.877.368,00          7.370.013,00 2014 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                              
 $   49.585.859,00          6.880.199,00 2014 Joinville Importação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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                                                              
 $   49.271.149,00             653.915,00 2014 Joinville Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos                                                                                                                                                                                                  $   47.537.793,00          8.332.566,00 2014 Joinville Importação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo                                                                                                                                                                                                                                      $   46.333.870,00          1.244.320,00 2014 Joinville Importação

3002 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $   39.625.572,00             171.913,00 2014 Joinville Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo                                                                                                                                      $   39.305.507,00          4.870.161,00 2014 Joinville Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm                                                                                                                                                                        $   38.433.925,00        42.568.141,00 2014 Joinville Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $   38.311.000,00             407.827,00 2014 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                                      
 $   28.968.775,00          6.492.993,00 2014 Joinville Importação

8539 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                    
 $   28.058.706,00          2.403.309,00 2014 Joinville Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases                                                                                                                                                        $   24.513.842,00          1.588.208,00 2014 Joinville Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                        
 $   21.360.979,00        10.690.272,00 2014 Joinville Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas                                                                                                                                                                                                                                                     $   20.932.878,00        11.794.241,00 2014 Joinville Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                           
 $   19.751.294,00          1.852.115,00 2014 Joinville Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias                                                                                                                                                                                                                      $   18.986.509,00          8.786.691,00 2014 Joinville Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos                                                                                                                              $   18.634.372,00        22.168.640,00 2014 Joinville Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm                                                                                                                                                                              $   17.445.921,00          7.758.623,00 2014 Joinville Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   16.303.093,00             258.289,00 2014 Joinville Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $   16.073.096,00             803.047,00 2014 Joinville Importação

8428 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos)                                                                                                     $   15.806.367,00          1.685.283,00 2014 Joinville Importação

8903 Transportes Material de transporte Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto; barcos a remos e canoas                                                                                                                                                                          $   14.486.565,00             332.244,00 2014 Joinville Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos                                                                                                    $   14.324.144,00        21.376.162,00 2014 Joinville Importação

8509 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico                                                                                                                                                                                    $   13.791.318,00          2.161.335,00 2014 Joinville Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex                                                                                            $   13.610.426,00          4.982.215,00 2014 Joinville Importação

8521 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofónicos                                                                                                                                                      $   13.212.785,00          1.355.821,00 2014 Joinville Importação

8517 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                  
 $   12.911.144,00               63.172,00 2014 Joinville Importação

9027 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $   12.901.385,00               97.272,00 2014 Joinville Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos                                                                                                                                                                                                $   12.663.167,00             213.804,00 2014 Joinville Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas                                                                                                                                                                                                                 $   12.474.888,00             889.644,00 2014 Joinville Importação

8508 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aspiradores                                                                                                                                                                                                                                                     $   12.261.725,00          2.752.297,00 2014 Joinville Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos                                                                                                                                                                                     $   11.191.130,00          1.115.305,00 2014 Joinville Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias                                                                                                                                                                                               $   10.920.202,00          5.458.920,00 2014 Joinville Importação

3822 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados                                                                                                        $   10.715.846,00             559.798,00 2014 Joinville Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo                                                                                                                                $   10.165.601,00             207.386,00 2014 Joinville Importação

8703 Eletrometalmecânico Material de transporte 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 AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,ATE 6 PASSAG  $ 154.704.438,00          9.142.950,00 2013 Joinville Importação

7403 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas  CATODOS DE COBRE REFINADO/SEUS ELEMENTOS,EM FORMA BRUTA  $   98.835.970,00        13.036.314,00 2013 Joinville Importação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo  OUTRAS FORMAS DE IODO  $   65.615.564,00          1.248.124,00 2013 Joinville Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS  $   46.336.237,00                 9.825,00 2013 Joinville Importação

3002 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 OUTS.FRACOES DO SANGUE,PROD.IMUNOL.MODIF.EXC.MEDICAMENT  $   41.768.428,00             231.861,00 2013 Joinville Importação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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  APARELHOS DE DIAGNOST.POR VISUALIZ.RESSONANCIA MAGNET.  $   34.410.917,00             589.419,00 2013 Joinville Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  CIRCUITOS INTEG.MONOLÍT.DIGITAIS Ñ MONTADOS  $   30.903.323,00                 1.352,00 2013 Joinville Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  MOTOR ELETR.UNIVERSAL,POT>37.5W  $   28.346.848,00          5.540.967,00 2013 Joinville Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo APARELHOS DE EVAPORACAO PARA ARREFECIMENTO DO AR  $   27.796.495,00          3.911.463,00 2013 Joinville Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  OUTROS LAMIN.DE LIGAS DE ACOS AO SILICIO,L>=600MM  $   26.135.307,00        28.030.344,00 2013 Joinville Importação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.APARS.DE AR CONDICIONADO,C/DISP.REFRIG.C<=30000F/H  $   22.846.636,00          3.539.620,00 2013 Joinville Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTS.APARS.RECEPT.RADIODIF.COMB.APARS.SOM,PILHA/ELETR.  $   20.842.576,00          2.219.769,00 2013 Joinville Importação

8539 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 LAMPADAS/TUBOS DESCARGA,FLUORESCENTE,DE CATODO QUENTE  $   19.921.033,00          1.753.114,00 2013 Joinville Importação

8521 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofónicos  OUTROS APARELHOS VIDEOFONICOS DE GRAVACAO/REPRODUCAO  $   16.708.005,00          1.625.398,00 2013 Joinville Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 APARELHOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  $   16.343.347,00             187.922,00 2013 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS PARTES DE REFRIGERADORES,CONGELADORES,ETC.  $   16.205.092,00          2.171.568,00 2013 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  FORNOS DE MICROONDAS,USO DOMESTICO  $   15.919.423,00          4.491.279,00 2013 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTS.FORNOS,FOGOES COZINHA,ETC.ELETROTERM.USO DOMESTICO  $   14.291.770,00          3.417.140,00 2013 Joinville Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  COPOLIMEROS DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO,S/CARGA  $   13.908.532,00          6.090.618,00 2013 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTROS COMPRESSORES DE AR  $   13.579.333,00          3.685.023,00 2013 Joinville Importação

8509 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico  APARS.DE FUNCOES MULTIPLAS,P/PROCESS.ALIM.C/MOTOR ELETR  $   13.487.548,00          2.099.711,00 2013 Joinville Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE DE TEMPERATURA  $   13.477.910,00             216.470,00 2013 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  PANELAS ELETROTERMICAS,USO DOMESTICO  $   11.739.790,00          2.916.619,00 2013 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTS.APARS.P/ARRANJOS CABELO,ELETROTERM.USO DOMESTICO  $   11.610.725,00             862.048,00 2013 Joinville Importação

8703 Eletrometalmecânico Material de transporte 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 corridaAUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,ATE 6 PASSAG  $   11.034.362,00             396.914,00 2013 Joinville Importação

8509 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico  ASPIRADORES D/PÓ ELETROMEC.USO DOMÉSTICO  $   10.969.717,00          2.416.030,00 2013 Joinville Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $   10.959.093,00          5.480.784,00 2013 Joinville Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 APARELHOS DE RAIOS X,DE DIAGNOST.P/ANGIOGRAFIA  $   10.708.507,00             101.439,00 2013 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  FRITADORAS ELETROTERMICAS,USO DOMESTICO  $   10.700.686,00          1.308.117,00 2013 Joinville Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR AGUA  $     9.990.761,00             607.385,00 2013 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTROS APARELHOS ELETROTERMICOS,USO DOMESTICO  $     9.899.943,00          2.216.323,00 2013 Joinville Importação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.APARS. ELETR.P/AQUECIM.DE AMBIENTES,USO DOMESTICO  $     9.510.955,00          1.520.910,00 2013 Joinville Importação

3822 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados  OUTS.REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO  $     9.396.168,00             402.595,00 2013 Joinville Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  POLICLORETO DE VINILA,OBT.PROC.SUSPENSAO,FORMA PRIMARIA  $     9.123.817,00          8.164.800,00 2013 Joinville Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,DECAP.E<3MM  $     8.790.558,00        12.750.510,00 2013 Joinville Importação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 ARTIGOS E EQUIPAMENTOS P/CULTURA FISICA,GINASTICA,ETC.  $     8.624.033,00          3.434.116,00 2013 Joinville Importação

8471 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.UNIDADES D/MÁQ.AUTOM.P/PROC.DADOS  $     8.546.701,00               51.026,00 2013 Joinville Importação

8903 Transportes Material de transporte Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto; barcos a remos e canoas  BARCOS A MOTOR,EXC.COM MOTOR FORA-DE-BORDA  $     8.383.595,00             331.018,00 2013 Joinville Importação



8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 separadamenteUNID.EVAP.INTERNA AR COND. SPLIT C/ CAP<=30K FRIG/HORA  $     8.281.398,00          1.186.453,00 2013 Joinville Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  OUTS.PARTES DE APARS.P/FILTRAR OU DEPURAR LIQUIDOS,ETC.  $     7.480.049,00             499.204,00 2013 Joinville Importação

7403 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas  CATODOS DE COBRE REFINADO/SEUS ELEMENTOS,EM FORMA BRUTA  $ 205.889.436,00        25.037.157,00 2012 Joinville Importação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo  OUTRAS FORMAS DE IODO  $   71.214.921,00          1.268.165,00 2012 Joinville Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS  $   62.998.291,00               17.889,00 2012 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  FORNOS DE MICROONDAS,USO DOMESTICO  $   45.264.365,00        14.185.283,00 2012 Joinville Importação

3002 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 OUTS.FRACOES DO SANGUE,PROD.IMUNOL.MODIF.EXC.MEDICAMENT  $   44.418.449,00             241.257,00 2012 Joinville Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  OUTROS LAMIN.DE LIGAS DE ACOS AO SILICIO,L>=600MM  $   29.508.730,00        29.366.161,00 2012 Joinville Importação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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  APARELHOS DE DIAGNOST.POR VISUALIZ.RESSONANCIA MAGNET.  $   28.715.379,00             492.377,00 2012 Joinville Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTS.APARS.RECEPT.RADIODIF.COMB.APARS.SOM,PILHA/ELETR.  $   27.622.299,00          3.271.116,00 2012 Joinville Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  POLICLORETO DE VINILA,OBT.PROC.SUSPENSAO,FORMA PRIMARIA  $   23.176.333,00        22.561.652,00 2012 Joinville Importação

8521 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofónicos  OUTROS APARELHOS VIDEOFONICOS DE GRAVACAO/REPRODUCAO  $   22.204.657,00          2.371.508,00 2012 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTS.FORNOS,FOGOES COZINHA,ETC.ELETROTERM.USO DOMESTICO  $   18.278.058,00          4.617.543,00 2012 Joinville Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $   17.138.083,00             470.500,00 2012 Joinville Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual  REFRIGERADORES COMBIN.C/CONGELADORES,PORTA EXT.SEPARADA  $   16.880.513,00          2.326.098,00 2012 Joinville Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  COPOLIMEROS DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO,S/CARGA  $   16.808.460,00          6.940.712,00 2012 Joinville Importação

8509 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico  APARS.DE FUNCOES MULTIPLAS,P/PROCESS.ALIM.C/MOTOR ELETR  $   15.917.208,00          2.665.917,00 2012 Joinville Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  APARELHOS DE EVAPORACAO PARA ARREFECIMENTO DO AR  $   15.562.367,00          2.282.157,00 2012 Joinville Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 APARELHOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  $   15.283.928,00             183.901,00 2012 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS PARTES DE REFRIGERADORES,CONGELADORES,ETC.  $   15.157.913,00          2.587.759,00 2012 Joinville Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.PARTES P/APARS.INTERRUP.PROTECAO DE CIRCUITO ELETR  $   14.393.004,00             708.494,00 2012 Joinville Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 SUBSTACOES ISOLADAS A GAS("GIS" OU "HIS"),P/TENSAO>52KV  $   14.364.130,00             381.684,00 2012 Joinville Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  CIRCUITOS INTEG.MONOLÍT.DIGITAIS Ñ MONTADOS  $   13.553.367,00                    748,00 2012 Joinville Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,DECAP.E<3MM  $   13.054.695,00        16.539.800,00 2012 Joinville Importação

1101 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio  FARINHA DE TRIGO  $   12.417.878,00        31.857.250,00 2012 Joinville Importação

8539 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 LAMPADAS/TUBOS DESCARGA,FLUORESCENTE,DE CATODO QUENTE  $   12.399.996,00          1.161.071,00 2012 Joinville Importação

3822 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados  OUTS.REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO  $   11.266.397,00             429.653,00 2012 Joinville Importação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 UNID.COND.EXTERNA AR COND. SPLIT C/ CAP<=30K FRIG/HORA  $   11.237.141,00          2.738.783,00 2012 Joinville Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  MOTOR ELETR.UNIVERSAL,POT>37.5W  $   10.983.038,00          1.921.386,00 2012 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTROS APARELHOS ELETROTERMICOS,USO DOMESTICO  $     9.626.141,00          2.177.024,00 2012 Joinville Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais  CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $     9.501.127,00             522.082,00 2012 Joinville Importação

7901 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Zinco em formas brutas  ZINCO N/LIG.CONT.ZINCO>=99.99%,ELETROLITICO,EM LINGOTES  $     9.303.072,00          4.590.847,00 2012 Joinville Importação

8509 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico  ASPIRADORES D/PÓ ELETROMEC.USO DOMÉSTICO  $     9.230.562,00          1.664.900,00 2012 Joinville Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias  POLIPROPILENO SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $     9.077.237,00          5.533.750,00 2012 Joinville Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA  $     8.875.053,00             681.009,00 2012 Joinville Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 APARELHOS DE RAIOS X,DE DIAGNOST.P/ANGIOGRAFIA  $     8.487.107,00               79.640,00 2012 Joinville Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas  OUTRAS LIGAS DE FERROSSILICIO  $     8.260.488,00          3.933.300,00 2012 Joinville Importação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 UNID.EVAP.INTERNA AR COND. SPLIT C/ CAP<=30K FRIG/HORA  $     8.205.299,00             937.275,00 2012 Joinville Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE DE TEMPERATURA  $     8.018.505,00             129.040,00 2012 Joinville Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm  LAMIN.ACOS INOX.A FRIO,L>=600MM,1MM<E<3MM  $     8.016.551,00          2.949.948,00 2012 Joinville Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  $     7.643.458,00             417.954,00 2012 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTROS COMPRESSORES DE AR  $     7.545.490,00          2.038.951,00 2012 Joinville Importação

7403 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas  CATODOS DE COBRE REFINADO/SEUS ELEMENTOS,EM FORMA BRUTA  $ 132.495.817,00        14.058.091,00 2011 Joinville Importação

8528 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTROS APAR.REC.D/TELEV. EM CORES  $   47.026.637,00          7.548.307,00 2011 Joinville Importação

8521 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofónicos  OUTROS APARELHOS VIDEOFONICOS DE GRAVACAO/REPRODUCAO  $   39.862.904,00          4.010.467,00 2011 Joinville Importação

8521 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofónicos OUTS.FRACOES DO SANGUE,PROD.IMUNOL.MODIF.EXC.MEDICAMENT  $   37.158.478,00             150.415,00 2011 Joinville Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTS.APARS.RECEPT.RADIODIF.COMB.APARS.SOM,PILHA/ELETR.  $   33.911.641,00          3.867.641,00 2011 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  FORNOS DE MICROONDAS,USO DOMESTICO  $   33.444.916,00        10.416.363,00 2011 Joinville Importação

2801 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Flúor, cloro, bromo e iodo OUTRAS FORMAS DE IODO  $   33.183.065,00             994.583,00 2011 Joinville Importação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 APARELHOS DE DIAGNOST.POR VISUALIZ.RESSONANCIA MAGNET.  $   32.292.651,00             665.876,00 2011 Joinville Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  POLICLORETO DE VINILA,OBT.PROC.SUSPENSAO,FORMA PRIMARIA  $   30.818.996,00        25.210.390,00 2011 Joinville Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  OUTROS LAMIN.DE LIGAS DE ACOS AO SILICIO,L>=600MM  $   25.161.147,00        22.654.467,00 2011 Joinville Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS  $   23.633.067,00                 6.309,00 2011 Joinville Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,DECAP.E<3MM  $   18.468.700,00        22.379.162,00 2011 Joinville Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 APARELHOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  $   17.939.707,00             220.665,00 2011 Joinville Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.APARS.RECEP.RADIODIF.C/APARS.SOM,P/VEIC.AUTOMOVEIS  $   14.999.996,00             611.551,00 2011 Joinville Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  COPOLIMEROS DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO,S/CARGA  $   14.929.488,00          5.835.000,00 2011 Joinville Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  OUTROS POLIETILENOS S/CARGA,D>=0.94,EM FORMAS PRIMARIAS  $   14.598.952,00          9.416.462,00 2011 Joinville Importação

1101 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio  FARINHA DE TRIGO  $   13.583.189,00        33.219.200,00 2011 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS PARTES DE REFRIGERADORES,CONGELADORES,ETC.  $   12.987.939,00          2.882.591,00 2011 Joinville Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  MOTOR ELETR.UNIVERSAL,POT>37.5W  $   12.842.525,00          2.481.729,00 2011 Joinville Importação

1001 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Trigo e mistura de trigo com centeio  TRIGO (EXC.TRIGO DURO OU P/SEMEADURA),E TRIGO C/CENTEIO  $   12.806.489,00        49.800.000,00 2011 Joinville Importação

8509 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico  ASPIRADORES D/PÓ ELETROMEC.USO DOMÉSTICO  $   12.570.981,00          2.425.610,00 2011 Joinville Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.PARTES P/APARS.INTERRUP.PROTECAO DE CIRCUITO ELETR  $   11.989.923,00             477.861,00 2011 Joinville Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $   11.313.667,00          6.685.117,00 2011 Joinville Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias  POLIPROPILENO SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $   11.249.663,00          6.124.270,00 2011 Joinville Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas  FERROSSILICIO CONTENDO PESO>55% DE SILICIO  $   10.961.668,00          6.088.747,00 2011 Joinville Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  POLIETILENO LINEAR,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $   10.907.392,00          7.388.425,00 2011 Joinville Importação

8406 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Turbinas a vapor  OUTRAS TURBINAS A VAPOR,DE POTENCIA>40MW  $   10.454.441,00             155.145,00 2011 Joinville Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3MM  $   10.085.120,00        14.403.775,00 2011 Joinville Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA  $   10.021.012,00             708.103,00 2011 Joinville Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais  CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $     9.901.101,00             483.264,00 2011 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTS.FORNOS,FOGOES COZINHA,ETC.ELETROTERM.USO DOMESTICO  $     9.651.083,00          2.574.650,00 2011 Joinville Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  $     9.107.310,00             605.270,00 2011 Joinville Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,E>10MM  $     8.871.103,00        11.814.105,00 2011 Joinville Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTROS APARELHOS ELETROTERMICOS,USO DOMESTICO  $     8.850.943,00          2.066.320,00 2011 Joinville Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm  LAMIN.ACOS INOX.A FRIO,L>=600MM,1MM<E<3MM  $     8.102.556,00          2.707.565,00 2011 Joinville Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 OUTS.APARELHOS DE RAIOS X,P/DIAGNOST.MEDICO,CIRURG.ETC.  $     8.064.505,00             129.851,00 2011 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 REFRIGERADORES COMBIN.C/CONGELADORES,PORTA EXT.SEPARADA  $     8.018.267,00          1.265.284,00 2011 Joinville Importação

3822 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados  OUTS.REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO  $     7.972.117,00             302.917,00 2011 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTROS COMPRESSORES DE AR  $     7.942.608,00          1.990.377,00 2011 Joinville Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  EXTRUSORAS P/MATERIAIS TERMOPLASTICOS,DIAM.ROSCA<=300MM  $     7.554.133,00             129.987,00 2011 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 FRIGORIAS/HORA  $ 460.126.831,00      111.307.413,00 2010 Joinville Importação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,ETC.VIRGINIA  $ 364.511.051,00        53.455.390,00 2010 Joinville Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES DIESEL/SEMI  $ 290.053.837,00      125.012.438,00 2010 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 REFRIGERADORES COMBIN.C/CONGELADORES,PORTA EXT.SEPARADA  $   80.341.691,00        15.569.811,00 2010 Joinville Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $   41.971.903,00        16.026.989,00 2010 Joinville Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS)  $   40.809.209,00        24.208.334,00 2010 Joinville Importação



2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,TIPO "BURLEY"  $   34.689.732,00          5.267.570,00 2010 Joinville Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTS.FREIOS E PARTES,P/TRATORES/VEÍCS.AUTS.  $   21.006.333,00        11.326.073,00 2010 Joinville Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE VELOCID.MOTORES  $   19.317.838,00             309.856,00 2010 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 REFRIGERADORES DE COMPRESSAO,DE USO DOMESTICO  $   17.341.382,00          3.588.727,00 2010 Joinville Importação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  OUTROS ACESSORIOS P/TUBOS MOLDADOS DE FERRO FUNDIDO,ETC  $   16.163.097,00          6.024.166,00 2010 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO COFRE,CAPACIDADE<=800L  $   13.836.410,00          2.992.910,00 2010 Joinville Importação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE PLASTICOS  $   11.680.754,00          2.711.695,00 2010 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 CONGELADORES (FREEZERS) TIPO ARMARIO,CAPACIDADE<=900L  $   11.622.881,00          2.500.149,00 2010 Joinville Importação

9402 Outros Mercadorias e produtos diversos Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispos CADEIRAS DE DENTISTA/SALOES DE CABELEIREIRO,ETC.PARTES  $   10.565.078,00             460.562,00 2010 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  BLOCOS DE CILINDROS/CABECOTES/CARTERES,P/COMPRESSORES  $   10.308.929,00        12.188.643,00 2010 Joinville Importação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos  IODATOS DE CALCIO  $   10.308.706,00             496.107,00 2010 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTRAS GASES  $     9.725.781,00          5.426.675,00 2010 Joinville Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  OUTROS DISPOSITIVOS UTIL.EM BANHEIROS/COZINHAS  $     9.308.949,00             532.484,00 2010 Joinville Importação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos  IODETOS DE POTASSIO  $     9.065.731,00             374.530,00 2010 Joinville Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $     9.007.807,00             606.216,00 2010 Joinville Importação

7207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado  PRODS.SEMIMANUFAT.DE FERRO/ACO,N/LIGADOS,CARBONO>=0.25%  $     8.244.496,00          8.579.644,00 2010 Joinville Importação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha  ROUPAS DE TOUCADOR/COZINHA,DE TECIDOS ATOALH.DE ALGODAO  $     8.225.189,00             957.432,00 2010 Joinville Importação

2401 Outros Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco  DESPERDICIOS DE FUMO  $     8.128.090,00        15.456.001,00 2010 Joinville Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTROS COMPRESSORES DE AR,ESTACIONARIOS,DE PISTAO  $     7.992.090,00          1.483.038,00 2010 Joinville Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 FIOS DE COBRE P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR.  $     7.622.137,00             798.930,00 2010 Joinville Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $     6.641.406,00          3.395.815,00 2010 Joinville Importação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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  OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS P/ODONTOLOGIA  $     6.587.229,00             377.328,00 2010 Joinville Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO  $     6.000.825,00          1.948.108,00 2010 Joinville Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  APARS.P/FILTRAR OLEOS MINERAIS NOS MOTORES EXPLOSAO,ETC  $     5.949.865,00             338.740,00 2010 Joinville Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS MANCAIS SEM ROLAMENTOS  $     5.415.630,00          2.609.437,00 2010 Joinville Importação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 OUTS.CONSTRUCOES E SUAS PARTES,DE FERRO FUND/FERRO/ACO  $     5.220.633,00          1.206.412,00 2010 Joinville Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS REFRIGERADORES DE USO DOMESTICO  $     4.862.194,00             670.373,00 2010 Joinville Importação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 MAQS.P/LIMPEZA,SELECAO,ETC.DE GRAOS,PRODS.HORTIC.SECOS  $     4.738.606,00             319.755,00 2010 Joinville Importação

9018 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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  APARS.DENTARIOS DE BROCAR MESMO C/OUTS.EQUIP.DENTARIOS  $     4.394.248,00                 4.924,00 2010 Joinville Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 OUTROS ARTEFATOS N/ROSCADOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $     4.045.130,00             540.237,00 2010 Joinville Importação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE FERRO FUND.MALEAV.D>50MM  $     3.947.030,00             776.142,00 2010 Joinville Importação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  TUBO RIGIDO,DE POLIMEROS DE CLORETO DE VINILA  $     3.110.443,00          1.272.254,00 2010 Joinville Importação

2304 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja  BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OLEO DE SOJA  $     3.000.000,00          7.752.940,00 2010 Joinville Importação

8707 Eletrometalmecânico Material de transporte Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas  OUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS  $     2.877.151,00               91.046,00 2010 Joinville Importação

2519 Mineração e Cerâmica Produtos minerais
Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia electrofundida; magnésia calcinada a fundo (sinterizada), mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos adicionados 

antes da sinterização; outro óxido de magnésio, mesmo puro
 $     1.294.364,00             733.765,00 2016 Balneário Barra do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio;  $        527.586,00             308.985,00 2016 Balneário Barra do Sul Exportação

2816 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário  $          19.275,00               12.700,00 2016 Balneário Barra do Sul Exportação

2502 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Piritas de ferro não ustuladas  $            1.950,00                 5.000,00 2016 Balneário Barra do Sul Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino  $               473,00                      19,00 2016 Balneário Barra do Sul Exportação

2519 Mineração e Cerâmica Produtos minerais
Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia electrofundida; magnésia calcinada a fundo (sinterizada), mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos adicionados 

antes da sinterização; outro óxido de magnésio, mesmo puro
 $     1.573.648,00             907.072,00 2015 Balneário Barra do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio  $        738.510,00             441.420,00 2015 Balneário Barra do Sul Exportação

2816 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário  $          30.762,00               22.400,00 2015 Balneário Barra do Sul Exportação

2519 Mineração e Cerâmica Produtos minerais
Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia electrofundida; magnésia calcinada a fundo (sinterizada), mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos adicionados 

antes da sinterização; outro óxido de magnésio, mesmo puro                      
 $     1.537.273,00             893.335,00 2014 Balneário Barra do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio                                                                                                                                                        $        692.279,00             417.855,00 2014 Balneário Barra do Sul Exportação

2816 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário                                                                                                                                                                      $          25.217,00               19.200,00 2014 Balneário Barra do Sul Exportação

2519 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia electrofundida; magnésia calcinada a fundo (sinterizada), mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos adicionados antes da sinterização; outro óxido de magnésio, mesmo puro
MAGNESIA CALCINADA A FUNDO

 E OUTROS OXIDOS DE MAGNESIO 
 $     1.305.491,00             797.777,00 2013 Balneário Barra do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio
CARBONATO DE MAGNESIO 

COM DENSIDADE<200KG/M3 
 $        633.967,00             405.525,00 2013 Balneário Barra do Sul Exportação

2816 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário HIDROXIDO DE MAGNESIO  $          30.777,00               22.160,00 2013 Balneário Barra do Sul Exportação

2519 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia electrofundida; magnésia calcinada a fundo (sinterizada), mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos adicionados antes da sinterização; outro óxido de magnésio, mesmo puro MAGNESIA CALCINADA A FUNDO E OUTROS OXIDOS DE MAGNESIO  $     1.099.849,00             731.535,00 2012 Balneário Barra do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DE MAGNESIO COM DENSIDADE<200KG/M3  $        471.630,00             334.730,00 2012 Balneário Barra do Sul Exportação

2816 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário HIDROXIDO DE MAGNESIO  $        245.889,00             215.760,00 2012 Balneário Barra do Sul Exportação

2519 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia electrofundida; magnésia calcinada a fundo (sinterizada), mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos adicionados antes da sinterização; outro óxido de magnésio, mesmo puro MAGNESIA CALCINADA A FUNDO E OUTROS OXIDOS DE MAGNESIO  $        604.372,00             412.857,00 2011 Balneário Barra do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DE MAGNESIO COM DENSIDADE<200KG/M3  $        432.389,00             301.220,00 2011 Balneário Barra do Sul Exportação

2816 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário HIDROXIDO DE MAGNESIO  $        137.857,00             139.175,00 2011 Balneário Barra do Sul Exportação

2519 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia electrofundida; magnésia calcinada a fundo (sinterizada), mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos adicionados antes da sinterização; outro óxido de magnésio, mesmo puro MAGNESIA CALCINADA A FUNDO E OUTROS OXIDOS DE MAGNESIO  $     1.099.849,00             731.535,00 2010 Balneário Barra do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DE MAGNESIO COM DENSIDADE<200KG/M3  $        471.630,00             334.730,00 2010 Balneário Barra do Sul Exportação

2816 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário HIDROXIDO DE MAGNESIO  $        245.889,00             215.760,00 2010 Balneário Barra do Sul Exportação

9027 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 sOUTS.INSTRS.E APARS.P/ANÁLISE/ENSAIO/MEDIDA  $          82.365,00                    124,00 2012 Balneário Barra do Sul Importação

9027 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 CALORIMETROS  $          62.876,00                    130,00 2012 Balneário Barra do Sul Importação

9025 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Densímetros, areómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores ou não, mesmo combinados entre si DENSIMETROS,AREOMETROS,HIGROMETROS E OUTS.INSTRUMENTOS  $            3.365,00                        9,00 2011 Balneário Barra do Sul Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $ 106.428.724,00          9.067.854,00 2016 Araquari Importação

8407 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão)  $   27.515.535,00          1.837.905,00 2016 Araquari Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $   23.168.072,00          1.449.806,00 2016 Araquari Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos  $   22.935.405,00        41.619.742,00 2016 Araquari Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $   16.234.156,00          4.752.022,00 2016 Araquari Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias  $   15.683.224,00          7.786.680,00 2016 Araquari Importação

8703 Eletrometalmecânico Material de transporte
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
 $     8.599.774,00             629.366,00 2016 Araquari Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     8.438.679,00             546.748,00 2016 Araquari Importação

8512 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     7.945.720,00             270.707,00 2016 Araquari Importação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha  $     5.268.810,00          1.106.443,00 2016 Araquari Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     4.859.975,00               19.195,00 2016 Araquari Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha  $     4.650.062,00             718.212,00 2016 Araquari Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $     4.293.169,00               53.338,00 2016 Araquari Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     3.812.881,00             168.267,00 2016 Araquari Importação

4013 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Câmaras-de-ar de borracha  $     3.810.149,00          1.164.618,00 2016 Araquari Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     3.317.562,00               32.856,00 2016 Araquari Importação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     3.290.909,00             175.443,00 2016 Araquari Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  $     3.082.196,00          1.864.800,00 2016 Araquari Importação

8526 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando  $     2.892.929,00                 9.950,00 2016 Araquari Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $     2.779.042,00          5.897.785,00 2016 Araquari Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  $     2.717.997,00          3.760.253,00 2016 Araquari Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $     2.695.462,00               84.797,00 2016 Araquari Importação

7009 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores  $     2.402.439,00               55.131,00 2016 Araquari Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $     2.222.164,00          5.454.623,00 2016 Araquari Importação

9029 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $     2.127.696,00               16.875,00 2016 Araquari Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $     2.094.617,00          1.058.818,00 2016 Araquari Importação

8511 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     2.065.846,00             124.641,00 2016 Araquari Importação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $     1.939.048,00             203.981,00 2016 Araquari Importação

8707 Eletrometalmecânico Material de transporte Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas  $     1.878.010,00             320.732,00 2016 Araquari Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas  $     1.809.558,00             182.287,00 2016 Araquari Importação

7315 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço  $     1.717.735,00          1.041.129,00 2016 Araquari Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.655.797,00             202.830,00 2016 Araquari Importação

8301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $     1.643.178,00             107.269,00 2016 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $     1.640.605,00               83.691,00 2016 Araquari Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $     1.637.346,00             213.268,00 2016 Araquari Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  $     1.616.756,00          1.830.861,00 2016 Araquari Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino  $     1.599.014,00             116.875,00 2016 Araquari Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.588.423,00               68.185,00 2016 Araquari Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $     1.553.277,00             268.538,00 2016 Araquari Importação



8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  $     1.421.976,00             154.673,00 2016 Araquari Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $   72.821.250,00          5.910.559,00 2015 Araquari Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos  $   57.346.629,00        91.178.298,00 2015 Araquari Importação

8407 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão)  $   22.139.416,00          1.372.820,00 2015 Araquari Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias  $   20.906.797,00          7.515.220,00 2015 Araquari Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $   19.987.505,00        36.115.175,00 2015 Araquari Importação

8707 Eletrometalmecânico Material de transporte Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas  $   15.396.442,00          4.489.269,00 2015 Araquari Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $   12.683.360,00          2.789.311,00 2015 Araquari Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $   12.414.651,00             759.754,00 2015 Araquari Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $   10.921.506,00             266.687,00 2015 Araquari Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $   10.389.846,00        22.483.119,00 2015 Araquari Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     6.379.983,00             260.597,00 2015 Araquari Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     5.357.255,00             125.895,00 2015 Araquari Importação

7213 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de ferro ou aço não ligado  $     4.979.026,00        12.211.805,00 2015 Araquari Importação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     4.976.393,00             195.433,00 2015 Araquari Importação

8512 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     4.917.077,00             168.464,00 2015 Araquari Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino  $     4.030.037,00             270.175,00 2015 Araquari Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     4.028.638,00               57.237,00 2015 Araquari Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $     4.001.177,00               36.777,00 2015 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $     3.772.039,00             380.254,00 2015 Araquari Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  $     3.740.267,00          1.881.600,00 2015 Araquari Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha  $     3.297.347,00             519.541,00 2015 Araquari Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     3.077.586,00               14.808,00 2015 Araquari Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $     2.641.142,00               75.763,00 2015 Araquari Importação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço  $     2.584.515,00             132.698,00 2015 Araquari Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  $     2.443.435,00          1.744.600,00 2015 Araquari Importação

4013 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Câmaras-de-ar de borracha  $     2.283.882,00             732.522,00 2015 Araquari Importação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $     2.049.554,00             209.391,00 2015 Araquari Importação

8526 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando  $     1.832.111,00                 6.686,00 2015 Araquari Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino  $     1.746.334,00             119.066,00 2015 Araquari Importação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.733.500,00             658.746,00 2015 Araquari Importação

8511 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.665.482,00               90.663,00 2015 Araquari Importação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis  $     1.634.558,00               35.604,00 2015 Araquari Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas  $     1.528.951,00             166.952,00 2015 Araquari Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $     1.481.161,00             216.530,00 2015 Araquari Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $     1.453.379,00             152.243,00 2015 Araquari Importação

3812 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Preparações denominadas « aceleradores de vulcanização »; plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições; 

preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico
 $     1.377.363,00             282.800,00 2015 Araquari Importação

9029 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $     1.369.090,00                 9.023,00 2015 Araquari Importação

9405 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $     1.302.310,00             211.152,00 2015 Araquari Importação

7227 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de outras ligas de aço  $     1.255.512,00          2.726.460,00 2015 Araquari Importação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.250.003,00               95.377,00 2015 Araquari Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos                                                                                                                              $   67.356.170,00        94.474.969,00 2014 Araquari Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705                                                                                                                                                                                            $   28.046.413,00          1.843.656,00 2014 Araquari Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias                                                                                      $   27.819.886,00          7.766.880,00 2014 Araquari Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos                                                                                                      $   21.541.273,00        34.401.714,00 2014 Araquari Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm                                                                                                                                                                        $   11.096.723,00        20.092.971,00 2014 Araquari Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex                                                                                            $     8.903.383,00          3.188.139,00 2014 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)                                                                                                                                                                                  $     8.714.732,00             787.675,00 2014 Araquari Importação

8506 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Pilhas e baterias de pilhas, elétricas                                                                                                                                                                                                                          $     8.600.954,00          1.332.897,00 2014 Araquari Importação

8707 Eletrometalmecânico Material de transporte Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas                                                                                                                                                                          $     6.679.424,00          1.728.700,00 2014 Araquari Importação

8407 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão)                                                                                                                                                                         $     6.584.417,00             350.328,00 2014 Araquari Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     6.460.579,00             255.211,00 2014 Araquari Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias                                                                                                                                                                                                                      $     5.957.807,00          3.224.175,00 2014 Araquari Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914                                                                                                                                                                                    $     5.892.382,00             365.651,00 2014 Araquari Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)                                                                                                                                                                                                             $     4.413.964,00          1.864.800,00 2014 Araquari Importação

7213 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de ferro ou aço não ligado                                                                                                                                                                                                                          $     3.878.215,00          7.256.487,00 2014 Araquari Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $     3.726.063,00             391.884,00 2014 Araquari Importação

7227 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de outras ligas de aço                                                                                                                                                                                                                              $     3.444.124,00          6.368.074,00 2014 Araquari Importação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico                                                                             $     3.217.445,00             394.017,00 2014 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo                                                                                 $     2.684.113,00             305.271,00 2014 Araquari Importação

8512 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                               
 $     2.441.637,00               71.492,00 2014 Araquari Importação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis                                                                                                    $     2.348.479,00               75.350,00 2014 Araquari Importação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     2.231.359,00             655.629,00 2014 Araquari Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos                                                                                                                                                                                                $     1.933.855,00               14.946,00 2014 Araquari Importação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                             
 $     1.863.278,00               61.451,00 2014 Araquari Importação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha                                                                                                                                                                                                                                         $     1.827.699,00             434.505,00 2014 Araquari Importação

9405 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $     1.721.219,00             245.350,00 2014 Araquari Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                                                  $     1.712.872,00             720.081,00 2014 Araquari Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha                                                                                                                                                                                                                                  $     1.672.661,00             245.333,00 2014 Araquari Importação

3403 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $     1.614.675,00             520.414,00 2014 Araquari Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                           
 $     1.488.927,00                 7.035,00 2014 Araquari Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos                                                                                                    $     1.481.160,00          2.676.200,00 2014 Araquari Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino                                                                                                                                                                                                $     1.446.541,00             120.683,00 2014 Araquari Importação

3812 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Preparações denominadas « aceleradores de vulcanização »; plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições; 

preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico  
 $     1.425.693,00             272.443,00 2014 Araquari Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $     1.386.789,00               29.778,00 2014 Araquari Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases                                                                                                                                                        $     1.325.728,00               45.523,00 2014 Araquari Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias                                                                                                                                                                           $     1.248.739,00             490.810,00 2014 Araquari Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino                                                                                                                                                                                                          $     1.229.416,00               99.522,00 2014 Araquari Importação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.196.256,00             136.335,00 2014 Araquari Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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   
 $     1.090.423,00             168.062,00 2014 Araquari Importação

3304 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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                                      
 $     1.068.225,00             141.145,00 2014 Araquari Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias  POLITETRAMETILENOETERGLICOL EM FORMA PRIMARIA  $   29.201.366,00          7.376.420,00 2013 Araquari Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias POLIESTIRENO EXPANSIVEL,SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $     7.318.475,00          3.779.000,00 2013 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  APARELHOS DE BARBEAR,NAO ELETRICOS  $     5.825.922,00             578.028,00 2013 Araquari Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas) DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO  $     4.747.712,00          1.711.500,00 2013 Araquari Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimSUBSTACOES ISOLADAS A GAS("GIS" OU "HIS"),P/TENSAO>52KV  $     4.573.200,00             148.380,00 2013 Araquari Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  OUTS.FIOS ELASTÔMS.SIMP.,TORÇÃO<=50VOLT./MET  $     3.324.780,00             442.870,00 2013 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras) LAMINAS DE BARBEAR,DE SEGURANCA,DE METAIS COMUNS  $     2.262.801,00             116.101,00 2013 Araquari Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA  $     2.134.904,00             369.769,00 2013 Araquari Importação

3403 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 lubOUTRAS PREPARACOES PARA TRATAMENTO DE MATERIA TEXTIL  $     1.708.775,00             470.980,00 2013 Araquari Importação

5404 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superiorMONOFILAMENTOS DE ELASTÔMEROS C/LARG.<5MM  $     1.333.885,00             207.758,00 2013 Araquari Importação

3812 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Preparações denominadas « aceleradores de vulcanização »; plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições; preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plásticoOUTS.PREPARS.ANTIOXID/OUTS.ESTABIL.COMPOSTOS,P/BORRACHA  $     1.192.350,00             237.600,00 2013 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTS.MAQS.DE MOLDAR TERMOPL.P/INJ<=5KG,HORIZ.MONOCOL.  $     1.104.818,00             165.380,00 2013 Araquari Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.USO FEMININO  $     1.080.691,00               88.527,00 2013 Araquari Importação

4822 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou cartão, mesmo perfurados ou endurecidos CARRETEIS,BOBINAS,ETC.DE PAPEL/CARTAO,P/FIOS TEXTEIS  $     1.004.273,00             692.170,00 2013 Araquari Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico ACETOACETAMIDA OUTS.DERIV.SAIS DO PRODUTO  $        843.862,00             620.900,00 2013 Araquari Importação

6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $        817.911,00               66.409,00 2013 Araquari Importação



8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  MAQS.DE MOLDAR TERMOPL.P/INJ<=5KG,HORIZ.CMD.NUM.MONOCOL  $        766.204,00             158.433,00 2013 Araquari Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  POLICLORETO DE VINILA,PLASTIFICADO,EM FORMA PRIMARIA  $        759.049,00             287.265,00 2013 Araquari Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias POLICLORETO DE VINILA,OBT.PROC.SUSPENSAO,FORMA PRIMARIA  $        663.728,00             710.000,00 2013 Araquari Importação

2918 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos carboxílicos contendo funções oxigenadas suplementares e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  OUTROS SAIS E ESTERES DO ACIDO P-HIDROXIBENZOICO  $        630.915,00               90.000,00 2013 Araquari Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  BOBINAS,CARRETEIS E SUPORTES SEMELHANTES,DE PLASTICOS  $        600.494,00             294.658,00 2013 Araquari Importação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS TROCADORES (PERMUTADORES) DE CALOR  $        578.493,00               16.489,00 2013 Araquari Importação

8417 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos OUTROS FORNOS INDUSTRIAIS OU DE LABORATORIO,N/ELETRICOS  $        551.689,00               11.105,00 2013 Araquari Importação

8506 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Pilhas e baterias de pilhas, elétricas  PILHAS ELETRICAS,DE BIOXIDO DE MANGANES,ALCALINAS  $        529.460,00               78.702,00 2013 Araquari Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE FIBRAS SINT/ARTIF.DE USO FEMININO  $        429.910,00               36.234,00 2013 Araquari Importação

2921 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função amina  ETILENODIAMINA E SEUS SAIS  $        400.186,00             172.100,00 2013 Araquari Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  COPOLIMEROS DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO,S/CARGA  $        359.644,00             156.000,00 2013 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  OUTRAS MAQUINAS DE MOLDAR BORRACHA/PLAST.P/INJECAO  $        346.974,00               71.480,00 2013 Araquari Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $        344.121,00                 6.708,00 2013 Araquari Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino  CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        341.188,00               28.506,00 2013 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  OUTS.MAQS.E APARS.P/TRAB.BORRACHA/PLAST.FABR.SEUS PRODS  $        327.641,00                 6.390,00 2013 Araquari Importação

7607 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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)  OUTRAS FOLHAS E TIRAS,DE ALUMINIO,S/SUPORTE,ESP<=0.2MM  $        322.990,00               17.692,00 2013 Araquari Importação

8535 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS DISJUNTORES P/TENSAO IGUAL OU SUPERIOR A 72,5 KV  $        319.661,00                 3.427,00 2013 Araquari Importação

9503 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo  OUTROS BRINQUEDOS DE QUALQUER TIPO  $        312.889,00             181.453,00 2013 Araquari Importação

6306 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Encerados e estores de exterior; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para acampamento  TENDAS DE FIBRAS SINTETICAS  $        309.988,00                 4.730,00 2013 Araquari Importação

8468 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto os da posição 8515; máquinas e aparelhos a gás para têmpera superficial  PARTES DE OUTS.MAQS.E APARS.P/SOLDAR,MAQS.E APARS.A GAS  $        283.902,00                 1.037,00 2013 Araquari Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais  CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $        279.675,00               37.577,00 2013 Araquari Importação

7604 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de alumínio OUTROS PERFIS DE LIGAS DE ALUMINIO  $        251.483,00               79.123,00 2013 Araquari Importação

7310 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade não superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mOUTROS RESERVATORIOS,ETC.DE FERRO/ACO,C<50L  $        237.646,00               51.764,00 2013 Araquari Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR ELETR.POT<=1KVA,P/FREQ<=60HZ,DE CORRENTE  $        237.092,00               11.540,00 2013 Araquari Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias  POLITETRAMETILENOETERGLICOL EM FORMA PRIMARIA  $   25.922.447,00          6.335.880,00 2012 Araquari Importação

8444 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais  MAQUINAS P/EXTRUDAR MATERIAS TEXTEIS SINTET/ARTIFICIAIS  $   23.688.783,00          2.797.761,00 2012 Araquari Importação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.APARELHOS E DISPOSITIV.P/TRAT.MATER.MODIF.TEMPERAT  $     6.644.182,00             538.123,00 2012 Araquari Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO  $     4.119.489,00          1.534.500,00 2012 Araquari Importação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS APARELHOS DE DESTILACAO OU DE RETIFICACAO  $     3.295.370,00             241.482,00 2012 Araquari Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais  CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $     2.891.246,00             260.973,00 2012 Araquari Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  OUTS.FIOS ELASTÔMS.SIMP.,TORÇÃO<=50VOLT./MET  $     2.401.395,00             293.991,00 2012 Araquari Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  POLIESTIRENO EXPANSIVEL,SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $     2.183.758,00          1.210.000,00 2012 Araquari Importação

3403 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 OUTRAS PREPARACOES PARA TRATAMENTO DE MATERIA TEXTIL  $     1.976.278,00             532.984,00 2012 Araquari Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias POLIETILENO LINEAR,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $     1.659.444,00          1.137.538,00 2012 Araquari Importação

5404 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior MONOFILAMENTOS DE ELASTÔMEROS C/LARG.<5MM  $     1.493.154,00             251.914,00 2012 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  APARELHOS DE BARBEAR,NAO ELETRICOS  $     1.119.652,00             130.555,00 2012 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTS.MAQS.DE MOLDAR BORRACHA/PLAST.P/INJ.HORIZ.CMD.NUM.  $     1.052.922,00             152.480,00 2012 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  MAQS.DE MOLDAR TERMOPL.P/INJ<=5KG,HORIZ.CMD.NUM.MONOCOL  $     1.043.322,00             211.927,00 2012 Araquari Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico  ACETOACETAMIDA OUTS.DERIV.SAIS DO PRODUTO  $        994.049,00             706.190,00 2012 Araquari Importação

4822 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou cartão, mesmo perfurados ou endurecidos  CARRETEIS,BOBINAS,ETC.DE PAPEL/CARTAO,P/FIOS TEXTEIS  $        977.597,00             666.441,00 2012 Araquari Importação

3812 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Preparações denominadas « aceleradores de vulcanização »; plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições; preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico OUTS.PREPARS.ANTIOXID/OUTS.ESTABIL.COMPOSTOS,P/BORRACHA  $        859.877,00             187.200,00 2012 Araquari Importação

8458 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Tornos (incluídos os centros de torneamento), para metais  OUTROS TORNOS HORIZ.P/TRAB.METAIS,C/CMDO.NUMER.  $        812.255,00               38.100,00 2012 Araquari Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $        776.173,00                 8.838,00 2012 Araquari Importação

2918 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos carboxílicos contendo funções oxigenadas suplementares e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  OUTROS SAIS E ESTERES DO ACIDO P-HIDROXIBENZOICO  $        617.476,00               81.000,00 2012 Araquari Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  BOBINAS,CARRETEIS E SUPORTES SEMELHANTES,DE PLASTICOS  $        502.432,00             246.750,00 2012 Araquari Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  COPOLIMEROS DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO,S/CARGA  $        443.131,00             178.000,00 2012 Araquari Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.MAQUINAS E APARS.P/SOLDAR,ELETR.POR OUTS.PROCESSOS  $        354.256,00                 5.103,00 2012 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  EXTRUSORAS P/MATERIAIS TERMOPLASTICOS,DIAM.ROSCA<=300MM  $        349.773,00               11.531,00 2012 Araquari Importação

8468 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto os da posição 8515; máquinas e aparelhos a gás para têmpera superficial  PARTES DE OUTS.MAQS.E APARS.P/SOLDAR,MAQS.E APARS.A GAS  $        341.970,00                 1.634,00 2012 Araquari Importação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  OUTROS ACESSORIOS P/TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU ACO  $        333.975,00             122.658,00 2012 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  PARTES DE MAQS.E APARS.P/TRAB.BORRACHA/PLAST.FABR.PRODS  $        322.424,00                 2.019,00 2012 Araquari Importação

2921 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função amina  ETILENODIAMINA E SEUS SAIS  $        267.456,00             114.120,00 2012 Araquari Importação

8438 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 MAQUINAS E APARELHOS P/PREPAR.DE CARNES  $        242.575,00                 3.203,00 2012 Araquari Importação

7304 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço  TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.S/COST.SEC.CIRC.REV.D<=229MM  $        230.986,00             151.237,00 2012 Araquari Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  OUTROS DISPOSITIVOS UTIL.EM BANHEIROS/COZINHAS  $        225.921,00               15.211,00 2012 Araquari Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO  $        221.425,00               70.714,00 2012 Araquari Importação

8456 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.MAQUINAS FERRAM.A ELETROEROSAO,DE COMANDO NUMER.  $        217.810,00                 5.320,00 2012 Araquari Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  POLICLORETO DE VINILA,PLASTIFICADO,EM FORMA PRIMARIA  $        191.085,00               73.606,00 2012 Araquari Importação

7604 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de alumínio  OUTROS PERFIS DE LIGAS DE ALUMINIO  $        181.070,00               56.863,00 2012 Araquari Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  CORREIAS TRANSPORTADORAS,DE PLASTICOS  $        178.799,00                 2.894,00 2012 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  LAMINAS DE BARBEAR,DE SEGURANCA,DE METAIS COMUNS  $        165.896,00                 8.505,00 2012 Araquari Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definida OUTS.PIGMENTOS TIPO RUTILO,C/DIOXIDO TITANIO>=80% SECO  $        157.756,00               40.000,00 2012 Araquari Importação

8430 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves  PERFURATRIZ ROTATIVA,AUTOPROPULSORA  $        153.644,00               20.424,00 2012 Araquari Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  OUTS.MAQUINAS E APARELHOS P/TRATAM.DE METAIS  $        148.285,00                 7.765,00 2012 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ORTOFTALATOS DE DIOCTILA  $   20.835.083,00          8.428.359,00 2011 Araquari Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias  POLITETRAMETILENOETERGLICOL EM FORMA PRIMARIA  $     5.295.664,00          1.211.020,00 2011 Araquari Importação

1518 Alimentos e Bebidas Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dossociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal Gorduras e óleos animais ou vegetais, cozidos, oxidados, desidratados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo  OLEO VEGETAL EPOXIDADO  $     4.889.333,00          3.446.150,00 2011 Araquari Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  OUTS.FIOS ELASTÔMS.SIMP.,TORÇÃO<=50VOLT./MET  $     4.794.442,00             640.274,00 2011 Araquari Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  POLICLORETO DE VINILA,OBT.PROC.SUSPENSAO,FORMA PRIMARIA  $     4.611.335,00          3.943.000,00 2011 Araquari Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais  CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $     3.921.084,00             398.837,00 2011 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  OUTROS ESTERES DO ACIDO ORTOFTALICO  $     3.779.507,00          1.994.907,00 2011 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  APARELHOS DE BARBEAR,NAO ELETRICOS  $     3.062.616,00             342.988,00 2011 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  MAQS.DE MOLDAR A VACUO POLIESTIRENO EXPAND/POLIPROPILEN  $     2.931.582,00             165.926,00 2011 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ORTOFTALATOS DE DINONILA OU DE DIDECILA  $     2.842.794,00          1.243.580,00 2011 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ANIDRIDO FTALICO  $     2.339.469,00          1.651.000,00 2011 Araquari Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 SUBSTACOES ISOLADAS A GAS("GIS" OU "HIS"),P/TENSAO>52KV  $     1.416.679,00             142.110,00 2011 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  OUTROS ACIDOS POLICARBOXILICOS AROMATICOS,ETC.  $     1.356.174,00             438.064,00 2011 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  OUTRAS MAQUINAS DE MOLDAR BORRACHA/PLAST.P/INJ.HORIZ.  $     1.214.721,00             127.770,00 2011 Araquari Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  POLIESTIRENO EXPANSIVEL,SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $     1.214.453,00             682.850,00 2011 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  OUTS.MAQS.E APARS.P/TRAB.BORRACHA/PLAST.FABR.SEUS PRODS  $     1.160.011,00               40.617,00 2011 Araquari Importação

8458 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Tornos (incluídos os centros de torneamento), para metais  OUTROS TORNOS HORIZ.P/TRAB.METAIS,C/CMDO.NUMER.  $     1.143.774,00               49.430,00 2011 Araquari Importação

8445 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 URDIDEIRAS DE MATERIA TEXTIL  $        936.796,00               15.340,00 2011 Araquari Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico  ACETOACETAMIDA OUTS.DERIV.SAIS DO PRODUTO  $        823.125,00             546.100,00 2011 Araquari Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO  $        790.086,00             283.500,00 2011 Araquari Importação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430  PARTES DE OUTS.MAQS.E APARS.DE ELEVACAO DE CARGA,ETC.  $        724.775,00               22.129,00 2011 Araquari Importação

9024 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tracção, compressão, elasticidade e de outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo: metais, madeira, têxteis, papel, plásticos)  MAQUINAS E APARELHOS P/ENSAIO DE FIOS TEXTEIS,AUTOMAT.  $        484.045,00                 1.621,00 2011 Araquari Importação

4822 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou cartão, mesmo perfurados ou endurecidos  CARRETEIS,BOBINAS,ETC.DE PAPEL/CARTAO,P/FIOS TEXTEIS  $        451.566,00             298.280,00 2011 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  OUTROS ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS,ETC.  $        446.812,00             160.567,00 2011 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  EXTRUSORAS P/MATERIAIS TERMOPLASTICOS,DIAM.ROSCA<=300MM  $        394.475,00                 9.609,00 2011 Araquari Importação

3403 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 OUTRAS PREPARACOES PARA TRATAMENTO DE MATERIA TEXTIL  $        391.768,00             100.892,00 2011 Araquari Importação

5404 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior MONOFILAMENTOS DE ELASTÔMEROS C/LARG.<5MM  $        353.059,00               57.709,00 2011 Araquari Importação

3812 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Preparações denominadas « aceleradores de vulcanização »; plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições; preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico OUTS.PREPARS.ANTIOXID/OUTS.ESTABIL.COMPOSTOS,P/BORRACHA  $        348.923,00               56.400,00 2011 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  SAIS E ESTERES DO ACIDO ADIPICO  $        301.910,00             109.890,00 2011 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  MAQS.DE MOLDAR TERMOPL.P/INJ<=5KG,HORIZ.CMD.NUM.MONOCOL  $        299.458,00               53.484,00 2011 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ACIDO M-FTALICO E SEUS SAIS  $        298.779,00             186.961,00 2011 Araquari Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  OUTROS COMPRESSORES P/EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS  $        253.985,00               11.438,00 2011 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ANIDRIDO MALEICO  $        247.707,00             149.000,00 2011 Araquari Importação

7309 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade > 300 litros, sem dispositivos mecânicos nem térmicos  OUTS.RESERVATORIOS,ETC.DE FERRO/ACO,C>300L,S/DISP.TERM.  $        226.967,00               35.554,00 2011 Araquari Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS  $        216.931,00                 5.038,00 2011 Araquari Importação

7019 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos)  OUTRAS MECHAS DE VIDRO,LIGEIRAMENTE TORCIDAS  $        211.086,00             203.840,00 2011 Araquari Importação

7604 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de alumínio  OUTROS PERFIS DE LIGAS DE ALUMINIO  $        207.201,00               63.424,00 2011 Araquari Importação



2918 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos carboxílicos contendo funções oxigenadas suplementares e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  OUTROS SAIS E ESTERES DO ACIDO P-HIDROXIBENZOICO  $        182.460,00               22.950,00 2011 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  LAMINAS DE BARBEAR,DE SEGURANCA,DE METAIS COMUNS  $        180.838,00               14.988,00 2011 Araquari Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO  $        178.007,00               35.870,00 2011 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ORTOFTALATOS DE DIOCTILA  $   22.629.367,00        11.476.705,00 2010 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras) APARELHOS DE BARBEAR,NAO ELETRICOS  $     5.044.641,00             602.925,00 2010 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  OUTROS ESTERES DO ACIDO ORTOFTALICO  $     3.553.314,00          2.034.540,00 2010 Araquari Importação

1518 Alimentos e Bebidas Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dossociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal Gorduras e óleos animais ou vegetais, cozidos, oxidados, desidratados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo  OLEO VEGETAL EPOXIDADO  $     3.381.827,00          2.937.450,00 2010 Araquari Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  POLICLORETO DE VINILA,OBT.PROC.SUSPENSAO,FORMA PRIMARIA  $     3.142.008,00          2.392.000,00 2010 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ORTOFTALATOS DE DINONILA OU DE DIDECILA  $     2.336.564,00          1.121.090,00 2010 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ANIDRIDO FTALICO  $     2.327.755,00          1.817.000,00 2010 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  MAQS.DE MOLDAR TERMOPL.P/INJ<=5KG,HORIZ.CMD.NUM.MONOCOL  $     2.301.982,00             235.300,00 2010 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  OUTROS ACIDOS POLICARBOXILICOS AROMATICOS,ETC.  $     1.567.928,00             532.930,00 2010 Araquari Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  OUTRAS EXTRUSORAS P/BORRACHA OU PLASTICO  $     1.367.403,00               56.851,00 2010 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  SAIS E ESTERES DO ACIDO ADIPICO  $     1.153.187,00             510.353,00 2010 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  LAMINAS DE BARBEAR,DE SEGURANCA,DE METAIS COMUNS  $        895.519,00               76.541,00 2010 Araquari Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  OUTS.PARTES DE NAVALHAS/APARS.DE BARBEAR,DE MET.COMUNS  $        823.147,00               43.870,00 2010 Araquari Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  COPOLIMEROS DE ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO,S/CARGA  $        587.429,00             288.000,00 2010 Araquari Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais  CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $        555.568,00               54.900,00 2010 Araquari Importação

7019 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos)  OUTRAS MECHAS DE VIDRO,LIGEIRAMENTE TORCIDAS  $        387.317,00             423.360,00 2010 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  OUTROS ACIDOS POLICARBOXILICOS ACICLICOS,ETC.  $        342.292,00             197.950,00 2010 Araquari Importação

1101 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio  FARINHA DE TRIGO  $        224.692,00             638.000,00 2010 Araquari Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  OUTROS APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR GASES  $        190.973,00               18.000,00 2010 Araquari Importação

8202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar)  FOLHA DE SERRAS DE FITA,DE METAIS COMUNS  $        184.555,00               11.846,00 2010 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ESTERES DE DIOCTILA DO ACIDO TEREFTALICO  $        143.501,00             100.000,00 2010 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ACIDO M-FTALICO E SEUS SAIS  $        136.043,00             114.303,00 2010 Araquari Importação

8202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar)  FOLHA DE SERRAS CIRC.DE METAIS COMUNS,PARTE OPERANT.ACO  $        122.812,00                 2.170,00 2010 Araquari Importação

9027 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.QUE UTILIZ.RADIACOES OPTICAS  $        122.355,00                      75,00 2010 Araquari Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  CORREIAS TRANSPORTADORAS,DE PLASTICOS  $        120.765,00                 2.127,00 2010 Araquari Importação

7309 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade > 300 litros, sem dispositivos mecânicos nem térmicos OUTS.RESERVATORIOS,ETC.DE FERRO/ACO,C>300L,S/DISP.TERM.  $          99.937,00                 1.500,00 2010 Araquari Importação

9405 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 permanenOUTS.APARELHOS ELETRICOS DE ILUMINACAO,DE OUTS.MATERIAS  $          98.891,00                    339,00 2010 Araquari Importação

8405 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores  GERADORES DE GAS DE AR/GAS DE AGUA/DE ACETILENO,ETC.  $          92.364,00                 3.505,00 2010 Araquari Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  ACIDO FUMARICO,SEUS SAIS E ESTERES  $          90.393,00               69.000,00 2010 Araquari Importação

6815 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras 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  OUTRAS OBRAS DE PEDRAS OU DE OUTRAS MATERIAS MINERAIS  $          82.311,00                 9.596,00 2010 Araquari Importação

8438 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE MAQS.E APARS.P/PREPAR.FABR.DE ALIMENTOS,ETC.  $          79.334,00                 1.401,00 2010 Araquari Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  POLIETILENO LINEAR,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $          68.827,00               50.000,00 2010 Araquari Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  GARRAFOES,GARRAFAS,FRASCOS,ARTIGOS SEMELHS.DE PLASTICOS  $          68.734,00               35.397,00 2010 Araquari Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  COIFAS C/DIMENSAO HORIZONTAL MAXIMA<=120CM  $          67.696,00                 5.560,00 2010 Araquari Importação

8427 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação  EMPILHADEIRAS AUTOPROPULSORAS,DE MOTOR ELETR.CAP>6.5T  $          66.959,00                 5.850,00 2010 Araquari Importação

4810 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obrasPapel 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 OUTS.PAPEIS/CARTOES P/ESCRITA,ETC.FIBRA MECAN<=10%  $          56.157,00               13.500,00 2010 Araquari Importação

8438 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 MAQUINAS E APARELHOS P/PREPAR.DE CARNES  $          54.912,00                    869,00 2010 Araquari Importação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430  VALVULAS DE RETENCAO  $          52.847,00                 2.114,00 2010 Araquari Importação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.APARELHOS E DISPOSITIV.P/TRAT.MATER.MODIF.TEMPERAT  $          48.297,00                 1.600,00 2010 Araquari Importação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 OUTS.CONSTRUCOES E SUAS PARTES,DE FERRO FUND/FERRO/ACO  $          35.984,00               32.114,00 2010 Araquari Importação

8703 Eletrometalmecânico Material de transporte
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
 $ 240.043.033,00        10.773.048,00 2016 Araquari Exportação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $     7.391.522,00          1.207.606,00 2016 Araquari Exportação

5404 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras
Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha 

artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior
 $     3.942.573,00             644.400,00 2016 Araquari Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes  $     2.685.773,00        16.847.511,00 2016 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $     1.150.661,00             104.481,00 2016 Araquari Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $        273.111,00               20.276,00 2016 Araquari Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico  $        223.304,00                 4.990,00 2016 Araquari Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  $        192.313,00               19.135,00 2016 Araquari Exportação

3606 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; artigos de matérias inflamáveis indicados na Nota 2 do presente capítulo  $        160.739,00               22.956,00 2016 Araquari Exportação

4403 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada  $        138.797,00          1.944.245,00 2016 Araquari Exportação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709)  $        134.831,00                 9.290,00 2016 Araquari Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $        134.761,00               13.002,00 2016 Araquari Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        114.485,00                 7.813,00 2016 Araquari Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $          96.879,00                 3.718,00 2016 Araquari Exportação

7602 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios e resíduos, de alumínio  $          88.284,00               76.910,00 2016 Araquari Exportação

8905 Transportes Material de transporte
Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é acessória da função principal; docas flutuantes; plataformas de perfuração ou 

de exploração, flutuantes ou submersíveis
 $          84.239,00               16.763,00 2016 Araquari Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          80.116,00                 2.930,00 2016 Araquari Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras
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
 $          74.912,00               16.646,00 2016 Araquari Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $          74.264,00               17.599,00 2016 Araquari Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  $          62.948,00                 5.935,00 2016 Araquari Exportação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          53.244,00                 2.055,00 2016 Araquari Exportação

7601 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Alumínio em formas brutas  $          47.248,00                 5.734,00 2016 Araquari Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $          41.414,00                 3.222,00 2016 Araquari Exportação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          40.640,00                 1.568,00 2016 Araquari Exportação

7616 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de alumínio  $          37.399,00                    229,00 2016 Araquari Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $          32.291,00                 1.924,00 2016 Araquari Exportação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $          29.202,00                 1.127,00 2016 Araquari Exportação

8517 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          20.239,00                    781,00 2016 Araquari Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes  $          19.653,00                    755,00 2016 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          19.523,00                 1.478,00 2016 Araquari Exportação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  $          19.366,00                    103,00 2016 Araquari Exportação

3925 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições  $          18.039,00                 6.158,00 2016 Araquari Exportação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis  $          18.013,00                    144,00 2016 Araquari Exportação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $          17.153,00                      76,00 2016 Araquari Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          16.915,00                 4.284,00 2016 Araquari Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $          16.511,00                    937,00 2016 Araquari Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          15.795,00                    610,00 2016 Araquari Exportação

7205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou aço  $          15.763,00               24.250,00 2016 Araquari Exportação

8802 Transportes Material de transporte Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais  $          14.351,00                    164,00 2016 Araquari Exportação

9024 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tracção, compressão, elasticidade e de outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo: metais, madeira, têxteis, papel, 

plásticos)
 $          12.176,00                      97,00 2016 Araquari Exportação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  $     5.705.618,00             292.750,00 2015 Araquari Exportação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $     3.395.311,00             444.118,00 2015 Araquari Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes  $     2.267.969,00        13.332.385,00 2015 Araquari Exportação

5404 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras
Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha 

artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior
 $     1.177.789,00             157.805,00 2015 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $     1.165.017,00               91.384,00 2015 Araquari Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico  $        194.786,00                 5.661,00 2015 Araquari Exportação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $        165.020,00               10.060,00 2015 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, 

amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes
 $        160.530,00               77.890,00 2015 Araquari Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        152.934,00               10.395,00 2015 Araquari Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $        128.324,00               28.976,00 2015 Araquari Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  $        119.579,00               18.229,00 2015 Araquari Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $        104.679,00               13.924,00 2015 Araquari Exportação

3606 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; artigos de matérias inflamáveis indicados na Nota 2 do presente capítulo  $          95.068,00               13.116,00 2015 Araquari Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço  $          88.796,00               13.978,00 2015 Araquari Exportação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430  $          68.409,00                 9.475,00 2015 Araquari Exportação

9406 Outros Mercadorias e produtos diversos Construções pré-fabricadas  $          65.453,00               15.266,00 2015 Araquari Exportação



8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          57.130,00                 3.131,00 2015 Araquari Exportação

4403 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada  $          52.635,00             845.860,00 2015 Araquari Exportação

7205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou aço  $          46.200,00               55.000,00 2015 Araquari Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $          40.314,00                 2.244,00 2015 Araquari Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  $          38.322,00                 1.905,00 2015 Araquari Exportação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709)  $          36.425,00                 2.080,00 2015 Araquari Exportação

3809 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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, 
 $          33.394,00                 1.400,00 2015 Araquari Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  $          29.328,00                 9.610,00 2015 Araquari Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          27.370,00               19.732,00 2015 Araquari Exportação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  $          24.728,00                      94,00 2015 Araquari Exportação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          21.908,00                 1.258,00 2015 Araquari Exportação

3812 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Preparações denominadas « aceleradores de vulcanização »; plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições; 

preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico
 $          18.576,00                 4.800,00 2015 Araquari Exportação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          17.793,00                    500,00 2015 Araquari Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $          15.074,00                    862,00 2015 Araquari Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras
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
 $          13.509,00                 2.509,00 2015 Araquari Exportação

8423 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          10.636,00                    254,00 2015 Araquari Exportação

8427 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação  $            9.067,00                 2.813,00 2015 Araquari Exportação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis  $            8.040,00                    151,00 2015 Araquari Exportação

8453 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  $            7.734,00                 2.068,00 2015 Araquari Exportação

2920 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ésteres de outros ácidos inorgânicos de não-metais (exceto os ésteres de halogenetos de hidrogénio) e seus sais; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  $            7.316,00                    980,00 2015 Araquari Exportação

8205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $            7.231,00                    272,00 2015 Araquari Exportação

3802 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado  $            6.600,00                    200,00 2015 Araquari Exportação

9306 Bélica Armas e munições; suas partes e acessórios Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projécteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos  $            6.500,00                    317,00 2015 Araquari Exportação

3925 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições  $            5.712,00                 1.163,00 2015 Araquari Exportação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)                                                                                                                                                                                  $   19.442.566,00             940.926,00 2014 Araquari Exportação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex                                                                                            $     4.608.425,00             614.970,00 2014 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705                                                                                                                                                                                            $     1.468.005,00             109.732,00 2014 Araquari Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes                                                                                                                                                       $     1.077.470,00          3.816.325,00 2014 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, 

amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes                            
 $        361.106,00             155.495,00 2014 Araquari Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos
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                     
 $        243.945,00               48.749,00 2014 Araquari Exportação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tratores (exceto os da posição 8709)                                                                                                                                                                                                                            $        173.741,00               10.900,00 2014 Araquari Exportação

3606 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; artigos de matérias inflamáveis indicados na Nota 2 do presente capítulo                                                                                                                           $        123.222,00               14.583,00 2014 Araquari Exportação

5404 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras
Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha 

artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior
 $          81.451,00               12.956,00 2014 Araquari Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes                                                                                  $          69.001,00                 6.315,00 2014 Araquari Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico                                                                                                                                                                          $          51.002,00                 1.903,00 2014 Araquari Exportação

7404 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios e resíduos, de cobre                                                                                                                                                                                                                               $          47.382,00             151.380,00 2014 Araquari Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico                                                                                                                 $          30.538,00                 4.441,00 2014 Araquari Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914                                                                                                                                                                                    $          29.637,00                 1.744,00 2014 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          24.619,00                 1.882,00 2014 Araquari Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas                                                                                         $          23.506,00                      61,00 2014 Araquari Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases                                                                                                                                                        $          22.992,00                 1.169,00 2014 Araquari Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras
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                                                                 
 $          18.394,00                 2.984,00 2014 Araquari Exportação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo                                                                                                                                $          17.485,00                      43,00 2014 Araquari Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço                                                                                                                             $          11.724,00               75.472,00 2014 Araquari Exportação

3925 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições                                                                                                                                              $          11.401,00                 4.025,00 2014 Araquari Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                                      
 $          11.084,00                    442,00 2014 Araquari Exportação

9997 Outros Transações especiais Mercadorias doadas                                                                                                                                                                                                                                              $            5.977,00                 4.940,00 2014 Araquari Exportação

4009 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)                                                                                                                       $            5.517,00                    126,00 2014 Araquari Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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                                                                                               $            4.738,00                    268,00 2014 Araquari Exportação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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 
 $            4.255,00                      15,00 2014 Araquari Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos                                                                                                                                                                                                $            3.029,00                      11,00 2014 Araquari Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408                                                                                                                                                          $            2.631,00                      14,00 2014 Araquari Exportação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias                                                                                                   $            2.550,00                      45,00 2014 Araquari Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço                                                                                                                                                                                                                                    $            2.348,00                      44,00 2014 Araquari Exportação

3802 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado                                                                                                                                              $            2.015,00                      60,00 2014 Araquari Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                        
 $            1.866,00                      81,00 2014 Araquari Exportação

7608 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de alumínio                                                                                                                                                                                                                                               $            1.615,00                      91,00 2014 Araquari Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida                                                                                                                                                                                                             $            1.487,00                      38,00 2014 Araquari Exportação

8301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                                                              
 $            1.480,00                      37,00 2014 Araquari Exportação

7616 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de alumínio                                                                                                                                                                                                                                        $               672,00                      14,00 2014 Araquari Exportação

7205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou aço                                                                                                                                                                             $               525,00                    500,00 2014 Araquari Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes                                                                                                                                                                                                                                     $               502,00                    101,00 2014 Araquari Exportação

8302 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $               280,00                        8,00 2014 Araquari Exportação

3919 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos                                                                                                                                                      $               263,00                        2,00 2014 Araquari Exportação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  APARELHOS DE BARBEAR,NAO ELETRICOS  $   11.253.297,00             512.691,00 2013 Araquari Exportação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  OUTS.FIOS ELASTÔMS.SIMP.,TORÇÃO<=50VOLT./MET  $     5.390.333,00             721.016,00 2013 Araquari Exportação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  OUTS.PARTES DE NAVALHAS/APARS.DE BARBEAR,DE MET.COMUNS  $     1.147.860,00               87.456,00 2013 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes BOLACHAS E BISCOITOS ADICION.DE EDULCORANTES  $        760.058,00             387.377,00 2013 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS  $        587.645,00               44.970,00 2013 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $        399.808,00               25.138,00 2013 Araquari Exportação

5404 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior MONOFILAMENTOS DE ELASTÔMEROS C/LARG.<5MM  $        322.348,00               42.970,00 2013 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes  "WAFFLES" E "WAFERS"  $        188.272,00               72.076,00 2013 Araquari Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 ARTIGOS E EQUIPAMENTOS P/OUTROS ESPORTES E PISCINAS  $        168.327,00               32.926,00 2013 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes  BOLACHAS  $        141.164,00               68.295,00 2013 Araquari Exportação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709)  OUTROS TRATORES  $        127.338,00                 7.100,00 2013 Araquari Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $        114.247,00               10.404,00 2013 Araquari Exportação

3403 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 OUTRAS PREPARACOES PARA TRATAMENTO DE MATERIA TEXTIL  $          64.237,00               22.860,00 2013 Araquari Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  OUTS.ARTIGOS SEMELH.CAIXAS,ENGRADADOS,ETC.DE PLASTICO  $          51.613,00                 8.320,00 2013 Araquari Exportação

3606 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; artigos de matérias inflamáveis indicados na Nota 2 do presente capítulo  FERROCERIO E OUTS.LIGAS PIROFOSFORICAS,ART.MAT.INFLAMAV  $          45.575,00                 5.590,00 2013 Araquari Exportação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO  $          44.648,00               15.750,00 2013 Araquari Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.MAQUINAS E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS  $          30.500,00                    950,00 2013 Araquari Exportação

7205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou aço  GRANALHAS DE FERRO FUNDIDO BRUTO,"SPIEGEL",FERRO OU ACO  $          24.645,00               26.500,00 2013 Araquari Exportação

3925 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições  RESERVATORIOS,CISTERNAS,CUBAS,ETC.DE PLASTICOS,CAP>300L  $          21.647,00                 3.545,00 2013 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.APARELHOS P/PULVERIZAR FUNGICIDAS/INSETICIDAS,ETC.  $          20.779,00                 1.110,00 2013 Araquari Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  PARTES DE TORNEIRAS,OUTS.DISPOSITIV.P/CANALIZACOES,ETC.  $          20.313,00                      73,00 2013 Araquari Exportação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  OUTS.MÁQS.APAR.ELÉTR.C/FUNÇÃO PRÓPRIA,Ñ CIT.  $          19.130,00                      85,00 2013 Araquari Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS TUBOS DE PLASTICOS  $            7.618,00                    288,00 2013 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  SILENCIOSOS E TUBOS DE ESCAPE P/TRATORES/VEIC.AUTOMOV.  $            7.460,00                    222,00 2013 Araquari Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  OUTROS DISPOSITIVOS UTIL.EM BANHEIROS/COZINHAS  $            7.190,00                    581,00 2013 Araquari Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO  $            6.342,00                    475,00 2013 Araquari Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  SEMEADORES-ADUBADORES  $            6.171,00                    201,00 2013 Araquari Exportação

3925 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições  OUTS.ARTEFATOS P/APETRECHAM.DE CONSTRUCOES  $            6.085,00                 1.343,00 2013 Araquari Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR AGUA  $            3.780,00                    169,00 2013 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE OUTS.APARS.MECAN.P/PROJETAR,ETC.LIQUID/PO,ETC  $            3.560,00                    190,00 2013 Araquari Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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  BANHEIRAS,BANHEIRAS P/DUCHAS E LAVATORIOS,DE PLASTICOS  $            3.255,00                    555,00 2013 Araquari Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  VALVULAS TIPO ESFERA  $            3.054,00                    770,00 2013 Araquari Exportação

8430 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves OUTS.MAQS.E APARS.DE TERRAPLANAGEM,ETC.EXC.AUTOPROPULS.  $            2.902,00                    165,00 2013 Araquari Exportação

8903 Transportes Material de transporte Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto; barcos a remos e canoas  OUTS.BARCOS/EMBARCACOES DE RECREIO/ESPORTE,INCL.CANOAS  $            2.757,00                      90,00 2013 Araquari Exportação



8448 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra-urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca-lançadeiras); partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou prin PARTES E ACESS.DE BOBINADEIRAS AUTOMAT.P/FIOS ELASTANOS  $            2.707,00                      51,00 2013 Araquari Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTRAS PARTES PARA MOTORES DIESEL E SEMIDIESEL  $            2.554,00                      42,00 2013 Araquari Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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  OUTS.ARTIGOS P/USOS SANITARIOS/HIGIENICOS,DE PLASTICOS  $            2.433,00                    421,00 2013 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.MAQS.E APARS.DE JATO DE AREIA/JATO DE VAPOR,ETC.  $            2.157,00                    150,00 2013 Araquari Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO  $            1.714,00                      53,00 2013 Araquari Exportação

3802 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado  CARVOES ATIVADOS  $            1.343,00                      40,00 2013 Araquari Exportação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  OUTS.FIOS ELASTÔMS.SIMP.,TORÇÃO<=50VOLT./MET  $     8.651.166,00          1.285.805,00 2012 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes BOLACHAS E BISCOITOS ADICION.DE EDULCORANTES  $     1.351.979,00             702.279,00 2012 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes  "WAFFLES" E "WAFERS"  $     1.088.523,00             422.258,00 2012 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $        381.701,00               24.715,00 2012 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes  BOLACHAS  $        188.804,00               95.827,00 2012 Araquari Exportação

5404 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior MONOFILAMENTOS DE ELASTÔMEROS C/LARG.<5MM  $          87.547,00                 8.771,00 2012 Araquari Exportação

3606 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; artigos de matérias inflamáveis indicados na Nota 2 do presente capítulo  FERROCERIO E OUTS.LIGAS PIROFOSFORICAS,ART.MAT.INFLAMAV  $          53.431,00                 6.410,00 2012 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS  $          47.230,00                 2.356,00 2012 Araquari Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS TUBOS DE PLASTICOS  $          32.930,00                 1.281,00 2012 Araquari Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  OUTS.ARTIGOS SEMELH.CAIXAS,ENGRADADOS,ETC.DE PLASTICO  $          31.521,00                 4.376,00 2012 Araquari Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  OUTS.PARTES DE APARS.P/FILTRAR OU DEPURAR LIQUIDOS,ETC.  $          17.338,00                    906,00 2012 Araquari Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $          12.231,00                    775,00 2012 Araquari Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS TUBOS DE PLASTICOS,NAO REFORCADOS,SEM ACESSORIOS  $          10.436,00                 4.147,00 2012 Araquari Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE PLASTICOS  $            6.700,00                 1.254,00 2012 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.MAQS.E APARS.DE JATO DE AREIA/JATO DE VAPOR,ETC.  $            5.000,00                    130,00 2012 Araquari Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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  OUTS.ARTIGOS P/USOS SANITARIOS/HIGIENICOS,DE PLASTICOS  $            4.685,00                    997,00 2012 Araquari Exportação

3802 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado  CARVOES ATIVADOS  $            4.620,00                    140,00 2012 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  PARA-LAMAS P/VEICULOS AUTOMOVEIS  $            4.055,00                    310,00 2012 Araquari Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $            3.824,00                    117,00 2012 Araquari Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  ROLHAS,TAMPAS,ETC.P/FECHAR RECIPIENTES,DE PLASTICOS  $            3.811,00                    152,00 2012 Araquari Exportação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  OUTS.MÁQS.APAR.ELÉTR.C/FUNÇÃO PRÓPRIA,Ñ CIT.  $            2.945,00                        9,00 2012 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE OUTS.APARS.MECAN.P/PROJETAR,ETC.LIQUID/PO,ETC  $            2.628,00                      61,00 2012 Araquari Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  TUBO DE PLASTICO,NAO REFORCADO,COM ACESSORIOS  $            2.595,00                    896,00 2012 Araquari Exportação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430  PARTES DE MONTA-CARGAS/ESCADAS ROLANTES  $            2.160,00                      55,00 2012 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  SILENCIOSOS E TUBOS DE ESCAPE P/TRATORES/VEIC.AUTOMOV.  $            1.209,00                      51,00 2012 Araquari Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  FILTROS DE ENTRADA DE AR P/MOTORES A EXPLOSAO/DIESEL  $            1.038,00                      60,00 2012 Araquari Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO  $               680,00                      13,00 2012 Araquari Exportação

4009 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)  OUTS.GUARNICOES,ETC.DE METAIS COMUNS,P/VEICS.AUTOMOVEIS  $               664,00                      14,00 2012 Araquari Exportação

4009 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)  TUBO BORRACHA VULCAN.N/ENDUR.N/REFORC.S/ACESS  $               661,00                      15,00 2012 Araquari Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  GUARNICOES P/MOVEIS,CARROCARIAS E SEMELHS.DE PLASTICOS  $               644,00                      23,00 2012 Araquari Exportação

5911 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Produtos e artefactos, de matérias têxteis, para usos técnicos, indicados na Nota 7 do presente capítulo  OUTS.PRODS/ARTEFATOS,DE MATERIAS TEXTEIS,P/USO TECNICO  $               589,00                        6,00 2012 Araquari Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  OUTRAS PARTES PARA MOTORES DIESEL E SEMIDIESEL  $               500,00                        5,00 2012 Araquari Exportação

8301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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  FECHADURAS DE METAIS COMUNS,P/VEICULOS AUTOMOVEIS  $               432,00                      10,00 2012 Araquari Exportação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 PARTES E ACESS.P/OUTS.INSTRUM.E APARS.DE MEDIDA/CONTROL  $               354,00                        2,00 2012 Araquari Exportação

4006 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras formas (por exemplo: varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo: discos e anilhas (arruelas)) de borracha não vulcanizada  OUTRAS FORMAS E ARTIGOS,DE BORRACHA NAO VULCANIZADA  $               352,00                      24,00 2012 Araquari Exportação

8309 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 ROLHAS,OUTS.TAMPAS E ACESS.P/EMBALAGEM,DE METAIS COMUNS  $               273,00                        8,00 2012 Araquari Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  PARTES DE OUTROS APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR GASES  $               208,00                      17,00 2012 Araquari Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  PARTES E ACESS.P/OUTS.APARELHOS AUTOMAT.P/REGULACAO,ETC  $               180,00                            -   2012 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  PARA-CHOQUES E SUAS PARTES P/VEICULOS AUTOMOVEIS  $               166,00                        2,00 2012 Araquari Exportação

8512 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  LUZES INDICADORAS DE MANOBRAS P/AUTOMOVEIS/OUTS.CICLOS  $                 87,00                        3,00 2012 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes BOLACHAS E BISCOITOS ADICION.DE EDULCORANTES  $     1.393.340,00             797.042,00 2011 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes  "WAFFLES" E "WAFERS"  $     1.108.353,00             455.185,00 2011 Araquari Exportação

2207 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados 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  ALCOOL ETILICO N/DESNATURADO C/VOL.TEOR ALCOOLICO>=80%  $        865.556,00             747.287,00 2011 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $        322.887,00               20.808,00 2011 Araquari Exportação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  OUTS.FIOS ELASTÔMS.SIMP.,TORÇÃO<=50VOLT./MET  $        189.986,00               31.459,00 2011 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes  BOLACHAS  $        161.717,00               82.080,00 2011 Araquari Exportação

3606 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; artigos de matérias inflamáveis indicados na Nota 2 do presente capítulo  FERROCERIO E OUTS.LIGAS PIROFOSFORICAS,ART.MAT.INFLAMAV  $          57.797,00                 6.923,00 2011 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS  $          55.855,00                 2.293,00 2011 Araquari Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  OUTS.ARTIGOS SEMELH.CAIXAS,ENGRADADOS,ETC.DE PLASTICO  $          27.188,00                 1.300,00 2011 Araquari Exportação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  APARELHOS DE BARBEAR,NAO ELETRICOS  $          19.808,00                 2.828,00 2011 Araquari Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  OUTROS TUBOS DE PLASTICOS  $          15.733,00                    702,00 2011 Araquari Exportação

1901 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosExtractos 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 MISTURAS E PASTAS,P/PREPAR.PRODS.PADARIA,PASTELARIA,ETC  $          12.442,00                 6.144,00 2011 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE OUTS.APARS.MECAN.P/PROJETAR,ETC.LIQUID/PO,ETC  $            8.189,00                    486,00 2011 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.MAQS.E APARS.DE JATO DE AREIA/JATO DE VAPOR,ETC.  $            5.662,00                    300,00 2011 Araquari Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $            2.835,00                    104,00 2011 Araquari Exportação

6815 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras 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  OUTRAS OBRAS DE PEDRAS OU DE OUTRAS MATERIAS MINERAIS  $            2.500,00                      68,00 2011 Araquari Exportação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  OUTS.MÁQS.APAR.ELÉTR.C/FUNÇÃO PRÓPRIA,Ñ CIT.  $            1.861,00                        6,00 2011 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  SILENCIOSOS E TUBOS DE ESCAPE P/TRATORES/VEIC.AUTOMOV.  $               962,00                      33,00 2011 Araquari Exportação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO  $               710,00                    120,00 2011 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS  $               519,00                      16,00 2011 Araquari Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  GUARNICOES P/MOVEIS,CARROCARIAS E SEMELHS.DE PLASTICOS  $               380,00                        8,00 2011 Araquari Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  FILTROS DE ENTRADA DE AR P/MOTORES A EXPLOSAO/DIESEL  $               357,00                      33,00 2011 Araquari Exportação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 PARTES E ACESS.P/OUTS.INSTRUM.E APARS.DE MEDIDA/CONTROL  $               320,00                        1,00 2011 Araquari Exportação

3304 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 OUTS.PRODUTOS DE BELEZA OU DE MAQUILAGEM PREPARADOS,ETC  $               193,00                        7,00 2011 Araquari Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO  $               172,00                        7,00 2011 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes BOLACHAS E BISCOITOS ADICION.DE EDULCORANTES  $     1.850.044,00          1.148.562,00 2010 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes  "WAFFLES" E "WAFERS"  $     1.255.954,00             555.432,00 2010 Araquari Exportação

2207 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados 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  ALCOOL ETILICO N/DESNATURADO C/VOL.TEOR ALCOOLICO>=80%  $        626.500,00             765.943,00 2010 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $        243.593,00               16.319,00 2010 Araquari Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes  BOLACHAS  $        117.656,00               63.867,00 2010 Araquari Exportação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)  APARELHOS DE BARBEAR,NAO ELETRICOS  $          63.582,00               10.768,00 2010 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS  $          60.713,00                 2.394,00 2010 Araquari Exportação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  MAQS.DE MOLDAR A VACUO POLIESTIRENO EXPAND/POLIPROPILEN  $          17.000,00                    360,00 2010 Araquari Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.MAQUINAS E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS  $          16.610,00                    264,00 2010 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE OUTS.APARS.MECAN.P/PROJETAR,ETC.LIQUID/PO,ETC  $          11.329,00                    501,00 2010 Araquari Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 semelhOUTS.MAQS.E APARS.DE JATO DE AREIA/JATO DE VAPOR,ETC.  $            2.495,00                    188,00 2010 Araquari Exportação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430  PARTES DE MONTA-CARGAS/ESCADAS ROLANTES  $            2.160,00                      58,00 2010 Araquari Exportação

3304 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 OUTS.PRODUTOS DE BELEZA OU DE MAQUILAGEM PREPARADOS,ETC  $            1.237,00                      12,00 2010 Araquari Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE MAQS.E APARS.P/LIMPAR/SECAR/ENCHER/FECHAR,ETC  $            1.126,00                        5,00 2010 Araquari Exportação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets)  VARETAS,PONTAS,ETC.DE CERAMAIS,N/MONTADOS,P/FERRAMENTAS  $            1.121,00                      18,00 2010 Araquari Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  OUTS.ARTIGOS SEMELH.CAIXAS,ENGRADADOS,ETC.DE PLASTICO  $               998,00                    144,00 2010 Araquari Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  CAIXAS DE MARCHAS P/VEICULOS AUTOMOVEIS  $               996,00                      27,00 2010 Araquari Exportação

3215 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólido  TINTAS DE ESCREVER OU DE DESENHAR E OUTRAS TINTAS  $               376,00                        1,00 2010 Araquari Exportação

9611 Outros Mercadorias e produtos diversos Carimbos, incluindo os datadores e numeradores, sinetes e artigos semelhantes (incluindo os aparelhos para impressão de etiquetas), manuais; dispositivos manuais de composição tipográfica e jogos de impressão manuais que contenham tais dispositivos CARIMBOS,DATADORES,NUMERADORES,SINETES E ARTIGOS SEMELH  $               295,00                        2,00 2010 Araquari Exportação

8302 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 OUTS.GUARNICOES,ETC.DE METAIS COMUNS,P/VEICS.AUTOMOVEIS  $               268,00                      11,00 2010 Araquari Exportação

5910 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras 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 CORREIAS TRANSPORTADORAS/TRANSMISSAO,DE MATERIA TEXTIL  $               217,00                        1,00 2010 Araquari Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  OUTS.VALVULAS P/TRANSMISSOES OLEO-HIDRAULICAS/PNEUMAT.  $               134,00                        1,00 2010 Araquari Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  TORNEIRAS E OUTROS DISPOSITIVOS P/CANALIZACOES,ETC.  $               126,00                        3,00 2010 Araquari Exportação

4819 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obrasCaixas, 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  OUTS.EMBALAGENS DE PAPEL OU CARTAO,INCL.CAPAS P/DISCOS  $                 96,00                        6,00 2010 Araquari Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  OUTS.ARTIGOS DE TRANSPORTE OU DE EMBALAGEM,DE PLASTICOS  $                 84,00                        9,00 2010 Araquari Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes  $        592.212,00             217.691,00 2016 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos  $        195.013,00             148.962,00 2016 Corupá Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $        155.303,00               45.197,00 2016 Corupá Exportação

1209 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sementes, frutos e esporos, para sementeira  $        135.555,00               12.220,00 2016 Corupá Exportação

0709 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados  $          35.000,00             100.000,00 2016 Corupá Exportação

0807 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Melões, melancias e papaias (mamões), frescos  $          23.520,00               73.500,00 2016 Corupá Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço  $          21.149,00               12.130,00 2016 Corupá Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $            3.813,00                    897,00 2016 Corupá Exportação

7019 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos)  $            2.155,00                      19,00 2016 Corupá Exportação

7016 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras
Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefactos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes, de vidro, 

mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações semelhantes; vitrais de vi
 $            1.519,00                        9,00 2016 Corupá Exportação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $            1.450,00                        5,00 2016 Corupá Exportação

5910 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras
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
 $            1.227,00                        2,00 2016 Corupá Exportação

4007 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Fios e cordas, de borracha vulcanizada  $            1.134,00                      12,00 2016 Corupá Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos  $            1.079,00                        7,00 2016 Corupá Exportação



3212 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Pigmentos (incluídos os pós e flocos metálicos) dispersos em meios não aquosos, no estado líquido ou pastoso, dos tipos utilizados na fabricação de tintas; folhas para marcar a ferro; 

tinturas e outras matérias corantes apresentadas em formas próprias ou 
 $               784,00                        7,00 2016 Corupá Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $               610,00                      45,00 2016 Corupá Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes  $        175.732,00               63.605,00 2015 Corupá Exportação

1209 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sementes, frutos e esporos, para sementeira  $        168.373,00               14.936,00 2015 Corupá Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          23.922,00               12.199,00 2015 Corupá Exportação

5209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso superior a 200 g/m2  $          20.776,00                    978,00 2015 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos  $          13.105,00                      59,00 2015 Corupá Exportação

6112 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha  $            7.484,00                      34,00 2015 Corupá Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $            5.936,00                 2.233,00 2015 Corupá Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço  $            4.039,00                 2.524,00 2015 Corupá Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico  $            2.700,00                    515,00 2015 Corupá Exportação

5204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho  $               603,00                      65,00 2015 Corupá Exportação

5807 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Etiquetas, emblemas e artefactos semelhantes de matérias têxteis, em peça, em fitas ou recortados em forma própria, não bordados  $               520,00                      10,00 2015 Corupá Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  $               319,00                        2,00 2015 Corupá Exportação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $               281,00                        2,00 2015 Corupá Exportação

9607 Outros Mercadorias e produtos diversos Fechos de correr (fechos éclair) e suas partes  $               104,00                        7,00 2015 Corupá Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $                 28,00                      10,00 2015 Corupá Exportação

1209 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sementes, frutos e esporos, para sementeira                                                                                                                                                                                                                     $        237.352,00               16.319,00 2014 Corupá Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          57.188,00               31.030,00 2014 Corupá Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes                                                                                                                                                                                                                                     $          22.858,00                 7.049,00 2014 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos                                                                                                                                                                      $          18.987,00                      59,00 2014 Corupá Exportação

0604 Outros Animais vivos e produtos do reino animal
Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, 

tingidos, impregnados ou preparados de outro modo                               
 $          18.022,00                 1.953,00 2014 Corupá Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537                                                                                                                                                  $          13.629,00                 9.527,00 2014 Corupá Exportação

6112 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha                                                                                                                               $          11.374,00                      94,00 2014 Corupá Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            3.218,00                    242,00 2014 Corupá Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                        
 $            2.438,00                    569,00 2014 Corupá Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $            1.844,00                      10,00 2014 Corupá Exportação

1209 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sementes, frutos e esporos, para sementeira OUTRAS SEMENTES,FRUTOS E ESPOROS,PARA SEMEADURA  $        183.625,00               12.718,00 2013 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos MUDAS DE ORQUIDEAS  $          24.387,00                      87,00 2013 Corupá Exportação

0604 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modoFOLHAGEM,FOLHAS,RAMOS DE PLANTAS,SECOS,ETC.P/BUQUES,ETC  $          19.685,00                 1.989,00 2013 Corupá Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 funCHAPAS,BARRAS,ETC.P/CONSTRUCOES,DE FERRO FUND/FERRO/ACO  $          18.469,00               12.072,00 2013 Corupá Exportação

6112 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha MAIOS E BIQUINIS,DE BANHO,DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS  $          16.458,00                      82,00 2013 Corupá Exportação

7616 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de alumínio OUTRAS OBRAS DE ALUMINIO  $            3.172,00                      89,00 2013 Corupá Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 açoOUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $            2.947,00                    781,00 2013 Corupá Exportação

6211 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips de banho; outro vestuário MAIOS E BIQUINIS,DE BANHO,DE MALHA DE OUTS.MATER.TEXT.  $            2.008,00                        5,00 2013 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos MUDAS DE OUTRAS PLANTAS ORNAMENTAIS  $            1.364,00                      65,00 2013 Corupá Exportação

1209 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sementes, frutos e esporos, para sementeira OUTRAS SEMENTES,FRUTOS E ESPOROS,PARA SEMEADURA  $        193.406,00               11.320,00 2012 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos MUDAS DE ORQUIDEAS  $          31.927,00                    124,00 2012 Corupá Exportação

0604 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modoFOLHAGEM,FOLHAS,RAMOS DE PLANTAS,SECOS,ETC.P/BUQUES,ETC  $          21.706,00                 2.466,00 2012 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos MUDAS DE OUTRAS PLANTAS ORNAMENTAIS  $            4.313,00                      94,00 2012 Corupá Exportação

8438 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 vegetaPARTES DE MAQS.E APARS.P/PREPAR.FABR.DE ALIMENTOS,ETC.  $            3.615,00                    436,00 2012 Corupá Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 fOUTRAS FERRAMENTAS DE FRESAR,DE METAIS COMUNS  $            2.583,00                      15,00 2012 Corupá Exportação

0604 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modoFOLHAGEM,FOLHAS,RAMOS DE PLANTAS,SECOS,ETC.P/BUQUES,ETC  $            2.000,00                    138,00 2012 Corupá Exportação

6112 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha MAIOS E BIQUINIS,DE BANHO,DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS  $            1.410,00                        4,00 2012 Corupá Exportação

1209 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sementes, frutos e esporos, para sementeira OUTRAS SEMENTES,FRUTOS E ESPOROS,PARA SEMEADURA  $        194.052,00               16.988,00 2011 Corupá Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.APARS.P/INTERRUPCAO,ETC.P/CIRCUITOS ELETR.T<=1KV  $          28.714,00                    199,00 2011 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos MUDAS DE ORQUIDEAS  $          26.480,00                      75,00 2011 Corupá Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes MOVEIS DE MADEIRA P/QUARTOS DE DORMIR  $          22.019,00                 6.435,00 2011 Corupá Exportação

0604 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modoFOLHAGEM,FOLHAS,RAMOS DE PLANTAS,SECOS,ETC.P/BUQUES,ETC  $            9.345,00                    518,00 2011 Corupá Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,DISPOSITIVOS DIVISORES/ESPECIAIS P/MAQUINAS FERRAM.  $            8.537,00                      24,00 2011 Corupá Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaCONECTORES P/CABOS PLANOS DE CONDUTOR PARALELO,T<=1KV  $               550,00                        3,00 2011 Corupá Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PARTES E ACESS.DE OUTS.MAQS.FERRAM.P/TRAB.METAIS,ETC.  $               250,00                    501,00 2011 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos MUDAS DE OUTRAS PLANTAS ORNAMENTAIS  $               215,00                        2,00 2011 Corupá Exportação

1209 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sementes, frutos e esporos, para sementeira OUTRAS SEMENTES,FRUTOS E ESPOROS,PARA SEMEADURA  $        118.135,00                 9.370,00 2010 Corupá Exportação

0702 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Tomates, frescos ou refrigerados TOMATES,FRESCOS OU REFRIGERADOS  $          98.657,00             358.416,00 2010 Corupá Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes MOVEIS DE MADEIRA P/QUARTOS DE DORMIR  $          75.742,00               21.648,00 2010 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos MUDAS DE ORQUIDEAS  $          50.157,00                    168,00 2010 Corupá Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico MOLDES P/MATERIAS MINERAIS  $          28.564,00                 4.584,00 2010 Corupá Exportação

0604 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modoFOLHAGEM,FOLHAS,RAMOS DE PLANTAS,SECOS,ETC.P/BUQUES,ETC  $          26.558,00                 1.267,00 2010 Corupá Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 fOUTRAS FERRAMENTAS DE FRESAR,DE METAIS COMUNS  $          17.431,00                    324,00 2010 Corupá Exportação

8511 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 ePARTES DE APARS.DISPOSIT.ELETR.IGNICAO,ETC.P/MOTOR EXPL  $            8.031,00                    513,00 2010 Corupá Exportação

0703 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados OUTRAS CEBOLAS FRESCAS OU REFRIGERADAS  $            6.449,00               18.300,00 2010 Corupá Exportação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 sólidMAQUINAS P/AGLOMERAR/MOLDAR COMBUSTIV.MINER.SOLIDOS,ETC  $            4.372,00                      84,00 2010 Corupá Exportação

0602 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos  MUDAS DE OUTRAS PLANTAS ORNAMENTAIS  $            3.610,00                    134,00 2010 Corupá Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 fOUTRAS FERRAMENTAS DE FURAR,DE METAIS COMUNS  $            1.959,00                      20,00 2010 Corupá Exportação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) OUTS.PLAQUETAS/PASTILHAS,DE CERAMAIS,N/MONTAD.P/FERRAM.  $            1.591,00                      25,00 2010 Corupá Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos  FACAS/LAMINAS CORT.DE METAIS COMUNS,P/TRAB.MADEIRA  $            1.156,00                      20,00 2010 Corupá Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.APARS.P/INTERRUPCAO,ETC.P/CIRCUITOS ELETR.T<=1KV  $               621,00                        4,00 2010 Corupá Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas das posições 8456 a 8465, incluídos os porta-peças e porta-ferramentas, as fieiras de 

abertura automática, os dispositivos divisores e outros dispositivos especiais,
 $            5.149,00                    520,00 2016 Corupá Importação

5209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso superior a 200 g/m2  $            8.658,00                 1.027,00 2015 Corupá Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                                                   $          59.095,00               25.402,00 2014 Corupá Importação

8711 Eletrometalmecânico Material de transporte Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais                                                                                                                                 $            8.523,00                    442,00 2014 Corupá Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço                                                                                                                                                                                                                                    $               261,00                      46,00 2014 Corupá Importação

6702 Artigos de Couro e Calçados Calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; Penas preparadas e suas Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais FLORES,FOLHAGEM,FRUTOS,ARTIFS.E PARTES,DE OUTS.MATERIAS  $          69.065,00               32.528,00 2012 Corupá Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 sólidPARTES DE MAQS.E APARS.P/SELECIONAR,ETC.SUBST.MINERAIS  $          27.416,00                    590,00 2012 Corupá Importação

4407 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm  OUTRAS MADEIRAS SERRADAS/CORTADAS EM FOLHAS,ETC.ESP>6MM  $          15.305,00               15.705,00 2012 Corupá Importação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis OUTROS CONDENSADORES FIXOS ELETRICOS  $            1.440,00                      55,00 2012 Corupá Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaCONECTORES P/CABOS PLANOS DE CONDUTOR PARALELO,T<=1KV  $            1.106,00                      23,00 2012 Corupá Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesOUTROS CONDUTORES ELETR.P/TENSAO<=80V  $               538,00                      12,00 2012 Corupá Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 açoOUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $               193,00                        4,00 2012 Corupá Importação

6702 Artigos de Couro e Calçados Calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; Penas preparadas e suas Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais FLORES,FOLHAGEM,FRUTOS,ARTIFS.E PARTES,DE OUTS.MATERIAS  $          28.847,00               12.545,00 2011 Corupá Importação

8301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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  OUTRAS FECHADURAS E FERROLHOS,DE METAIS COMUNS  $          12.027,00                      78,00 2011 Corupá Importação

8526 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando  APARELHOS DE RADIOTELECOMANDO  $               482,00                        2,00 2011 Corupá Importação

8301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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  PARTES DE CADEADOS,FECHADURAS,ETC.DE METAIS COMUNS  $               234,00                        1,00 2011 Corupá Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 MAQUINAS P/AGLOMERAR/MOLDAR COMBUSTIV.MINER.SOLIDOS,ETC  $        144.621,00                 6.780,00 2010 Corupá Importação

9025 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Densímetros, areómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores ou não, mesmo combinados entre si  DENSIMETROS,AREOMETROS,HIGROMETROS E OUTS.INSTRUMENTOS  $            9.594,00                      27,00 2010 Corupá Importação

8301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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  OUTRAS FECHADURAS E FERROLHOS,DE METAIS COMUNS  $            3.667,00                      30,00 2010 Corupá Importação

8526 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando  APARELHOS DE RADIOTELECOMANDO  $               139,00                        1,00 2010 Corupá Importação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço  $     9.186.589,00          9.704.779,00 2016 Garuva Exportação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709)  $     1.295.334,00             201.106,00 2016 Garuva Exportação

4403 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada  $        717.497,00        10.022.260,00 2016 Garuva Exportação

4009 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)  $        333.311,00               11.193,00 2016 Garuva Exportação

7217 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fios de ferro ou aço não ligado  $        142.773,00             144.901,00 2016 Garuva Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes  $        110.308,00             128.971,00 2016 Garuva Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  $          50.044,00                 2.829,00 2016 Garuva Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  $          48.538,00                 1.985,00 2016 Garuva Exportação

4407 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm  $          38.631,00             135.000,00 2016 Garuva Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $          35.547,00                    801,00 2016 Garuva Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $          33.835,00                 4.608,00 2016 Garuva Exportação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $          30.958,00               41.773,00 2016 Garuva Exportação

8430 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-

estacas; limpa-neves
 $          21.236,00                 4.750,00 2016 Garuva Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  $          17.401,00                 1.570,00 2016 Garuva Exportação

7216 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Perfis de ferro ou aço não ligado  $          15.667,00               29.728,00 2016 Garuva Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $          15.323,00                    306,00 2016 Garuva Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $          14.217,00                      99,00 2016 Garuva Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $          13.937,00                    501,00 2016 Garuva Exportação



8302 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $            8.982,00                 1.973,00 2016 Garuva Exportação

8512 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            7.010,00                    248,00 2016 Garuva Exportação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação  $            3.971,00                 2.269,00 2016 Garuva Exportação

7303 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos e perfis ocos, de ferro fundido  $            3.735,00                    486,00 2016 Garuva Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $            3.717,00                      92,00 2016 Garuva Exportação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas  $            2.651,00                      33,00 2016 Garuva Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            2.582,00                    137,00 2016 Garuva Exportação

7309 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade > 300 litros, sem dispositivos mecânicos nem térmicos  $            2.160,00               19.440,00 2016 Garuva Exportação

8511 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            1.774,00                      29,00 2016 Garuva Exportação

7320 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Molas e folhas de molas, de ferro ou aço  $            1.699,00                    159,00 2016 Garuva Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus 

caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fun
 $            1.440,00               13.170,00 2016 Garuva Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $            1.245,00                      23,00 2016 Garuva Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $            1.236,00                      81,00 2016 Garuva Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $               650,00                        7,00 2016 Garuva Exportação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes  $               609,00                      11,00 2016 Garuva Exportação

8607 Transportes Material de transporte Partes de veículos para vias férreas ou semelhantes  $               542,00                      10,00 2016 Garuva Exportação

8539 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $               407,00                            -   2016 Garuva Exportação

7304 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço  $               363,00                        9,00 2016 Garuva Exportação

7009 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores  $               332,00                        4,00 2016 Garuva Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $               301,00                        1,00 2016 Garuva Exportação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430  $               203,00                      57,00 2016 Garuva Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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,
 $               200,00                      70,00 2016 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço  $     7.374.446,00          5.261.339,00 2015 Garuva Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        449.625,00             207.626,00 2015 Garuva Exportação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709)  $        198.000,00               28.540,00 2015 Garuva Exportação

1005 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Milho  $        192.678,00          1.065.400,00 2015 Garuva Exportação

4407 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm  $          20.384,00               79.500,00 2015 Garuva Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $          18.400,00                      50,00 2015 Garuva Exportação

2208 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas  $          14.424,00                 9.728,00 2015 Garuva Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          11.520,00             107.043,00 2015 Garuva Exportação

7216 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Perfis de ferro ou aço não ligado  $          11.115,00               12.576,00 2015 Garuva Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $            8.825,00                        2,00 2015 Garuva Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            5.897,00                            -   2015 Garuva Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $            4.334,00                        4,00 2015 Garuva Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $            3.827,00                    107,00 2015 Garuva Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $            3.312,00                        5,00 2015 Garuva Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $            2.478,00                    121,00 2015 Garuva Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            2.400,00                      12,00 2015 Garuva Exportação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            2.061,00                        1,00 2015 Garuva Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537  $            1.317,00                            -   2015 Garuva Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $               211,00                        2,00 2015 Garuva Exportação

4010 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada  $                 55,00                      12,00 2015 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço                                                                                                                             $     5.603.799,00          3.218.705,00 2014 Garuva Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                              
 $     2.983.289,00          1.333.121,00 2014 Garuva Exportação

7216 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Perfis de ferro ou aço não ligado                                                                                                                                                                                                                               $          51.874,00               59.088,00 2014 Garuva Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo                                                                                                                                      $          41.807,00                    280,00 2014 Garuva Exportação

8408 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel)                                                                                                                                                                                    $          15.643,00                 1.230,00 2014 Garuva Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705                                                                                                                                                                                            $          14.818,00                 1.565,00 2014 Garuva Exportação

8427 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação                                                                                                                                                   $            9.057,00                 3.800,00 2014 Garuva Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes                                                                                                                                                                              $            2.049,00                    140,00 2014 Garuva Exportação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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 
 $               928,00                        1,00 2014 Garuva Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415OUTRAS PARTES DE REFRIGERADORES,CONGELADORES,ETC.  $     7.092.811,00          3.182.937,00 2013 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço OUTROS TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.SOLD.SEC.CIRC.  $     6.095.419,00          2.868.765,00 2013 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço OUTS.TUBOS SOLD.D/SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR  $        845.759,00             879.258,00 2013 Garuva Exportação

7216 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Perfis de ferro ou aço não ligado OUTROS PERFIS DE FERRO/ACO,OBT/ACAB.FRIO,LAMIN.PLANO  $        116.919,00             120.099,00 2013 Garuva Exportação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709) OUTROS TRATORES  $          35.779,00                 3.100,00 2013 Garuva Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $          30.082,00                    203,00 2013 Garuva Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço OUTRAS OBRAS FORJADAS/ESTAMPADAS,DE FERRO OU ACO  $            7.199,00                        8,00 2013 Garuva Exportação

2206 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Sidra e outras bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas OUTS.BEBIDAS FERMENTADAS E MISTURAS DE BEBIDAS FERMENT.  $            3.972,00                 5.163,00 2013 Garuva Exportação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) PLAQUETAS/PASTILHAS,INTERCAMB.DE CERAMAIS,P/FERRAMENTAS  $            3.532,00                        5,00 2013 Garuva Exportação

2208 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas OUTRAS BEBIDAS ALCOOLICAS  $            2.255,00                 2.000,00 2013 Garuva Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaRELES P/TENSAO<=60VOLTS  $            1.930,00                        1,00 2013 Garuva Exportação

7412 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de cobre ACESSORIOS PARA TUBOS DE LIGAS DE COBRE  $            1.490,00                        3,00 2013 Garuva Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR ELETR.16KVA<POT<=500KVA  $               986,00                        2,00 2013 Garuva Exportação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas OUTROS ROLAMENTOS DE ESFERAS  $               845,00                        1,00 2013 Garuva Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 açoOUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $               766,00                        3,00 2013 Garuva Exportação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas OUTRAS OBRAS MOLDADAS DE FERRO FUNDIDO,NAO MALEAVEL  $               591,00                    158,00 2013 Garuva Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 semelhPARTES DE OUTS.APARS.MECAN.P/PROJETAR,ETC.LIQUID/PO,ETC  $               380,00                            -   2013 Garuva Exportação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,E>10MM  $               105,00                        1,00 2013 Garuva Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $                 78,00                        1,00 2013 Garuva Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415OUTRAS PARTES DE REFRIGERADORES,CONGELADORES,ETC.  $     8.396.757,00          3.726.407,00 2012 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço OUTROS TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.SOLD.SEC.CIRC.  $     8.005.697,00          3.434.431,00 2012 Garuva Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $          39.564,00                    309,00 2012 Garuva Exportação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 FORNOS DE INDUCAO,INDUSTRIAIS  $            4.703,00                 1.310,00 2012 Garuva Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 semelhMAQS.E APARS.P/DESOBSTRUCAO TUBULACAO,ETC.DE JATO AGUA  $            1.228,00                    201,00 2012 Garuva Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 semelhOUTS.MAQS.E APARS.DE JATO DE AREIA/JATO DE VAPOR,ETC.  $            1.106,00                 3.000,00 2012 Garuva Exportação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 dielétricasPARTES DE FORNOS ELETR.INDUSTRIAIS/DE LABORATORIO,ETC.  $            1.059,00                      38,00 2012 Garuva Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases OUTROS CENTRIFUGADORES  $            1.010,00                    283,00 2012 Garuva Exportação

6903 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obrasOutros 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 semelhantesOUTROS CADINHOS REFRATARIOS,DE GRAFITA/OUT.CARBONO>50%  $               894,00                 1.380,00 2012 Garuva Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.37.5W<P<=750W,ROTOR GAIOLA  $               395,00                        1,00 2012 Garuva Exportação

7310 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade não superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mOUTS.RESERVAT.DE FERRO/ACO,50L<=CAP<=300L,S/DISP.TERM.  $               222,00                        1,00 2012 Garuva Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415OUTRAS PARTES DE REFRIGERADORES,CONGELADORES,ETC.  $     9.186.368,00          3.703.990,00 2011 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço OUTROS TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.SOLD.SEC.CIRC.  $     7.881.313,00          3.538.105,00 2011 Garuva Exportação

7608 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de alumínio TUBOS DE ALUMINIO NAO LIGADO  $        190.611,00               20.310,00 2011 Garuva Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $        151.298,00                 1.501,00 2011 Garuva Exportação

0712 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo COGUMELOS "AGARICUS" SECOS,MESMO CORTAD.ETC.  $        105.257,00                    871,00 2011 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço OUTROS TUBOS DE ACOS INOX.SOLD.SEC.CIRC.  $          48.089,00               19.169,00 2011 Garuva Exportação

2208 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas OUTRAS BEBIDAS ALCOOLICAS  $          33.318,00               14.683,00 2011 Garuva Exportação

2206 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Sidra e outras bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas OUTS.BEBIDAS FERMENTADAS E MISTURAS DE BEBIDAS FERMENT.  $          26.209,00               13.759,00 2011 Garuva Exportação

7411 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de cobre TUBOS DE COBRE REFINADO,NAO ALETADOS NEM RANHURADOS  $          24.365,00                 2.011,00 2011 Garuva Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE ACOS INOXIDAVEIS  $          22.420,00                    261,00 2011 Garuva Exportação

7411 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de cobre OUTROS TUBOS DE COBRE REFINADO  $            9.139,00                    536,00 2011 Garuva Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTROS DISTRIBUIDORES/DOSEADORES DE SOLIDOS/LIQUIDOS  $            6.758,00                      11,00 2011 Garuva Exportação

2202 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosÁguas, 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 2009OUTRAS BEBIDAS N/ALCOOLICAS,EXC.SUCO FRUTAS,PRODS.HORTS  $            5.067,00                 3.017,00 2011 Garuva Exportação



8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 elPARTES DE MAQUINAS E APARELHOS P/SOLDAR,ELETR.  $            3.659,00                      13,00 2011 Garuva Exportação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 insOUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE DO NIVEL  $            2.096,00                        1,00 2011 Garuva Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $               365,00                      21,00 2011 Garuva Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaUNIDADE CHAVEAD.DE CONVERSOR P/TELECOM.SATELITE,T<=1KV  $               142,00                            -   2011 Garuva Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415OUTRAS PARTES DE REFRIGERADORES,CONGELADORES,ETC.  $   11.437.377,00          4.556.526,00 2010 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço OUTROS TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.SOLD.SEC.CIRC.  $     8.389.568,00          4.040.841,00 2010 Garuva Exportação

0712 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo COGUMELOS "AGARICUS" SECOS,MESMO CORTAD.ETC.  $        340.016,00                 3.036,00 2010 Garuva Exportação

7608 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de alumínio TUBOS DE ALUMINIO NAO LIGADO  $        163.304,00               22.170,00 2010 Garuva Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $          51.639,00                    398,00 2010 Garuva Exportação

8428 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) OUTS.MAQS.E APARS.DE ELEVACAO,DE CARGA,DE DESCARGA,ETC.  $          45.000,00               60.230,00 2010 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço OUTS.TUBOS SOLD.D/SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR  $          42.360,00               44.954,00 2010 Garuva Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço OUTROS TUBOS DE ACOS INOX.SOLD.SEC.CIRC.  $          31.600,00                 7.400,00 2010 Garuva Exportação

7217 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fios de ferro ou aço não ligado OUTROS FIOS DE FERRO/ACO,N/LIGADOS,N/REVESTIDOS  $          12.560,00                 5.732,00 2010 Garuva Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE ACOS INOXIDAVEIS  $          11.409,00                    537,00 2010 Garuva Exportação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm  LAMIN.ACOS INOX.A FRIO,L>=600MM,1MM<E<3MM  $            5.023,00                 1.040,00 2010 Garuva Exportação

4008 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida VARETAS E PERFIS DE BORRACHA VULCAN.N/ALVEOL.N/ENDUREC.  $            3.128,00                      79,00 2010 Garuva Exportação

7411 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de cobre OUTROS TUBOS DE COBRE REFINADO  $            2.886,00                    180,00 2010 Garuva Exportação

7411 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de cobre TUBOS DE COBRE REFINADO,NAO ALETADOS NEM RANHURADOS  $            2.880,00                    208,00 2010 Garuva Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $            2.180,00                      33,00 2010 Garuva Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS  $               557,00                      24,00 2010 Garuva Exportação

7901 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Zinco em formas brutas  $   13.071.735,00          6.149.939,00 2016 Garuva Importação

8707 Eletrometalmecânico Material de transporte Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas  $     8.995.955,00             947.370,00 2016 Garuva Importação

7601 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Alumínio em formas brutas  $     4.790.816,00          2.713.188,00 2016 Garuva Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $     1.080.297,00             126.887,00 2016 Garuva Importação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação  $     1.063.827,00          1.063.441,00 2016 Garuva Importação

7228 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado  $        830.260,00             136.127,00 2016 Garuva Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais  $        419.284,00               45.852,00 2016 Garuva Importação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha  $        197.796,00               61.181,00 2016 Garuva Importação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404  $        122.126,00               49.500,00 2016 Garuva Importação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709)  $        119.556,00               16.100,00 2016 Garuva Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          89.500,00               11.871,00 2016 Garuva Importação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          86.902,00                    335,00 2016 Garuva Importação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets)  $          77.680,00                    148,00 2016 Garuva Importação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes  $          76.346,00               10.389,00 2016 Garuva Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  $          64.073,00                      71,00 2016 Garuva Importação

8430 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-

estacas; limpa-neves
 $          62.128,00               28.380,00 2016 Garuva Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas  $          60.866,00                 5.751,00 2016 Garuva Importação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $          55.716,00               29.172,00 2016 Garuva Importação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis  $          53.776,00                    663,00 2016 Garuva Importação

8458 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Tornos (incluídos os centros de torneamento), para metais  $          42.079,00                 3.500,00 2016 Garuva Importação

5603 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados  $          41.744,00               35.309,00 2016 Garuva Importação

6911 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de porcelana  $          41.185,00               19.020,00 2016 Garuva Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          37.301,00                 4.338,00 2016 Garuva Importação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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,
 $          36.731,00                    438,00 2016 Garuva Importação

7408 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fios de cobre  $          35.224,00                 5.940,00 2016 Garuva Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $          34.848,00                 1.818,00 2016 Garuva Importação

8408 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel)  $          34.717,00                 2.613,00 2016 Garuva Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $          33.698,00                    759,00 2016 Garuva Importação

4009 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)  $          26.458,00                    782,00 2016 Garuva Importação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $          23.029,00                 1.178,00 2016 Garuva Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $          21.170,00                    151,00 2016 Garuva Importação

7320 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Molas e folhas de molas, de ferro ou aço  $          19.014,00               27.533,00 2016 Garuva Importação

7317 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço  $          18.210,00               47.614,00 2016 Garuva Importação

8302 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          16.361,00               15.175,00 2016 Garuva Importação

8112 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Berílio, crómio, germânio, vanádio, gálio, háfnio (céltio), índio, nióbio (colômbio), rénio e tálio, e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata  $          16.123,00                      60,00 2016 Garuva Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          15.811,00                    622,00 2016 Garuva Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $          14.215,00                    624,00 2016 Garuva Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          12.276,00                    403,00 2016 Garuva Importação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos 

(incluídos os centros de torneamento) da posição 8458
 $          11.119,00                 1.860,00 2016 Garuva Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  $          10.488,00                    323,00 2016 Garuva Importação

8707 Eletrometalmecânico Material de transporte Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas  $   19.810.507,00          2.156.079,00 2015 Garuva Importação

7901 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Zinco em formas brutas  $     7.576.886,00          3.480.865,00 2015 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm  $     5.595.506,00          2.496.957,00 2015 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $     4.542.827,00        10.388.610,00 2015 Garuva Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $     3.851.935,00             456.981,00 2015 Garuva Importação

7601 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Alumínio em formas brutas  $     1.827.619,00             989.238,00 2015 Garuva Importação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709)  $     1.057.751,00             199.750,00 2015 Garuva Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $        941.309,00          1.905.430,00 2015 Garuva Importação

7228 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado  $        896.650,00             159.652,00 2015 Garuva Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais  $        784.794,00               89.505,00 2015 Garuva Importação

8430 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-

estacas; limpa-neves
 $        546.416,00             168.020,00 2015 Garuva Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $        536.729,00               54.155,00 2015 Garuva Importação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação  $        527.614,00             404.635,00 2015 Garuva Importação

4009 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)  $        459.522,00               21.260,00 2015 Garuva Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $        355.516,00               11.513,00 2015 Garuva Importação

7227 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de outras ligas de aço  $        333.080,00             780.788,00 2015 Garuva Importação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis  $        257.447,00                 6.298,00 2015 Garuva Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $        230.835,00               10.569,00 2015 Garuva Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        225.401,00                 5.307,00 2015 Garuva Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        186.887,00                 9.271,00 2015 Garuva Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $        156.735,00                 5.968,00 2015 Garuva Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        152.934,00                 4.813,00 2015 Garuva Importação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes  $        144.049,00               16.176,00 2015 Garuva Importação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $        131.605,00                    462,00 2015 Garuva Importação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets)  $        122.573,00                    185,00 2015 Garuva Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $        120.455,00                 7.255,00 2015 Garuva Importação

7304 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço  $        107.163,00                 4.912,00 2015 Garuva Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas  $        102.330,00                 3.976,00 2015 Garuva Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          93.603,00                 2.928,00 2015 Garuva Importação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  $          85.938,00                 5.844,00 2015 Garuva Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $          77.269,00                 2.738,00 2015 Garuva Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  $          72.648,00                    196,00 2015 Garuva Importação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $          66.415,00                 5.217,00 2015 Garuva Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          65.630,00                 2.875,00 2015 Garuva Importação



8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  $          64.368,00                 3.261,00 2015 Garuva Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $          62.864,00                 3.617,00 2015 Garuva Importação

8711 Eletrometalmecânico Material de transporte Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais  $          61.322,00                 4.426,00 2015 Garuva Importação

8512 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          59.877,00                 3.452,00 2015 Garuva Importação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  $          52.395,00                 1.165,00 2015 Garuva Importação

7222 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis de aço inoxidável  $          47.948,00                 5.765,00 2015 Garuva Importação

8707 Eletrometalmecânico Material de transporte Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas                                                                                                                                                                          $   16.103.473,00          1.760.800,00 2014 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm                                                                                                                                                                              $     9.484.950,00          4.572.119,00 2014 Garuva Importação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tratores (exceto os da posição 8709)                                                                                                                                                                                                                            $     6.151.381,00             856.166,00 2014 Garuva Importação

7901 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Zinco em formas brutas                                                                                                                                                                                                                                          $     5.753.071,00          2.547.558,00 2014 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos                                                                                                    $     5.639.474,00        10.142.920,00 2014 Garuva Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos                                                                                                      $     3.648.256,00          5.776.580,00 2014 Garuva Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705                                                                                                                                                                                            $     3.431.763,00             604.123,00 2014 Garuva Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm                                                                                                                                                                        $     2.502.891,00          4.486.650,00 2014 Garuva Importação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação                                                                                                                                                         $     1.525.709,00          1.011.151,00 2014 Garuva Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos                                                                                                                              $     1.482.193,00          1.979.510,00 2014 Garuva Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais                                                                                                                                 $     1.188.473,00             140.831,00 2014 Garuva Importação

7228 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado                                                                                                                                                      $        963.597,00             176.242,00 2014 Garuva Importação

7227 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de outras ligas de aço                                                                                                                                                                                                                              $        668.550,00          1.183.254,00 2014 Garuva Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                        
 $        420.846,00               40.072,00 2014 Garuva Importação

8430 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-

estacas; limpa-neves                                                            
 $        344.594,00               95.360,00 2014 Garuva Importação

7601 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Alumínio em formas brutas                                                                                                                                                                                                                                       $        337.778,00             148.996,00 2014 Garuva Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos                                                                                                                                                                                     $        248.341,00               16.751,00 2014 Garuva Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        222.571,00               16.800,00 2014 Garuva Importação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets)                                                                                                                                                          $        168.305,00                    272,00 2014 Garuva Importação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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,
 $        149.198,00                 1.114,00 2014 Garuva Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases                                                                                                                                                        $        146.421,00               10.646,00 2014 Garuva Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes                                                                                  $        137.860,00                 4.770,00 2014 Garuva Importação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $        117.596,00                    371,00 2014 Garuva Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas                                                                                                                                                                                                                 $        114.620,00                 7.052,00 2014 Garuva Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço                                                                                                                                                                                                                                    $        110.389,00               14.000,00 2014 Garuva Importação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis                                                                                                    $        106.203,00                    372,00 2014 Garuva Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo                                                                                 $        104.933,00               30.426,00 2014 Garuva Importação

8512 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                               
 $          81.883,00                 6.451,00 2014 Garuva Importação

8408 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel)                                                                                                                                                                                    $          79.523,00                 3.686,00 2014 Garuva Importação

7215 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras barras de ferro ou aço não ligado                                                                                                                                                                                                                        $          78.087,00               40.738,00 2014 Garuva Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução                                                                                                                               $          76.958,00                    892,00 2014 Garuva Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $          72.615,00                 5.269,00 2014 Garuva Importação

4009 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)                                                                                                                       $          67.719,00                 6.770,00 2014 Garuva Importação

7304 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço                                                                                                                                                                                                               $          67.008,00                 3.781,00 2014 Garuva Importação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes                                                                                                                                                                                                                              $          59.691,00                 4.465,00 2014 Garuva Importação

8539 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                    
 $          56.154,00                 5.466,00 2014 Garuva Importação

9027 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $          54.527,00                    200,00 2014 Garuva Importação

8465 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                          
 $          50.278,00                 7.014,00 2014 Garuva Importação

7616 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de alumínio                                                                                                                                                                                                                                        $          48.598,00               16.065,00 2014 Garuva Importação

9013 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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 
 $          44.496,00                        1,00 2014 Garuva Importação

7901 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Zinco em formas brutas ZINCO N/LIG.CONT.ZINCO>=99.99%,ELETROLITICO,EM LINGOTES  $     7.902.739,00          3.854.607,00 2013 Garuva Importação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709) OUTROS TRATORES  $     6.336.426,00             956.049,00 2013 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM  $     3.609.102,00          5.986.778,00 2013 Garuva Importação

7220 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm OUTROS PRODS.LAMIN.PLANOS DE ACOS INOX.A FRIO,L<600MM  $     3.575.999,00          2.521.728,00 2013 Garuva Importação

8707 Eletrometalmecânico Material de transporte Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas CARROCARIAS P/"DUMPERS"/TRATORES EXC.RODOV.INCL.CABINAS  $     3.487.074,00             486.142,00 2013 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.DE OUTRAS LIGAS ACOS,QUENTE,L>=600MM,ROLOS  $     3.405.604,00          6.192.240,00 2013 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3MM  $     3.286.827,00          5.400.549,00 2013 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.QUENTE,L>=600MM,ROLOS,E<3MM  $     2.628.283,00          1.078.793,00 2013 Garuva Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $     2.408.109,00          3.932.430,00 2013 Garuva Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $     1.905.590,00          2.906.635,00 2013 Garuva Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias OUTRAS  $     1.691.850,00          1.170.996,00 2013 Garuva Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4.75MM  $     1.521.375,00          1.994.285,00 2013 Garuva Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $     1.359.404,00             162.116,00 2013 Garuva Importação

7228 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado BARRAS DE OUTRAS LIGAS DE ACOS,FORJADAS  $     1.313.922,00             316.499,00 2013 Garuva Importação

7227 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de outras ligas de aço OUTROS FIO-MAQUINAS DE OUTROS LIGAS DE ACOS  $        945.109,00          1.516.719,00 2013 Garuva Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUT.PROC.ONDULADOS  $        892.592,00          1.198.575,00 2013 Garuva Importação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação BICOMPONENTES, DE DIFERENTES PONTOS DE FUSÃO  $        687.945,00             373.518,00 2013 Garuva Importação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 funMATERIAL P/ANDAIMES,ARMACOES,ETC.FERRO FUND/FERRO/ACO  $        669.385,00             380.730,00 2013 Garuva Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $        451.362,00               56.640,00 2013 Garuva Importação

8455 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Laminadores de metais e seus cilindros  OUTRAS PARTES DE LAMINADORES DE METAIS  $        324.736,00               10.924,00 2013 Garuva Importação

8428 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) TRANSPORTADORES-ELEVADORES AUTOMAT.DE DESLOCAM.HORIZ.  $        235.784,00               27.153,00 2013 Garuva Importação

7019 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos) MANTAS,COLCHOES,ETC.DE FIBRAS DE VIDRO,NAO TECIDOS  $        232.673,00               10.817,00 2013 Garuva Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo MAQS.DE MOLDAR TERMOPL.P/INJ<=5KG,HORIZ.CMD.NUM.MONOCOL  $        223.745,00               61.215,00 2013 Garuva Importação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis INSTRUMS.APARS E MAQS.P/CONTROLE DIMEN.PNEUMAT.EM CARGA  $        218.530,00               10.159,00 2013 Garuva Importação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis OUTS.INSTRUMENTOS,APARELHOS E MAQS.DE MEDIDA/CONTROLE  $        208.660,00                 8.525,00 2013 Garuva Importação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 funCHAPAS,BARRAS,ETC.P/CONSTRUCOES,DE FERRO FUND/FERRO/ACO  $        206.713,00               26.754,00 2013 Garuva Importação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) PLAQUETAS/PASTILHAS,INTERCAMB.DE CERAMAIS,P/FERRAMENTAS  $        164.324,00                    234,00 2013 Garuva Importação

8428 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) APARS.ELEVADORES/TRANSP.DE MERCADORIAS,DE TIRA/CORREIA  $        159.410,00               19.784,00 2013 Garuva Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex FIOS SIMPL.POLIÉSTERES ORIEN.S/C TORÇ.50VOL/M  $        133.261,00               69.475,00 2013 Garuva Importação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 fFERRAMENTAS DE FRESAR DE TOPO,DE METAIS COMUNS  $        122.335,00                    439,00 2013 Garuva Importação

8455 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Laminadores de metais e seus cilindros  OUTROS CILINDROS DE LAMINADORES DE METAIS  $        118.671,00                 3.605,00 2013 Garuva Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 RADIADORES P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $        105.389,00               14.166,00 2013 Garuva Importação

8430 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-nevesOUTS.MAQS.E APARS.DE TERRAPLANAGEM,ETC.EXC.AUTOPROPULS.  $        101.825,00               28.400,00 2013 Garuva Importação

7228 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado BARRAS DE OUTRAS LIGAS DE ACOS,LAMIN.ETC.A QUENTE  $          96.197,00                 7.442,00 2013 Garuva Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 EMBREAGENS E SUAS PARTES P/TRATORES/VEICULOS AUTOMOVEIS  $          94.032,00               10.460,00 2013 Garuva Importação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 semelhPISTOLAS AEROGRAFICAS E APARELHOS SEMELHANTES  $          91.821,00                 3.810,00 2013 Garuva Importação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 SILENCIOSOS E TUBOS DE ESCAPE P/TRATORES/VEIC.AUTOMOV.  $          87.018,00               11.752,00 2013 Garuva Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO  $          86.494,00               11.537,00 2013 Garuva Importação

8458 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Tornos (incluídos os centros de torneamento), para metais OUTROS TORNOS HORIZ.P/TRAB.METAIS,C/CMDO.NUMER.  $          84.479,00                 7.000,00 2013 Garuva Importação

9013 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 presenteOUTROS DISPOSITIVOS,APARELHOS E INSTRUMENTOS OPTICOS  $          83.011,00                        2,00 2013 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.A FRIO,L>=600MM,1MM<E<3MM  $   14.501.915,00          6.706.010,00 2012 Garuva Importação

7901 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Zinco em formas brutas ZINCO N/LIG.CONT.ZINCO>=99.99%,ELETROLITICO,EM LINGOTES  $     9.745.484,00          4.693.745,00 2012 Garuva Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $     1.974.832,00             215.731,00 2012 Garuva Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias OUTRAS  $     1.900.904,00          1.285.203,00 2012 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.QUENTE,L>=600MM,ROLOS,E<3MM  $     1.115.278,00             408.427,00 2012 Garuva Importação

7228 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado BARRAS DE OUTRAS LIGAS DE ACOS,FORJADAS  $        947.019,00             313.246,00 2012 Garuva Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $        803.318,00          1.023.880,00 2012 Garuva Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $        795.267,00          1.013.620,00 2012 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.A FRIO,L>=600MM,0.5MM<=E<=1MM  $        530.006,00             204.703,00 2012 Garuva Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo MAQS.DE MOLDAR TERMOPL.P/INJ<=5KG,HORIZ.CMD.NUM.MONOCOL  $        448.061,00             121.300,00 2012 Garuva Importação

8463 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais (cermets), operando sem eliminação de matéria  BANCAS P/ESTIRAR BARRAS,PERFIS,FIOS DE METAIS/CERAMAIS  $        392.646,00               94.480,00 2012 Garuva Importação

8111 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Manganês e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos MANGANES EM BRUTO  $        368.721,00             125.000,00 2012 Garuva Importação

7215 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras barras de ferro ou aço não ligado OUTRAS BARRAS DE FERRO/ACO,N/LIG.  $        351.540,00             197.444,00 2012 Garuva Importação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 fFERRAMENTAS DE FRESAR DE TOPO,DE METAIS COMUNS  $        329.558,00                 1.255,00 2012 Garuva Importação

8461 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 especificOUTRAS MAQUINAS FERRAM.P/SERRAR/SECCIONAR METAIS  $        326.613,00               11.929,00 2012 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.QUENTE,L>=600MM,ROLOS,3MM<=E<4.75MM  $        314.859,00             112.040,00 2012 Garuva Importação



8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 elPARTES DE MAQUINAS E APARELHOS P/SOLDAR,ELETR.  $        284.146,00                 5.763,00 2012 Garuva Importação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) PLAQUETAS/PASTILHAS,INTERCAMB.DE CERAMAIS,P/FERRAMENTAS  $        258.443,00                    524,00 2012 Garuva Importação

7606 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE ALUMINIO NAO LIGADO,ESP>0.2MM  $        237.041,00               77.296,00 2012 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas OUTRAS LIGAS DE FERROMANGANES  $        231.184,00             127.592,00 2012 Garuva Importação

8458 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Tornos (incluídos os centros de torneamento), para metais OUTROS TORNOS HORIZ.P/TRAB.METAIS,C/CMDO.NUMER.  $        206.259,00               16.150,00 2012 Garuva Importação

8455 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Laminadores de metais e seus cilindros OUTRAS PARTES DE LAMINADORES DE METAIS  $        191.620,00                 1.196,00 2012 Garuva Importação

8455 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Laminadores de metais e seus cilindros OUTROS CILINDROS DE LAMINADORES DE METAIS  $        182.595,00                 6.405,00 2012 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3MM  $        161.743,00             208.080,00 2012 Garuva Importação

2825 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais PENTOXIDO DE DIVANADIO  $        138.988,00               10.000,00 2012 Garuva Importação

2610 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Minérios de cromo e seus concentrados CROMITA (MINERIOS DE CROMO)  $        129.805,00             225.000,00 2012 Garuva Importação

8449 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro ou de falsos tecidos, inclusive chapéus de feltro; formas para chapéus e artefatos de uso semelhantes OUTS.MAQS.E APARS.P/FABR/ACABAM.DE CHAPEUS DE FELTROS  $        127.634,00               37.400,00 2012 Garuva Importação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PARTES E ACESS.DE CENTROS DE USINAGEM,ETC.P/TRAB.METAIS  $        123.636,00                    552,00 2012 Garuva Importação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PORTA-PECAS P/OUTRAS MAQUINAS FERRAM.  $        117.856,00                 4.622,00 2012 Garuva Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transCAIXAS DE TRANSMISSAO,REDUTORES,ETC.DE VELOCIDADE  $        115.346,00                 6.852,00 2012 Garuva Importação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 recobSUPORTE ELASTICO P/CAMAS  $        113.288,00               32.943,00 2012 Garuva Importação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha TECIDO DE MALHA DE FIBRA SINT/ARTIF.DENOM."FELPA LONGA"  $        109.689,00               29.104,00 2012 Garuva Importação

8540 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 telVALVULAS DE POTENCIA P/TRANSMISSORES  $          93.558,00                    401,00 2012 Garuva Importação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) VARETAS,PONTAS,ETC.DE CERAMAIS,N/MONTADOS,P/FERRAMENTAS  $          86.270,00                    118,00 2012 Garuva Importação

5806 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs) OUTS.FITAS CONTEUDO>=5% DE FIOS DE ELASTOMEROS/BORRACHA  $          85.507,00               19.830,00 2012 Garuva Importação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação BICOMPONENTES, DE DIFERENTES PONTOS DE FUSÃO  $          77.805,00               43.680,00 2012 Garuva Importação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 TECIDO DE FILAM.POLIESTER TEXTUR>=85%,TINTOS,S/BORRACHA  $          77.600,00               24.787,00 2012 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas FERROTUNGSTENIO E FERROSSILICIO-TUNGSTENIO  $          74.328,00                 2.000,00 2012 Garuva Importação

8311 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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; OUTROS FIOS,VARETAS,TUBOS,CHAPAS,ETC.DE METAIS COMUNS  $          72.126,00               21.664,00 2012 Garuva Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosCELULAS SOLARES EM MODULOS OU PAINEIS  $          72.000,00                 6.600,00 2012 Garuva Importação

7901 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Zinco em formas brutas ZINCO N/LIG.CONT.ZINCO>=99.99%,ELETROLITICO,EM LINGOTES  $   10.804.430,00          4.551.631,00 2011 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.A FRIO,L>=600MM,1MM<E<3MM  $     8.360.660,00          3.029.230,00 2011 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3MM  $     5.611.185,00          7.783.184,00 2011 Garuva Importação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 chMAQS-FERRAM.P/CISALHAR METAIS,TIPO GUILHOTINA  $     3.947.554,00             283.852,00 2011 Garuva Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $     1.940.470,00             236.340,00 2011 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM  $     1.934.124,00          2.619.333,00 2011 Garuva Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 elMAQUINAS E APARS.P/SOLDAR METAIS,DE RESISTENCIA,AUTOMAT  $     1.747.910,00               34.721,00 2011 Garuva Importação

7411 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de cobre TUBOS DE COBRE REFINADO,NAO ALETADOS NEM RANHURADOS  $     1.501.729,00             141.861,00 2011 Garuva Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias OUTRAS  $     1.363.235,00          1.036.115,00 2011 Garuva Importação

8455 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Laminadores de metais e seus cilindros  OUTROS CILINDROS DE LAMINADORES DE METAIS  $        990.864,00               27.437,00 2011 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM<E<=10MM  $        962.643,00          1.639.933,00 2011 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.QUENTE,L>=600MM,ROLOS,E<3MM  $        961.035,00             272.306,00 2011 Garuva Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $        768.832,00             984.420,00 2011 Garuva Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $        761.453,00             974.970,00 2011 Garuva Importação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 chOUTRAS MAQUINAS FERRAM.P/ENROLAR,ARQUEAR,ETC.METAIS  $        754.381,00               13.759,00 2011 Garuva Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo MAQS.DE MOLDAR TERMOPL.P/INJ<=5KG,HORIZ.CMD.NUM.MONOCOL  $        748.528,00             210.159,00 2011 Garuva Importação

8111 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Manganês e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos MANGANES EM BRUTO  $        590.801,00             174.000,00 2011 Garuva Importação

8112 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Berílio, crómio, germânio, vanádio, gálio, háfnio (céltio), índio, nióbio (colômbio), rénio e tálio, e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata CROMO EM FORMAS BRUTAS  $        565.427,00               40.000,00 2011 Garuva Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 elMAQUINAS E APARELHOS P/SOLDAR A "LASER"  $        528.983,00                 4.485,00 2011 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.QUENTE,L>=600MM,ROLOS,3MM<=E<4.75MM  $        498.541,00             146.021,00 2011 Garuva Importação

2825 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais  PENTOXIDO DE DIVANADIO  $        462.587,00               30.000,00 2011 Garuva Importação

7228 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado  BARRAS DE OUTRAS LIGAS DE ACOS,FORJADAS  $        455.324,00               80.974,00 2011 Garuva Importação

8461 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 especificMAQUINAS FERRAM.P/SERRAR/SECCIONAR METAIS,CIRCULARES  $        439.287,00               16.640,00 2011 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.A FRIO,L>=600MM,0.5MM<=E<=1MM  $        367.621,00             149.796,00 2011 Garuva Importação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 FORNOS DE INDUCAO,INDUSTRIAIS  $        304.996,00                 7.054,00 2011 Garuva Importação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) PLAQUETAS/PASTILHAS,INTERCAMB.DE CERAMAIS,P/FERRAMENTAS  $        277.895,00                    614,00 2011 Garuva Importação

8461 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 especificOUTRAS MAQUINAS FERRAM.P/SERRAR/SECCIONAR METAIS  $        245.032,00                 6.729,00 2011 Garuva Importação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 fFERRAMENTAS DE FRESAR DE TOPO,DE METAIS COMUNS  $        232.967,00                    771,00 2011 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas OUTRAS LIGAS DE FERROCROMO  $        215.312,00               61.000,00 2011 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas OUTROS FERROLIGAS  $        176.513,00               48.000,00 2011 Garuva Importação

8102 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Molibdénio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata MOLIBDENIO EM FORMAS BRUTAS,BARRAS DA SINTER.  $        175.588,00                 3.500,00 2011 Garuva Importação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha TECIDO DE MALHA DE FIBRA SINT/ARTIF.DENOM."FELPA LONGA"  $        165.913,00               49.433,00 2011 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas OUTRAS LIGAS DE FERROMANGANES  $        161.108,00               74.750,00 2011 Garuva Importação

7606 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE ALUMINIO NAO LIGADO,ESP>0.2MM  $        156.392,00               45.119,00 2011 Garuva Importação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE FORNOS ELETR.INDUSTRIAIS/DE LABORATORIO,ETC.  $        142.404,00                    423,00 2011 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas FERROTUNGSTENIO E FERROSSILICIO-TUNGSTENIO  $        140.359,00                 4.000,00 2011 Garuva Importação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 chMAQS-FERRAM.P/ENROLAR,ARQUEAR,ETC.METAIS,C/CMDO.NUMER.  $        130.415,00               35.550,00 2011 Garuva Importação

7228 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado BARRAS DE OUTRAS LIGAS DE ACOS,LAMIN.ETC.A QUENTE  $        109.745,00               20.029,00 2011 Garuva Importação

8460 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, rectificar, brunir ou polir ou realizar outras 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 OUTRAS MAQUINAS FERRAM.P/AMOLAR,ETC.METAIS/CERAMAIS  $        106.207,00                 8.790,00 2011 Garuva Importação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação BICOMPONENTES, DE DIFERENTES PONTOS DE FUSÃO  $        101.995,00               54.000,00 2011 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.A FRIO,L>=600MM,1MM<E<3MM  $     9.390.826,00          3.779.145,00 2010 Garuva Importação

7901 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Zinco em formas brutas ZINCO N/LIG.CONT.ZINCO>=99.99%,ELETROLITICO,EM LINGOTES  $     6.642.487,00          2.927.394,00 2010 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3MM  $     3.348.290,00          5.493.621,00 2010 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM  $     2.690.603,00          4.762.269,00 2010 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.QUENTE,L>=600MM,ROLOS,E<3MM  $     1.629.251,00             556.288,00 2010 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.A FRIO,L>=600MM,0.5MM<=E<=1MM  $        816.715,00             270.561,00 2010 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas OUTRAS LIGAS DE FERROMANGANES  $        668.752,00             324.630,00 2010 Garuva Importação

2528 Mineração e Cerâmica Produtos minerais 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 OUTROS BORATOS NATURAIS,ACIDO BORICO,NATURAL,H3BO3<=85%  $        595.000,00          3.500.000,00 2010 Garuva Importação

2825 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais PENTOXIDO DE DIVANADIO  $        488.251,00               29.958,00 2010 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,E<3MM,ELAST.275MPA  $        450.244,00             831.735,00 2010 Garuva Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.ACOS INOX.QUENTE,L>=600MM,ROLOS,3MM<=E<4.75MM  $        417.974,00             149.658,00 2010 Garuva Importação

8111 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Manganês e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos MANGANES EM BRUTO  $        408.178,00             145.000,00 2010 Garuva Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM<E<=10MM  $        301.414,00             604.410,00 2010 Garuva Importação

8112 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Berílio, crómio, germânio, vanádio, gálio, háfnio (céltio), índio, nióbio (colômbio), rénio e tálio, e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata CROMO EM FORMAS BRUTAS  $        277.965,00               26.000,00 2010 Garuva Importação

2610 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Minérios de cromo e seus concentrados CROMITA (MINERIOS DE CROMO)  $        253.776,00             600.000,00 2010 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas OUTROS FERROLIGAS  $        138.897,00               44.000,00 2010 Garuva Importação

7411 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de cobre TUBOS DE COBRE REFINADO,NAO ALETADOS NEM RANHURADOS  $        137.964,00               20.127,00 2010 Garuva Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias OUTRAS  $        131.263,00             119.995,00 2010 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas OUTRAS LIGAS DE FERROCROMO  $          91.085,00               16.000,00 2010 Garuva Importação

8461 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 especificMAQS.FERRAM.P/SERRAR/SECCIONAR METAIS,DE FITAS SEM FIM  $          90.492,00               24.550,00 2010 Garuva Importação

8102 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Molibdénio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata MOLIBDENIO EM FORMAS BRUTAS,BARRAS DA SINTER.  $          85.563,00                 2.000,00 2010 Garuva Importação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 dielétricasPARTES DE FORNOS ELETR.INDUSTRIAIS/DE LABORATORIO,ETC.  $          72.065,00                    244,00 2010 Garuva Importação

7213 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de ferro ou aço não ligado OUTS.FIO-MAQUINAS DE FERRO/ACO,N/LIGADO,SEC.CIRC.D<14MM  $          58.216,00             100.980,00 2010 Garuva Importação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) VARETAS,PONTAS,ETC.DE CERAMAIS,N/MONTADOS,P/FERRAMENTAS  $          49.023,00                      40,00 2010 Garuva Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE MAQUINAS E APARELHOS P/SOLDAR,ELETR.  $          39.456,00                      53,00 2010 Garuva Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas FERROFOSFOROS  $          35.470,00               66.000,00 2010 Garuva Importação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis PARTES E ACESS.P/OUTROS INSTRUM.E APARS.MEDIDA/CONTROLE  $          34.649,00                      54,00 2010 Garuva Importação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha  TECIDO DE MALHA DE FIBRA SINT/ARTIF.DENOM."FELPA LONGA"  $          33.470,00               10.742,00 2010 Garuva Importação

9013 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 presentePARTES E ACESS.DE MIRAS TELESCOPICAS,PERISCOPIOS,ETC.  $          31.078,00                      30,00 2010 Garuva Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transCAIXAS DE TRANSMISSAO,REDUTORES,ETC.DE VELOCIDADE  $          29.871,00                    149,00 2010 Garuva Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR ELETR.POT>500KVA  $          28.914,00                 2.500,00 2010 Garuva Importação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) PLAQUETAS/PASTILHAS,INTERCAMB.DE CERAMAIS,P/FERRAMENTAS  $          26.403,00                      89,00 2010 Garuva Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 impressãoMÁQUINAS DE IMPRESSÃO POR JATO DE TINTA  $          24.055,00                      62,00 2010 Garuva Importação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PORTA-FERRAMENTAS E FIEIRAS DE ABERTURA AUTOMATICA  $          21.243,00                      62,00 2010 Garuva Importação

8505 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 frIMAS PERMANENTES DE METAL,E ARTEFS.MAGNETIZAV.P/IMAS  $          20.989,00                      33,00 2010 Garuva Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTS.PARTES DE MAQUINAS E APARS.MECAN.C/FUNCAO PROPRIA  $          14.254,00                    248,00 2010 Garuva Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.DE CORRENTE CONTINUA,75KW<POT<=375KW  $          11.993,00                    659,00 2010 Garuva Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTROS DISTRIBUIDORES/DOSEADORES DE SOLIDOS/LIQUIDOS  $          11.706,00                      43,00 2010 Garuva Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.DE CORRENTE CONTINUA,750W<POT<=75KW  $          11.128,00                    386,00 2010 Garuva Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR ELETR.16KVA<POT<=500KVA  $          10.963,00                    606,00 2010 Garuva Importação



9404 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $     1.857.026,00             439.273,00 2016 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino  $        421.126,00               14.699,00 2016 Guaramirim Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        274.253,00               61.030,00 2016 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino  $        238.568,00                 3.472,00 2016 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino  $        229.472,00                 6.319,00 2016 Guaramirim Exportação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha  $        184.367,00                 7.175,00 2016 Guaramirim Exportação

5211 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras 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  $        139.454,00               21.291,00 2016 Guaramirim Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $        132.918,00               66.405,00 2016 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        132.466,00                 6.429,00 2016 Guaramirim Exportação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos 

(incluídos os centros de torneamento) da posição 8458
 $          99.089,00                 2.835,00 2016 Guaramirim Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos  $          97.304,00               18.448,00 2016 Guaramirim Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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,
 $          94.621,00                    799,00 2016 Guaramirim Exportação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  $          92.713,00                 1.774,00 2016 Guaramirim Exportação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino  $          79.122,00                 1.609,00 2016 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes  $          70.388,00               11.345,00 2016 Guaramirim Exportação

5209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso superior a 200 g/m2  $          68.888,00               12.286,00 2016 Guaramirim Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino  $          63.243,00                 1.573,00 2016 Guaramirim Exportação

6111 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés  $          60.357,00                 2.631,00 2016 Guaramirim Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha  $          36.831,00                 5.579,00 2016 Guaramirim Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103  $          36.085,00                 1.001,00 2016 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino  $          32.407,00                 1.092,00 2016 Guaramirim Exportação

6209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, para bebés  $          30.812,00                    778,00 2016 Guaramirim Exportação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104  $          27.186,00                    813,00 2016 Guaramirim Exportação

5208 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2  $          20.046,00                 2.936,00 2016 Guaramirim Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $          19.496,00                    166,00 2016 Guaramirim Exportação

6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204  $          13.907,00                    199,00 2016 Guaramirim Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  $          13.207,00                 3.015,00 2016 Guaramirim Exportação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino  $          11.753,00                    249,00 2016 Guaramirim Exportação

9607 Outros Mercadorias e produtos diversos Fechos de correr (fechos éclair) e suas partes  $            8.837,00                    521,00 2016 Guaramirim Exportação

8452 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas de costura, exceto para costurar cadernos, da posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura  $            8.561,00                 2.432,00 2016 Guaramirim Exportação

5210 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso não superior a 200 g/m2  $            6.496,00                 1.482,00 2016 Guaramirim Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $            6.002,00                 1.103,00 2016 Guaramirim Exportação

5508 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho  $            3.877,00                    684,00 2016 Guaramirim Exportação

9030 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $            3.835,00                        1,00 2016 Guaramirim Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  $            3.585,00                      45,00 2016 Guaramirim Exportação

8447 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento (couture-tricotage), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes, e 

máquinas para inserir tufos
 $            3.524,00                 2.320,00 2016 Guaramirim Exportação

6201 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203  $            2.833,00                      44,00 2016 Guaramirim Exportação

5806 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs)  $            2.598,00                    466,00 2016 Guaramirim Exportação

5204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho  $            2.490,00                    313,00 2016 Guaramirim Exportação

6110 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha  $            2.170,00                      59,00 2016 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $     2.145.296,00             411.289,00 2015 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        354.168,00               12.117,00 2015 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino  $        336.769,00               11.066,00 2015 Guaramirim Exportação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos 

(incluídos os centros de torneamento) da posição 8458
 $        226.190,00                 1.969,00 2015 Guaramirim Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        219.236,00               34.799,00 2015 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino  $        215.503,00                 2.932,00 2015 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino  $        180.877,00                 5.089,00 2015 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes  $        130.916,00               17.025,00 2015 Guaramirim Exportação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha  $        116.523,00                 4.367,00 2015 Guaramirim Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos  $          91.017,00               16.188,00 2015 Guaramirim Exportação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino  $          81.531,00                 1.384,00 2015 Guaramirim Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  $          60.278,00               10.234,00 2015 Guaramirim Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino  $          44.227,00                 1.158,00 2015 Guaramirim Exportação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  $          43.183,00                    813,00 2015 Guaramirim Exportação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104  $          29.349,00                    620,00 2015 Guaramirim Exportação

6111 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés  $          27.296,00                 1.237,00 2015 Guaramirim Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $          23.224,00                    350,00 2015 Guaramirim Exportação

5211 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras 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  $          22.564,00                 5.651,00 2015 Guaramirim Exportação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          21.756,00                    130,00 2015 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino  $          18.174,00                    560,00 2015 Guaramirim Exportação

5209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso superior a 200 g/m2  $          17.809,00                 3.434,00 2015 Guaramirim Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103  $          17.684,00                    382,00 2015 Guaramirim Exportação

6209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, para bebés  $          12.571,00                    306,00 2015 Guaramirim Exportação

6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204  $          10.538,00                    131,00 2015 Guaramirim Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha  $            9.742,00                 1.434,00 2015 Guaramirim Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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,
 $            9.466,00                    137,00 2015 Guaramirim Exportação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino  $            7.230,00                    146,00 2015 Guaramirim Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $            6.801,00                 1.085,00 2015 Guaramirim Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  $            6.181,00                 1.490,00 2015 Guaramirim Exportação

5208 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2  $            6.162,00                 1.235,00 2015 Guaramirim Exportação

5508 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho  $            5.340,00                    801,00 2015 Guaramirim Exportação

9607 Outros Mercadorias e produtos diversos Fechos de correr (fechos éclair) e suas partes  $            4.974,00                    304,00 2015 Guaramirim Exportação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha  $            4.946,00                    542,00 2015 Guaramirim Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $            4.658,00                    108,00 2015 Guaramirim Exportação

6210 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário confeccionado com as matérias das posições 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907  $            2.959,00                      30,00 2015 Guaramirim Exportação

6211 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips de banho; outro vestuário  $            1.856,00                      27,00 2015 Guaramirim Exportação

6112 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha  $            1.743,00                      31,00 2015 Guaramirim Exportação

8535 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $            1.699,00                      13,00 2015 Guaramirim Exportação

6107 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Cuecas, ceroulas, camisas de noite, pijamas, roupões de banho, robes e semelhantes, de malha, de uso masculino  $            1.458,00                      80,00 2015 Guaramirim Exportação

6110 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha  $            1.416,00                      26,00 2015 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $     1.890.140,00             318.080,00 2014 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino                                                                                                                                                                                                $        436.357,00               10.926,00 2014 Guaramirim Exportação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos 

(incluídos os centros de torneamento) da posição 8458                
 $        306.639,00                 2.804,00 2014 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        234.545,00               14.750,00 2014 Guaramirim Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $        216.539,00               37.805,00 2014 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino                                                                                                    $        203.703,00                 2.028,00 2014 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino                                                                                          $        202.047,00                 4.035,00 2014 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes                                                                                                                                                                              $        155.227,00               16.007,00 2014 Guaramirim Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução                                                                                                                               $        148.866,00                 3.801,00 2014 Guaramirim Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        142.675,00                 3.325,00 2014 Guaramirim Exportação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha                                                                                                                                                                                                                       $          83.979,00                 2.582,00 2014 Guaramirim Exportação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino                                                                                                                                                                                                          $          64.447,00                    881,00 2014 Guaramirim Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino                                                                                                                                                                                                                              $          59.849,00                 1.137,00 2014 Guaramirim Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico                                                                                                                 $          53.450,00                 8.947,00 2014 Guaramirim Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos                                                                                                                                                                                            $          51.632,00                 8.119,00 2014 Guaramirim Exportação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino                                                                                                                                                 $          49.413,00                    751,00 2014 Guaramirim Exportação

6111 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés                                                                                                                                                                                                               $          37.631,00                 1.257,00 2014 Guaramirim Exportação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $          37.162,00                 1.630,00 2014 Guaramirim Exportação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104                                                                                                                                     $          35.488,00                    630,00 2014 Guaramirim Exportação

8716 Eletrometalmecânico Material de transporte Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes                                                                                                                                                              $          28.421,00                 9.550,00 2014 Guaramirim Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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,
 $          26.072,00                    173,00 2014 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino                                                                                                                                       $          24.518,00                    578,00 2014 Guaramirim Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas                                                                                         $          21.971,00                    238,00 2014 Guaramirim Exportação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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   
 $          21.533,00                 2.400,00 2014 Guaramirim Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes                                                                                                                                                                                                                                     $          19.107,00                    851,00 2014 Guaramirim Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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                                                                                               $          17.003,00                 4.458,00 2014 Guaramirim Exportação

6209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, para bebés                                                                                                                                                                                                                         $          15.151,00                    266,00 2014 Guaramirim Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103                                                                                                                          $          13.001,00                    214,00 2014 Guaramirim Exportação



6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204                                                                                                                                               $          12.747,00                    143,00 2014 Guaramirim Exportação

6005 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de malha-urdidura (incluídos os fabricados em teares para galões), exceto das posições 6001 a 6004                                                                                                                                                      $          10.889,00                 1.378,00 2014 Guaramirim Exportação

7306 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço                                                                                                                             $          10.517,00                    319,00 2014 Guaramirim Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha                                                                                                                                                                                                                                         $          10.100,00                 1.190,00 2014 Guaramirim Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                        
 $            9.353,00                 1.599,00 2014 Guaramirim Exportação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino                                                                                                                                                                                                                                        $            6.318,00                    116,00 2014 Guaramirim Exportação

6307 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário                                                                                                                                                                                            $            5.788,00                    534,00 2014 Guaramirim Exportação

6211 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips de banho; outro vestuário                                                                                                                         $            5.341,00                      43,00 2014 Guaramirim Exportação

8535 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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  
 $            5.249,00                 1.225,00 2014 Guaramirim Exportação

6201 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203                                                                                                                                    $            2.097,00                      29,00 2014 Guaramirim Exportação

4202 Artigos de Couro e Calçados
Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; 

Obras de tripa

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
 $            1.542,00                      15,00 2014 Guaramirim Exportação

6112 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha                                                                                                                               $            1.449,00                      36,00 2014 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 recobCOLCHOES DE OUTRAS MATERIAS  $        806.610,00             130.961,00 2013 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 recobEDREDOES,ALMOFADAS,PUFES,TRAVESSEIROS E ARTIGOS SEMELH.  $        538.726,00               62.861,00 2013 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.USO FEMININO  $        339.706,00                 7.816,00 2013 Guaramirim Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8437PARTES DE OUTS.MAQUINAS E APARS.P/COLHEITA,DEBULHA,ETC.  $        220.922,00               35.614,00 2013 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes ASSENTOS ESTOFADOS,COM ARMACAO DE MADEIRA  $        187.059,00               18.675,00 2013 Guaramirim Exportação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados SUPORTE ELASTICO P/CAMAS  $        152.762,00               51.456,00 2013 Guaramirim Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos FACAS/LAMINAS CORT.DE MET.COMUNS,P/MAQS.AGRICULTURA,ETC  $        138.921,00               20.768,00 2013 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        133.138,00                 4.633,00 2013 Guaramirim Exportação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA DE ALGODAO  $        118.522,00                 3.691,00 2013 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC.  $        107.872,00                    844,00 2013 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino  CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          96.582,00                 3.100,00 2013 Guaramirim Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS.QUADROS,ETC.C/APARS.INTERRUP.CIRCUITO ELETR.T<=1KV  $          95.233,00                    869,00 2013 Guaramirim Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PARTES E ACESS.DE MAQS.FERRAM.P/FURAR,FRESAR,ETC.METAIS  $          76.831,00                 1.600,00 2013 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CONJUNTOS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          72.298,00                 1.380,00 2013 Guaramirim Exportação

8202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar) OUTS.ARTIGOS SEMELH.CAIXAS,ENGRADADOS,ETC.DE PLASTICO  $          51.190,00                 8.832,00 2013 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transMANCAIS S/ROLAM.MONTADOS C/BRONZES DE METAL ANTIFRICCAO  $          49.929,00                 1.332,00 2013 Guaramirim Exportação

8523 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, exceto os produtos do Capítulo 37 CARTOES DE MEMORIA MEMORY CARDS  $          49.915,00                    869,00 2013 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino CONJUNTOS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          46.088,00                    958,00 2013 Guaramirim Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS QUADROS ETC.C/APAR INTERRUP CIRCUITO ELETR T>52KV  $          46.035,00                 1.739,00 2013 Guaramirim Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          39.911,00                    403,00 2013 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE FIBRAS ARTIFICIAIS  $          39.283,00                    558,00 2013 Guaramirim Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          38.149,00                    795,00 2013 Guaramirim Exportação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 MANTOS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          31.816,00                    610,00 2013 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CONJUNTOS MALHA D/OUT.MATS.TÊXTEIS, USO FEM.  $          30.346,00                    508,00 2013 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes ASSENTOS TRANSFORMAVEIS EM CAMAS,DE MADEIRA  $          28.096,00                 3.324,00 2013 Guaramirim Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 SOBRETUDOS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          25.918,00                    503,00 2013 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE ALGODAO  $          24.397,00                    421,00 2013 Guaramirim Exportação

6111 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés VESTUARIO P/BEBES E ACESS.DE MALHA DE ALGODAO  $          24.395,00                    601,00 2013 Guaramirim Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $          22.708,00                    378,00 2013 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          20.768,00                    805,00 2013 Guaramirim Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $          20.563,00                    235,00 2013 Guaramirim Exportação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 elOUTS.MAQUINAS E APARS.P/SOLDAR METAIS,DE RESISTENCIA  $          20.350,00                    110,00 2013 Guaramirim Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE FIBRAS SINT/ARTIF.DE USO FEMININO  $          19.394,00                    300,00 2013 Guaramirim Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos REGULADORES ELETRONICOS,DE VOLTAGEM,AUTOMATICOS  $          19.282,00                        6,00 2013 Guaramirim Exportação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CONJUNTOS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          16.517,00                    194,00 2013 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino CONJUNTOS DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          15.149,00                    184,00 2013 Guaramirim Exportação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO MASCULINO  $          15.130,00                    162,00 2013 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS  $          13.701,00                    153,00 2013 Guaramirim Exportação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino CAMISAS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          13.215,00                    285,00 2013 Guaramirim Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes PARTES P/MOVEIS,DE OUTRAS MATERIAS  $          13.212,00                    717,00 2013 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 recobCOLCHOES DE OUTRAS MATERIAS  $        818.839,00             143.431,00 2012 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 recobEDREDOES,ALMOFADAS,PUFES,TRAVESSEIROS E ARTIGOS SEMELH.  $        799.203,00               89.589,00 2012 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.USO FEMININO  $        227.573,00                 4.824,00 2012 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes ASSENTOS ESTOFADOS,COM ARMACAO DE MADEIRA  $        219.147,00               24.315,00 2012 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transMANCAIS S/ROLAM.MONTADOS C/BRONZES DE METAL ANTIFRICCAO  $        185.378,00                 4.713,00 2012 Guaramirim Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8437PARTES DE OUTS.MAQUINAS E APARS.P/COLHEITA,DEBULHA,ETC.  $        180.082,00               29.489,00 2012 Guaramirim Exportação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA DE ALGODAO  $        108.920,00                 2.999,00 2012 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          98.358,00                 3.129,00 2012 Guaramirim Exportação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados SUPORTE ELASTICO P/CAMAS  $          86.478,00               33.313,00 2012 Guaramirim Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos FACAS/LAMINAS CORT.DE MET.COMUNS,P/MAQS.AGRICULTURA,ETC  $          83.357,00               11.965,00 2012 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino  CONJUNTOS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          66.859,00                 1.477,00 2012 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino  CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          58.234,00                 1.962,00 2012 Guaramirim Exportação

8209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $          53.680,00               10.525,00 2012 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino CONJUNTOS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          52.472,00                 1.223,00 2012 Guaramirim Exportação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 MANTOS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          41.535,00                    727,00 2012 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE FIBRAS ARTIFICIAIS  $          38.503,00                    531,00 2012 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          34.640,00                 1.507,00 2012 Guaramirim Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          29.448,00                    543,00 2012 Guaramirim Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha ROUPAS DE MESA,DE FIBRAS SINTETICAS/ARTIF.EXC.DE MALHA  $          26.420,00                 1.949,00 2012 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes ASSENTOS TRANSFORMAVEIS EM CAMAS,DE MADEIRA  $          23.930,00                 4.486,00 2012 Guaramirim Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS VENTILADORES  $          19.323,00                    338,00 2012 Guaramirim Exportação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CONJUNTOS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          17.769,00                    254,00 2012 Guaramirim Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PARTES E ACESS.DE MAQS.FERRAM.P/FURAR,FRESAR,ETC.METAIS  $          17.692,00                    168,00 2012 Guaramirim Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 SOBRETUDOS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          15.504,00                    247,00 2012 Guaramirim Exportação

3916 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 VARAS,BASTOES E PERFIS,DE OUTROS PLASTICOS  $          15.410,00                 1.699,00 2012 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CONJUNTOS MALHA D/OUT.MATS.TÊXTEIS, USO FEM.  $          15.033,00                    249,00 2012 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CALCAS,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS,USO FEMININO  $          13.846,00                    322,00 2012 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC.  $          13.442,00                      28,00 2012 Guaramirim Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha ROUPAS DE MESA,DE ALGODAO,EXC.DE MALHA  $          13.203,00                 1.165,00 2012 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CONJUNTOS DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS,DE USO FEMININO  $          12.867,00                    255,00 2012 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino CONJUNTOS DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          11.683,00                    160,00 2012 Guaramirim Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          11.526,00                    155,00 2012 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE ALGODAO  $          11.411,00                    157,00 2012 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS  $          10.167,00                    130,00 2012 Guaramirim Exportação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CONJUNTOS DE FIBRAS SINTETICAS,DE USO MASCULINO  $            9.972,00                    203,00 2012 Guaramirim Exportação

8202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar) OUTS.ARTIGOS SEMELH.CAIXAS,ENGRADADOS,ETC.DE PLASTICO  $            8.520,00                 1.618,00 2012 Guaramirim Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE FIBRAS SINT/ARTIF.DE USO FEMININO  $            8.302,00                    125,00 2012 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE ALGODAO  $            8.080,00                    154,00 2012 Guaramirim Exportação

6108 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões de banho, robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino CAMISOLAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $            8.031,00                    237,00 2012 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CALCAS,ETC.DE MALHA DE OUTS.MATER.TEXTEIS,USO FEMININO  $            7.400,00                    156,00 2012 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 recobEDEDROES,ALMOFADAS,PUFES,TRAVESSEIROS E ARTIGOS SEMELH.  $     1.384.086,00             149.957,00 2011 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 recobCOLCHOES DE OUTRAS MATERIAS  $        638.136,00             106.998,00 2011 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes ASSENTOS ESTOFADOS,COM ARMACAO DE MADEIRA  $        371.832,00               42.856,00 2011 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.USO FEMININO  $        294.259,00                 5.574,00 2011 Guaramirim Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8437PARTES DE OUTS.MAQUINAS E APARS.P/COLHEITA,DEBULHA,ETC.  $        205.191,00               30.119,00 2011 Guaramirim Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos FACAS/LAMINAS CORT.DE MET.COMUNS,P/MAQS.AGRICULTURA,ETC  $        168.673,00               26.796,00 2011 Guaramirim Exportação

3916 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 VARAS,BASTOES E PERFIS,DE OUTROS PLASTICOS  $        142.435,00               23.788,00 2011 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        138.719,00                 4.044,00 2011 Guaramirim Exportação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA DE ALGODAO  $        138.197,00                 3.606,00 2011 Guaramirim Exportação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados SUPORTE ELASTICO P/CAMAS  $        111.772,00               44.132,00 2011 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CONJUNTOS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          92.457,00                 1.653,00 2011 Guaramirim Exportação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos (incluídos os centros de torneamento) da posição 8458MAQUINAS FERRAM.P/FRESAR METAIS,S/CONSOLE,S/CMDO.NUMER.  $          92.062,00                 1.118,00 2011 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino  CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          79.775,00                 2.057,00 2011 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes ASSENTOS TRANSFORMAVEIS EM CAMAS,DE MADEIRA  $          73.510,00                 8.075,00 2011 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC.  $          68.393,00                    243,00 2011 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE FIBRAS ARTIFICIAIS  $          60.511,00                    701,00 2011 Guaramirim Exportação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 MANTOS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          55.390,00                 1.120,00 2011 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transMANCAIS S/ROLAM.MONTADOS C/BRONZES DE METAL ANTIFRICCAO  $          54.064,00                 1.296,00 2011 Guaramirim Exportação

7321 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 eléctrPARTES DE APARELHOS P/COZINHAR,ETC.DE FERRO/ACO,N/ELETR  $          54.040,00               26.490,00 2011 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino CONJUNTOS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          41.142,00                    993,00 2011 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE ALGODAO  $          37.476,00                    621,00 2011 Guaramirim Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          35.378,00                    533,00 2011 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CALCAS,ETC.DE MALHA DE OUTS.MATER.TEXTEIS,USO FEMININO  $          33.343,00                    576,00 2011 Guaramirim Exportação



6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CONJUNTOS DE FIBRAS SINTETICAS,DE USO MASCULINO  $          30.252,00                    440,00 2011 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          29.229,00                    907,00 2011 Guaramirim Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 SOBRETUDOS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          27.239,00                    522,00 2011 Guaramirim Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $          26.550,00                 5.738,00 2011 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CONJUNTOS MALHA D/OUT.MATS.TÊXTEIS, USO FEM.  $          16.940,00                    223,00 2011 Guaramirim Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha OUTRAS ROUPAS DE TOUCADOR OU DE COZINHA,DE ALGODAO  $          14.801,00                 1.464,00 2011 Guaramirim Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $          13.784,00                      46,00 2011 Guaramirim Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha  ROUPAS DE MESA,DE FIBRAS SINTETICAS/ARTIF.EXC.DE MALHA  $          12.916,00                 1.001,00 2011 Guaramirim Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          10.395,00                    107,00 2011 Guaramirim Exportação

5802 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras «Tecidos turcos», exceto os artefactos da posição 5806; tecidos tufados, exceto os artefactos da posição 5703 OUTROS TECIDOS ATOALHADOS,DE ALGODAO  $          10.178,00                 1.190,00 2011 Guaramirim Exportação

8505 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 frELETROIMAS  $            9.816,00                      82,00 2011 Guaramirim Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS GRADES,ESCARIFICADORES,CULTIVADORES,ENXADAS,ETC.  $            9.105,00                 2.495,00 2011 Guaramirim Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PARTES E ACESS.DE MAQS.FERRAM.P/FURAR,FRESAR,ETC.METAIS  $            8.109,00                        5,00 2011 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE ALGODAO  $            7.905,00                      89,00 2011 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino BLAZERS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $            7.634,00                    160,00 2011 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS  $            7.069,00                      67,00 2011 Guaramirim Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes MOVEIS DE MADEIRA P/COZINHAS  $            6.592,00                    424,00 2011 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 EDEDROES,ALMOFADAS,PUFES,TRAVESSEIROS E ARTIGOS SEMELH.  $     1.010.594,00             112.789,00 2010 Guaramirim Exportação

9404 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 recobCOLCHOES DE OUTRAS MATERIAS  $        356.133,00               63.584,00 2010 Guaramirim Exportação

3916 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 VARAS,BASTOES E PERFIS,DE OUTROS PLASTICOS  $        346.445,00               47.616,00 2010 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes ASSENTOS ESTOFADOS,COM ARMACAO DE MADEIRA  $        343.397,00               43.650,00 2010 Guaramirim Exportação

7321 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 eléctrPARTES DE APARELHOS P/COZINHAR,ETC.DE FERRO/ACO,N/ELETR  $        317.879,00             163.447,00 2010 Guaramirim Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8437PARTES DE OUTS.MAQUINAS E APARS.P/COLHEITA,DEBULHA,ETC.  $        205.440,00               31.908,00 2010 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.USO FEMININO  $        197.075,00                 3.684,00 2010 Guaramirim Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos FACAS/LAMINAS CORT.DE MET.COMUNS,P/MAQS.AGRICULTURA,ETC  $        145.765,00               23.035,00 2010 Guaramirim Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          89.063,00                 2.758,00 2010 Guaramirim Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes ASSENTOS TRANSFORMAVEIS EM CAMAS,DE MADEIRA  $          83.242,00               11.906,00 2010 Guaramirim Exportação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA DE ALGODAO  $          62.897,00                 1.870,00 2010 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          58.619,00                 2.180,00 2010 Guaramirim Exportação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados SUPORTE ELASTICO P/CAMAS  $          56.892,00               22.475,00 2010 Guaramirim Exportação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PARTES E ACESS.DE MAQS.FERRAM.P/FURAR,FRESAR,ETC.METAIS  $          56.834,00                      37,00 2010 Guaramirim Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes PARTES P/MOVEIS,DE OUTRAS MATERIAS  $          45.653,00                 2.550,00 2010 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CONJUNTOS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          45.427,00                    878,00 2010 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE FIBRAS ARTIFICIAIS  $          41.944,00                    526,00 2010 Guaramirim Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha  ROUPAS DE MESA,DE ALGODAO,EXC.DE MALHA  $          37.331,00                 3.387,00 2010 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transMANCAIS S/ROLAM.MONTADOS C/BRONZES DE METAL ANTIFRICCAO  $          33.299,00                    376,00 2010 Guaramirim Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE ALGODAO  $          27.200,00                    496,00 2010 Guaramirim Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha ROUPAS DE MESA,DE FIBRAS SINTETICAS/ARTIF.EXC.DE MALHA  $          23.224,00                 1.918,00 2010 Guaramirim Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          22.916,00                    445,00 2010 Guaramirim Exportação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 MANTOS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          21.911,00                    505,00 2010 Guaramirim Exportação

5910 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras 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 matériasOUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $          21.217,00                    980,00 2010 Guaramirim Exportação

6302 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha OUTRAS ROUPAS DE TOUCADOR OU DE COZINHA,DE ALGODAO  $          20.260,00                 2.314,00 2010 Guaramirim Exportação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados CAIXAS DE TRANSMISSAO,REDUTORES,ETC.DE VELOCIDADE  $          19.324,00                    123,00 2010 Guaramirim Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $          19.015,00                 3.032,00 2010 Guaramirim Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC.  $          18.707,00                      64,00 2010 Guaramirim Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 SOBRETUDOS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          18.526,00                    652,00 2010 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          15.484,00                    948,00 2010 Guaramirim Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE MAQS.E APARS.AGRICOLAS,ETC.P/PREPAR.DO SOLO  $          14.043,00                 3.230,00 2010 Guaramirim Exportação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CONJUNTOS DE FIBRAS SINTETICAS,DE USO MASCULINO  $          11.411,00                    212,00 2010 Guaramirim Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino CONJUNTOS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $          11.307,00                    288,00 2010 Guaramirim Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes OUTROS MOVEIS DE MADEIRA  $            9.755,00                 1.221,00 2010 Guaramirim Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $            9.037,00                      15,00 2010 Guaramirim Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $            8.883,00                    153,00 2010 Guaramirim Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE ALGODAO  $            7.715,00                      96,00 2010 Guaramirim Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8437OUTS.CEIFEIRAS,INCL.BARRAS DE CORTE P/MONTAG.EM TRATOR  $            7.472,00                    586,00 2010 Guaramirim Exportação

8903 Transportes Material de transporte Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto; barcos a remos e canoas SILENCIOSOS E TUBOS DE ESCAPE P/TRATORES/VEIC.AUTOMOV.  $            6.729,00                 1.321,00 2010 Guaramirim Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS GRADES,ESCARIFICADORES,CULTIVADORES,ENXADAS,ETC.  $            6.104,00                 1.796,00 2010 Guaramirim Exportação

7117 Mineração e Cerâmica
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de 

metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas
Bijutarias  $        677.142,00             473.094,00 2016 Guaramirim Importação

6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204  $        583.233,00               36.549,00 2016 Guaramirim Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $        467.824,00             169.911,00 2016 Guaramirim Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        434.185,00               19.453,00 2016 Guaramirim Importação

6201 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203  $        183.721,00                 7.692,00 2016 Guaramirim Importação

5806 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs)  $        159.166,00               69.674,00 2016 Guaramirim Importação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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,
 $        121.357,00                 6.369,00 2016 Guaramirim Importação

7315 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço  $        116.811,00               80.163,00 2016 Guaramirim Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino  $        112.811,00                 4.738,00 2016 Guaramirim Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $        108.243,00                 1.924,00 2016 Guaramirim Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha  $          89.154,00               31.422,00 2016 Guaramirim Importação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino  $          86.683,00                 2.440,00 2016 Guaramirim Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  $          80.061,00                 2.871,00 2016 Guaramirim Importação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103  $          78.225,00                 5.975,00 2016 Guaramirim Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $          70.282,00               41.021,00 2016 Guaramirim Importação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino  $          67.563,00                 2.784,00 2016 Guaramirim Importação

3824 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $          63.763,00                 1.402,00 2016 Guaramirim Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          59.983,00                    684,00 2016 Guaramirim Importação

6209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, para bebés  $          52.973,00                 1.600,00 2016 Guaramirim Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          52.895,00               32.987,00 2016 Guaramirim Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $          52.012,00               29.474,00 2016 Guaramirim Importação

7019 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos)  $          41.192,00               11.957,00 2016 Guaramirim Importação

9027 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $          36.791,00                        7,00 2016 Guaramirim Importação

8428 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos)  $          35.402,00                 3.806,00 2016 Guaramirim Importação

8452 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas de costura, exceto para costurar cadernos, da posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura  $          32.400,00                    665,00 2016 Guaramirim Importação

9405 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $          31.254,00               19.395,00 2016 Guaramirim Importação

6307 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário  $          26.836,00               13.879,00 2016 Guaramirim Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          26.170,00               15.115,00 2016 Guaramirim Importação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104  $          25.469,00                 1.349,00 2016 Guaramirim Importação

8471 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          22.264,00               14.071,00 2016 Guaramirim Importação

6110 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha  $          20.998,00                    462,00 2016 Guaramirim Importação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos 

(incluídos os centros de torneamento) da posição 8458
 $          20.556,00                 1.395,00 2016 Guaramirim Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino  $          18.067,00                    335,00 2016 Guaramirim Importação

6210 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário confeccionado com as matérias das posições 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907  $          17.598,00                 1.000,00 2016 Guaramirim Importação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $          16.826,00                      68,00 2016 Guaramirim Importação

8463 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais (cermets), operando sem eliminação de matéria  $          13.788,00                 3.350,00 2016 Guaramirim Importação

3204 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $          12.993,00                 1.000,00 2016 Guaramirim Importação

8518 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          12.095,00                 7.268,00 2016 Guaramirim Importação

6111 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés  $            8.787,00                    432,00 2016 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual  $            8.324,00                 1.833,00 2016 Guaramirim Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        941.103,00               41.834,00 2015 Guaramirim Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  $        800.849,00               30.119,00 2015 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino  $        646.384,00               17.096,00 2015 Guaramirim Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $        515.555,00             133.090,00 2015 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual  $        431.753,00               73.629,00 2015 Guaramirim Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias  $        343.706,00             213.000,00 2015 Guaramirim Importação

7616 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de alumínio  $        342.464,00             134.233,00 2015 Guaramirim Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        341.987,00             117.590,00 2015 Guaramirim Importação



6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino  $        341.724,00               14.629,00 2015 Guaramirim Importação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino  $        337.993,00               10.157,00 2015 Guaramirim Importação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        280.078,00               72.345,00 2015 Guaramirim Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $        259.814,00               67.456,00 2015 Guaramirim Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $        259.793,00                 4.394,00 2015 Guaramirim Importação

6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204  $        225.296,00               11.621,00 2015 Guaramirim Importação

5806 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs)  $        187.827,00               70.941,00 2015 Guaramirim Importação

6209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, para bebés  $        183.804,00                 5.385,00 2015 Guaramirim Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino  $        157.993,00                 6.383,00 2015 Guaramirim Importação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        142.218,00               31.891,00 2015 Guaramirim Importação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103  $        128.918,00                 6.794,00 2015 Guaramirim Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $        124.919,00               38.293,00 2015 Guaramirim Importação

5516 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fibras artificiais descontínuas  $        124.441,00               23.141,00 2015 Guaramirim Importação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos  $        112.760,00               46.497,00 2015 Guaramirim Importação

6201 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203  $        102.900,00                 4.220,00 2015 Guaramirim Importação

8205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          97.881,00               29.228,00 2015 Guaramirim Importação

8451 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e 

acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias 
 $          96.003,00                 3.170,00 2015 Guaramirim Importação

7315 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço  $          95.427,00               58.212,00 2015 Guaramirim Importação

2915 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  $          92.141,00                 2.000,00 2015 Guaramirim Importação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos 

(incluídos os centros de torneamento) da posição 8458
 $          92.115,00               23.920,00 2015 Guaramirim Importação

8204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos  $          86.826,00               18.550,00 2015 Guaramirim Importação

3824 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $          78.485,00                 1.000,00 2015 Guaramirim Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha  $          77.328,00               27.841,00 2015 Guaramirim Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino  $          61.491,00                 1.574,00 2015 Guaramirim Importação

8460 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, rectificar, brunir ou polir ou realizar outras 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
 $          60.983,00               22.235,00 2015 Guaramirim Importação

6306 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Encerados e estores de exterior; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para acampamento  $          41.846,00               16.540,00 2015 Guaramirim Importação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          37.994,00                 3.915,00 2015 Guaramirim Importação

8463 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais (cermets), operando sem eliminação de matéria  $          37.904,00               11.036,00 2015 Guaramirim Importação

8465 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          35.660,00                 7.548,00 2015 Guaramirim Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          34.727,00                 6.722,00 2015 Guaramirim Importação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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,
 $          34.057,00                 2.091,00 2015 Guaramirim Importação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104  $          31.800,00                 1.312,00 2015 Guaramirim Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.516.908,00               69.703,00 2014 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino                                                                                                    $     1.101.283,00               36.215,00 2014 Guaramirim Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo                                                                                 $     1.046.102,00               35.659,00 2014 Guaramirim Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino                                                                                                                                                 $        725.505,00               27.428,00 2014 Guaramirim Importação

7616 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de alumínio                                                                                                                                                                                                                                        $        667.486,00             265.869,00 2014 Guaramirim Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas                                                                                         $        574.000,00                 7.680,00 2014 Guaramirim Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino                                                                                                                                                                                                          $        553.130,00               14.020,00 2014 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual                                                                                                                                                        $        500.085,00               87.589,00 2014 Guaramirim Importação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                    
 $        464.187,00               20.021,00 2014 Guaramirim Importação

6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204                                                                                                                                               $        447.760,00               22.273,00 2014 Guaramirim Importação

8464 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, betão (concreto), fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro                                                                                              $        428.883,00               37.672,00 2014 Guaramirim Importação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $        324.046,00                 5.165,00 2014 Guaramirim Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino                                                                                                                                                                                                $        290.692,00               10.835,00 2014 Guaramirim Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias                                                                                                                                                                                                                      $        268.563,00             153.000,00 2014 Guaramirim Importação

6209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, para bebés                                                                                                                                                                                                                         $        228.981,00                 6.765,00 2014 Guaramirim Importação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino                                                                                                                                                                                                                              $        225.935,00               10.597,00 2014 Guaramirim Importação

6201 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203                                                                                                                                    $        223.932,00               11.675,00 2014 Guaramirim Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos                                                                                                                                                                                     $        200.449,00               59.631,00 2014 Guaramirim Importação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino                                                                                                                                                                                                                                        $        171.916,00                 4.811,00 2014 Guaramirim Importação

6907 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras
Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem 

esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte                                    
 $        167.970,00             600.067,00 2014 Guaramirim Importação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos 

(incluídos os centros de torneamento) da posição 8458                
 $        160.145,00               50.590,00 2014 Guaramirim Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo                                                                                                                                      $        159.940,00                 8.310,00 2014 Guaramirim Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        154.421,00               10.419,00 2014 Guaramirim Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                                      
 $        110.252,00               32.858,00 2014 Guaramirim Importação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103                                                                                                                          $        102.523,00                 6.238,00 2014 Guaramirim Importação

8205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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 
 $          93.682,00               30.435,00 2014 Guaramirim Importação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430                                                                                                                                               $          81.070,00                 1.141,00 2014 Guaramirim Importação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          75.105,00               19.301,00 2014 Guaramirim Importação

6306 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Encerados e estores de exterior; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para acampamento                                                                                                                           $          72.272,00               29.273,00 2014 Guaramirim Importação

8460 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, rectificar, brunir ou polir ou realizar outras 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 
 $          72.062,00               31.920,00 2014 Guaramirim Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha                                                                                                                                                                                                                                  $          68.490,00               21.460,00 2014 Guaramirim Importação

5208 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2                                                                                                                                                             $          67.359,00               13.158,00 2014 Guaramirim Importação

7323 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                                             
 $          66.964,00               11.592,00 2014 Guaramirim Importação

8458 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Tornos (incluídos os centros de torneamento), para metais                                                                                                                                                                                                       $          64.439,00               12.056,00 2014 Guaramirim Importação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos                                                                                                                                                                                                   $          63.132,00               29.208,00 2014 Guaramirim Importação

8204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos                                                                                                                                                $          63.037,00               13.595,00 2014 Guaramirim Importação

9031 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis                                                                                                    $          59.512,00                      46,00 2014 Guaramirim Importação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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 
 $          59.299,00                    279,00 2014 Guaramirim Importação

8461 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          54.090,00               12.404,00 2014 Guaramirim Importação

4008 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida                                                                                                                                                                                 $          52.828,00                 8.319,00 2014 Guaramirim Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC.  $     1.284.278,00               53.242,00 2013 Guaramirim Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $        849.295,00               51.576,00 2013 Guaramirim Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  $        640.454,00               29.000,00 2013 Guaramirim Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES COM FIBRAS ARTIFICIAIS  $        629.961,00             255.694,00 2013 Guaramirim Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE FIBRAS SINT/ARTIF.DE USO FEMININO  $        604.428,00               17.877,00 2013 Guaramirim Importação

6209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, para bebés VESTUARIO P/BEBES E ACESSORIOS,DE ALGODAO  $        567.749,00               15.174,00 2013 Guaramirim Importação

8427 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação OUTROS VEICULOS P/MOVIM.CARGA,AUTOPROPULSORES  $        536.248,00               90.480,00 2013 Guaramirim Importação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino CAMISAS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $        524.037,00               17.467,00 2013 Guaramirim Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        499.276,00               17.566,00 2013 Guaramirim Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $        431.209,00                 6.893,00 2013 Guaramirim Importação

6907 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obrasLadrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporteOUTROS LADRILHOS,ETC.DE CERAMICA,N/VIDRADOS,N/ESMALTAD.  $        407.097,00          1.603.503,00 2013 Guaramirim Importação

6201 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 OUTROS SOBRETUDOS,ETC.DE FIBRAS SINT/ART.USO MASCULINO  $        383.738,00               24.000,00 2013 Guaramirim Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        379.497,00               14.983,00 2013 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS  $        351.399,00                 9.490,00 2013 Guaramirim Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $        312.131,00             104.147,00 2013 Guaramirim Importação

8427 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação OUTROS VEICULOS P/MOVIM.CARGA,AUTOPROPULS.C/MOTOR ELETR  $        287.446,00               50.985,00 2013 Guaramirim Importação

8427 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação OUTRAS EMPILHADEIRAS AUTOPROPULSORAS,DE MOTOR ELETRICO  $        271.796,00               54.762,00 2013 Guaramirim Importação

6209 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, para bebés VESTUARIO P/BEBES E ACESSORIOS,DE FIBRAS SINTETICAS  $        236.023,00                 8.436,00 2013 Guaramirim Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS,DE VAZAO<=300LITROS/MINUTO  $        199.870,00               59.514,00 2013 Guaramirim Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos PARTES DE MAQS.E APARS.P/TRAB.BORRACHA/PLAST.FABR.PRODS  $        178.234,00                    348,00 2013 Guaramirim Importação

3606 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ferrocério e outras ligas pirofóricas, sob quaisquer formas; artigos de matérias inflamáveis indicados na Nota 2 do presente capítulo PISTOLAS AEROGRAFICAS E APARELHOS SEMELHANTES  $        177.644,00               14.642,00 2013 Guaramirim Importação



6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE ALGODAO  $        163.802,00                 5.213,00 2013 Guaramirim Importação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $        159.732,00                 9.320,00 2013 Guaramirim Importação

7323 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 açoOUTS.ARTEFS.DOMESTICOS,DE ACOS INOXIDAVEIS,E PARTES  $        156.146,00               27.095,00 2013 Guaramirim Importação

6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 MANTOS,IMPERMEAVS.ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        134.768,00                 7.549,00 2013 Guaramirim Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO MASCULINO  $        133.139,00                 5.148,00 2013 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS  $        129.984,00                 5.720,00 2013 Guaramirim Importação

9027 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 sESPECTROFOTOMETROS  $        121.779,00                    124,00 2013 Guaramirim Importação

2915 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados ACIDO FORMICO  $        115.743,00                 2.500,00 2013 Guaramirim Importação

3921 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico OUTRAS CHAPAS,ETC.DE OUTRAS PLASTICOS,ESTRATIFICADAS  $        110.866,00               20.250,00 2013 Guaramirim Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo PARTES DE OUTS.MAQS.E APARS.DE ELEVACAO DE CARGA,ETC.  $        104.608,00                    794,00 2013 Guaramirim Importação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos (incluídos os centros de torneamento) da posição 8458MAQS.FERRAM.P/FURAR,MANDRILAR,ETC.METAIS,CABECA DESLIZ.  $        102.839,00               38.036,00 2013 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual OUTRAS FERRAMENTAS COM MOTOR ELETR.INCORP.  $        102.379,00               17.103,00 2013 Guaramirim Importação

3204 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 avivPIGMENTOS E SUAS PREPARACOES  $        101.850,00                 2.960,00 2013 Guaramirim Importação

8215 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artefactos semelhantes OUTS.SORTIDOS DE COLHER,GARFO,CONCHA,ETC.DE MET.COMUNS  $          97.021,00               10.320,00 2013 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual FURADEIRAS COM MOTOR ELETRICO INCORPORADO  $          96.796,00               21.573,00 2013 Guaramirim Importação

8452 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas de costura, exceto para costurar cadernos, da posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura MAQUINAS P/COSTURAR TECIDOS,AUTOMATICAS  $          96.694,00               10.104,00 2013 Guaramirim Importação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 MANTOS,ETC.DE MALHA DE FIBRA SINT/ARTIF.DE USO FEMININO  $          95.857,00                 6.574,00 2013 Guaramirim Importação

8508 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aspiradores PARAFUSADEIRAS E ROSQUEADEIRAS,C/MOTOR ELETR.  $          95.683,00               11.546,00 2013 Guaramirim Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $          92.333,00                 3.639,00 2013 Guaramirim Importação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 funOUTS.PIGMENTOS TIPO RUTILO,C/DIOXIDO TITANIO>=80% SECO  $     2.188.551,00             660.400,00 2012 Guaramirim Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $     1.453.956,00               72.198,00 2012 Guaramirim Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC.  $     1.355.211,00               55.500,00 2012 Guaramirim Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados ACIDO TEREFTALICO E SEUS SAIS  $     1.188.545,00             978.000,00 2012 Guaramirim Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        800.952,00               31.283,00 2012 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual FURADEIRAS COM MOTOR ELETRICO INCORPORADO  $        722.145,00             187.141,00 2012 Guaramirim Importação

8448 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra-urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca-lançadeiras); partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou prinOUTROS COMPRESSORES DE AR,ESTACIONARIOS,DE PISTAO  $        585.781,00             206.083,00 2012 Guaramirim Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $        535.209,00                 6.071,00 2012 Guaramirim Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  $        514.633,00               21.431,00 2012 Guaramirim Importação

6201 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 OUTROS SOBRETUDOS,ETC.DE FIBRAS SINT/ART.USO MASCULINO  $        433.895,00               25.767,00 2012 Guaramirim Importação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino CAMISAS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $        427.752,00               12.893,00 2012 Guaramirim Importação

6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 MANTOS,IMPERMEAVS.ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        424.978,00               15.655,00 2012 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE ALGODAO  $        420.838,00               12.870,00 2012 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS  $        396.359,00               12.968,00 2012 Guaramirim Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE FIBRAS SINT/ARTIF.DE USO FEMININO  $        393.340,00               11.707,00 2012 Guaramirim Importação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 dielétricasFORNOS DE RESISTENCIA,INDUSTRIAIS (AQUECIM.DIRETO)  $        391.363,00               10.970,00 2012 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual SERRAS COM MOTOR ELETRICO INCORPORADO  $        388.156,00               73.411,00 2012 Guaramirim Importação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 SOBRETUDOS,ETC.DE MALHA DE FIBRA SINT/ART.USO MASCULINO  $        382.167,00               31.893,00 2012 Guaramirim Importação

8508 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aspiradores PARAFUSADEIRAS E ROSQUEADEIRAS,C/MOTOR ELETR.  $        344.380,00               39.894,00 2012 Guaramirim Importação

8205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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-ferSORTIDO DE TORNO,BIGORNA,ETC.MANUAL/PEDAL,DE MET.COMUNS  $        339.860,00               96.258,00 2012 Guaramirim Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) OUTS.COMPOST.HETEROC.CICLO TRIAZINA,S/CLORO LIG.COVALEN  $        310.335,00               43.200,00 2012 Guaramirim Importação

8463 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais (cermets), operando sem eliminação de matéria MAQUINAS FERRAM.P/TRABALHAR ARAMES E FIOS DE METAL  $        300.724,00               15.200,00 2012 Guaramirim Importação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $        271.778,00               15.582,00 2012 Guaramirim Importação

8417 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos FORNOS INDUSTRIAIS,N/ELETR.P/TRATAM.TERMICO DE METAIS  $        250.611,00                 9.648,00 2012 Guaramirim Importação

8464 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, betão (concreto), fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro OUTS.MAQS.FERRAM.P/RETIF.FRESAR,ETC.VIDRO,C/CMD.NUMER.  $        248.905,00               12.882,00 2012 Guaramirim Importação

2905 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados OUTROS ALCOOIS DIOIS,NAO SATURADOS  $        244.928,00             120.000,00 2012 Guaramirim Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definidaPIGMENTOS E PREPARACOES A BASE DE COMPOSTOS DE CROMO  $        241.440,00               53.000,00 2012 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino SAIAS E SAIAS-CALCAS,DE ALGODAO  $        240.365,00               10.338,00 2012 Guaramirim Importação

6907 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obrasLadrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporteOUTROS LADRILHOS,ETC.DE CERAMICA,N/VIDRADOS,N/ESMALTAD.  $        240.312,00             929.071,00 2012 Guaramirim Importação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos MACACOS HIDRAULICOS  $        236.940,00             146.524,00 2012 Guaramirim Importação

2825 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais OUTROS OXIDOS E HIDROXIDOS DE COBRE  $        188.525,00               20.000,00 2012 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual OUTRAS FERRAMENTAS COM MOTOR ELETR.INCORP.  $        180.881,00               27.028,00 2012 Guaramirim Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO MASCULINO  $        172.225,00                 7.361,00 2012 Guaramirim Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definida OUTRAS MATÉRIAS CORANTES E PREPARAÇÕES  $        146.113,00               14.200,00 2012 Guaramirim Importação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 MANTOS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        137.888,00                 7.232,00 2012 Guaramirim Importação

3911 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 primáriasRESINAS DE PETROLEO S/CARGA,TOTAL/PARCIAL HIDROGENADA  $        123.236,00               32.000,00 2012 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS  $        116.980,00                 4.915,00 2012 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual OUTS.FERRAMENTAS HIDRAUL/DE MOTOR N/ELETR.DE USO MANUAL  $        109.660,00                 7.972,00 2012 Guaramirim Importação

8202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar) OUTS.ARTIGOS SEMELH.CAIXAS,ENGRADADOS,ETC.DE PLASTICO  $        105.267,00               19.077,00 2012 Guaramirim Importação

3207 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições vitrificáveis, engobos, esmaltes metálicos líquidos e preparações semelhantes, dos tipos utilizados nas indústrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grânOUTROS VIDROS EM PO,EM GRANULOS,EM LAMELAS OU EM FLOCOS  $        102.983,00                 1.000,00 2012 Guaramirim Importação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 funOUTS.PIGMENTOS TIPO RUTILO,C/DIOXIDO TITANIO>=80% SECO  $     5.898.290,00          1.800.800,00 2011 Guaramirim Importação

2905 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados OUTROS ALCOOIS DIOIS,NAO SATURADOS  $     5.624.571,00          2.733.080,00 2011 Guaramirim Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados ACIDO TEREFTALICO E SEUS SAIS  $     5.269.847,00          4.006.000,00 2011 Guaramirim Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTRAS RESINAS EPOXIDAS SEM CARGA,EM FORMAS PRIMARIAS  $     4.292.706,00          1.303.000,00 2011 Guaramirim Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias RESINAS EPÓXIDAS SEM CARGA,EM LÍQ.E PASTAS  $     2.561.423,00             788.140,00 2011 Guaramirim Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) OUTS.COMPOST.HETEROC.CICLO TRIAZINA,S/CLORO LIG.COVALEN  $     2.208.127,00             492.000,00 2011 Guaramirim Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC.  $     1.651.723,00               75.824,00 2011 Guaramirim Importação

2707 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos predominem em peso relativamente aos constituintes não aromáticos CRESÓIS  $     1.606.581,00             737.640,00 2011 Guaramirim Importação

2833 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos) SULFATO DE BARIO COM TEOR EM PESO>=97.5% DE BASO4  $     1.397.334,00          1.450.000,00 2011 Guaramirim Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados ANIDRIDO TRIMELITICO (AC.1,3DIOXO-5ISOBENZOFURANOCARB.)  $     1.186.378,00             497.500,00 2011 Guaramirim Importação

3824 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 pOUTS.PREPARS.P/BORRACHA/PLASTICOS,P/ENDUREC.RESINAS,ETC  $     1.128.047,00             244.606,00 2011 Guaramirim Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico OUTRAS UREINAS,SEUS DERIVADOS E SAIS  $        766.012,00             206.142,00 2011 Guaramirim Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        745.169,00               26.729,00 2011 Guaramirim Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definidaPIGMENTOS E PREPARACOES A BASE DE COMPOSTOS DE CROMO  $        623.913,00             146.350,00 2011 Guaramirim Importação

7903 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Poeiras, pó e escamas, de zinco POEIRAS DE ZINCO  $        611.856,00             193.780,00 2011 Guaramirim Importação

2921 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função amina 4,4'-DIAMINODIFENILMETANO  $        574.307,00             182.000,00 2011 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual FURADEIRAS COM MOTOR ELETRICO INCORPORADO  $        570.308,00             144.025,00 2011 Guaramirim Importação

8448 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra-urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca-lançadeiras); partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou prinOUTROS COMPRESSORES DE AR,ESTACIONARIOS,DE PISTAO  $        567.332,00             221.729,00 2011 Guaramirim Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados ACIDO M-FTALICO E SEUS SAIS  $        536.336,00             332.277,00 2011 Guaramirim Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $        520.192,00                 5.981,00 2011 Guaramirim Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  $        518.352,00               20.378,00 2011 Guaramirim Importação

3824 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 pOUTROS PRODS.E PREPARS.A BASE DE COMPOSTOS ORGANICOS  $        508.951,00               64.311,00 2011 Guaramirim Importação

3906 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros acrílicos, em formas primárias OUTS.POLIMEROS ACRILICOS,EM LIQ.PASTA,EM OUTS.SOLV.ETC.  $        506.867,00               76.200,00 2011 Guaramirim Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definida OUTRAS MATÉRIAS CORANTES E PREPARAÇÕES  $        504.914,00               44.250,00 2011 Guaramirim Importação

3204 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 avivPIGMENTOS E SUAS PREPARACOES  $        500.642,00               37.515,00 2011 Guaramirim Importação

6907 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obrasLadrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporteOUTROS LADRILHOS,ETC.DE CERAMICA,N/VIDRADOS,N/ESMALTAD.  $        447.766,00          1.898.494,00 2011 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual OUTS.FERRAMENTAS HIDRAUL/DE MOTOR N/ELETR.DE USO MANUAL  $        401.368,00               23.505,00 2011 Guaramirim Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transMANCAIS S/ROLAM.MONTADOS C/BRONZES DE METAL ANTIFRICCAO  $        394.695,00               21.625,00 2011 Guaramirim Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual SERRAS COM MOTOR ELETRICO INCORPORADO  $        385.510,00               77.311,00 2011 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino MAQS.E APARS.P/DESOBSTRUCAO TUBULACAO,ETC.DE JATO AGUA  $        370.531,00               81.150,00 2011 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE ALGODAO  $        362.085,00               11.586,00 2011 Guaramirim Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $        351.123,00               19.219,00 2011 Guaramirim Importação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $        293.939,00               18.333,00 2011 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS  $        292.158,00                 9.653,00 2011 Guaramirim Importação

3908 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliamidas em formas primárias OUTRAS POLIAMIDAS EM FORMAS PRIMARIAS  $        289.969,00               71.490,00 2011 Guaramirim Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        286.097,00               13.737,00 2011 Guaramirim Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados TEREFTALATO DE DIMETILA  $        277.116,00             182.000,00 2011 Guaramirim Importação

2925 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiimida (incluindo a sacarina e seus sais) ou de função imina OUTROS IMINAS, SEUS DERIVADOS E SAIS  $        274.570,00               32.565,00 2011 Guaramirim Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO MASCULINO  $        269.710,00                 9.902,00 2011 Guaramirim Importação

3909 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias POLIURETANO EM SOLUCOES EM SOLVENTES ORGANICOS  $        249.178,00               12.800,00 2011 Guaramirim Importação

2905 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados OUTROS ALCOOIS DIOIS,NAO SATURADOS  $     4.518.829,00          2.560.080,00 2010 Guaramirim Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTRAS RESINAS EPOXIDAS SEM CARGA,EM FORMAS PRIMARIAS  $     3.807.956,00          1.490.150,00 2010 Guaramirim Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados ACIDO TEREFTALICO E SEUS SAIS  $     2.994.806,00          3.178.000,00 2010 Guaramirim Importação

2707 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos predominem em peso relativamente aos constituintes não aromáticos CRESÓIS  $     2.891.389,00          1.623.240,00 2010 Guaramirim Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias RESINAS EPÓXIDAS SEM CARGA,EM LÍQ.E PASTAS  $     1.947.732,00             756.900,00 2010 Guaramirim Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) OUTS.COMPOST.HETEROC.CICLO TRIAZINA,S/CLORO LIG.COVALEN  $     1.822.267,00             482.000,00 2010 Guaramirim Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) OUTRAS LACTAMAS  $     1.347.823,00             376.715,00 2010 Guaramirim Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados ANIDRIDO TRIMELITICO (AC.1,3DIOXO-5ISOBENZOFURANOCARB.)  $     1.299.293,00             632.500,00 2010 Guaramirim Importação

3824 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 pOUTS.PREPARS.P/BORRACHA/PLASTICOS,P/ENDUREC.RESINAS,ETC  $     1.126.496,00             264.788,00 2010 Guaramirim Importação



7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 funOUTS.PIGMENTOS TIPO RUTILO,C/DIOXIDO TITANIO>=80% SECO  $     1.051.316,00             520.360,00 2010 Guaramirim Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC.  $        843.913,00               51.125,00 2010 Guaramirim Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 impressãoOUTS.MÁQS.APARELHOS D/IMPRESSÃO P/OFSET  $        681.575,00               35.500,00 2010 Guaramirim Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        653.345,00               26.412,00 2010 Guaramirim Importação

2825 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais OUTROS OXIDOS E HIDROXIDOS DE COBRE  $        623.788,00               70.000,00 2010 Guaramirim Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definidaPIGMENTOS E PREPARACOES A BASE DE COMPOSTOS DE CROMO  $        592.624,00             148.825,00 2010 Guaramirim Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definida OUTRAS MATÉRIAS CORANTES E PREPARAÇÕES  $        584.840,00               50.400,00 2010 Guaramirim Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  $        542.750,00               28.566,00 2010 Guaramirim Importação

2921 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função amina 4,4'-DIAMINODIFENILMETANO  $        514.473,00             174.100,00 2010 Guaramirim Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados ACIDO M-FTALICO E SEUS SAIS  $        502.385,00             420.000,00 2010 Guaramirim Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTROS POLIESTERES EM FORMAS PRIMARIAS  $        468.955,00             225.200,00 2010 Guaramirim Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino VESTIDOS DE ALGODAO  $        424.360,00               14.962,00 2010 Guaramirim Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados TEREFTALATO DE DIMETILA  $        322.804,00             276.999,00 2010 Guaramirim Importação

3906 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros acrílicos, em formas primárias OUTS.POLIMEROS ACRILICOS,EM LIQ.PASTA,EM OUTS.SOLV.ETC.  $        321.338,00               59.800,00 2010 Guaramirim Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $        317.341,00                 4.160,00 2010 Guaramirim Importação

3204 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 avivPIGMENTOS E SUAS PREPARACOES  $        315.583,00               27.360,00 2010 Guaramirim Importação

8447 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento (couture-tricotage), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes, e máquinas para inserir tufos MAQUINAS P/BORDAR,AUTOMATICAS  $        306.499,00               15.997,00 2010 Guaramirim Importação

3824 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 pOUTROS PRODS.E PREPARS.A BASE DE COMPOSTOS ORGANICOS  $        285.951,00               44.561,00 2010 Guaramirim Importação

3909 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias POLIURETANO EM SOLUCOES EM SOLVENTES ORGANICOS  $        284.368,00               16.200,00 2010 Guaramirim Importação

7903 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Poeiras, pó e escamas, de zinco POEIRAS DE ZINCO  $        282.243,00               96.250,00 2010 Guaramirim Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transMANCAIS S/ROLAM.MONTADOS C/BRONZES DE METAL ANTIFRICCAO  $        276.395,00                 8.749,00 2010 Guaramirim Importação

8452 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas de costura, exceto para costurar cadernos, da posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura  MAQUINAS P/COSTURAR TECIDOS,AUTOMATICAS  $        247.955,00                 4.087,00 2010 Guaramirim Importação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Máquinas de costura, exceto para costurar cadernos, da posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $        234.413,00               13.280,00 2010 Guaramirim Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO MASCULINO  $        222.593,00                 8.678,00 2010 Guaramirim Importação

2914 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cetonas e quinonas, mesmo contendo outras funções oxigenadas, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitratos ou nitrosados BENZOINA  $        201.765,00               56.000,00 2010 Guaramirim Importação

3208 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo OUTRAS SOLUCOES POLIM.SINT.ETC.DISPERS/DISSOLV.N/AQUOSO  $        199.483,00               14.020,00 2010 Guaramirim Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $        197.873,00                 5.066,00 2010 Guaramirim Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) OUTS.COMPOSTOS HETEROCICL.1 CICLO IMIDAZOL N/CONDENSADO  $        194.508,00               28.700,00 2010 Guaramirim Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $        181.949,00               10.770,00 2010 Guaramirim Importação

4202 Artigos de Couro e CalçadosPeles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; 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 BOLSAS DE FOLHAS DE PLASTICO  $        176.797,00                 7.456,00 2010 Guaramirim Importação

3905 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de acetato de vinilo ou de outros ésteres de vinilo, em formas primárias; outros polímeros de vinilo, em formas primárias POLI(VINILFORMAL)  $        164.522,00               12.495,00 2010 Guaramirim Importação

1201 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Soja, mesmo triturada  $   72.778.676,00      195.200.000,00 2016 Itapoá Exportação

1005 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Milho  $   24.509.512,00      158.768.570,00 2016 Itapoá Exportação

3305 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Preparações capilares OUTRAS PREPARACOES CAPILARES  $            8.237,00                    480,00 2012 Itapoá Exportação

3305 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Preparações capilares XAMPUS PARA OS CABELOS  $               696,00                    100,00 2012 Itapoá Exportação

8426 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga e de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos, carros-guindastes  $   28.495.750,00          4.334.880,00 2016 Itapoá Importação

7304 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço  $        416.559,00             628.932,00 2016 Itapoá Importação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        374.453,00               32.950,00 2016 Itapoá Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $        346.184,00                 5.100,00 2016 Itapoá Importação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $        163.730,00                 2.769,00 2016 Itapoá Importação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  $          19.016,00               10.165,00 2016 Itapoá Importação

8529 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528  $          11.750,00                        6,00 2016 Itapoá Importação

8517 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            3.902,00                        3,00 2016 Itapoá Importação

8704 Eletrometalmecânico Material de transporte Veículos automóveis para transporte de mercadorias  $          58.870,00                 2.610,00 2015 Itapoá Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  $            8.791,00                    116,00 2015 Itapoá Importação

4202 Artigos de Couro e Calçados
Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; 

Obras de tripa

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
 $                 68,00                        1,00 2015 Itapoá Importação

2203 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Cervejas de malte                                                                                                                                                                                                                                               $          57.269,00               48.154,00 2014 Itapoá Importação

8609 Transportes Material de transporte Conteineres (contentores) incl.de transp.fluidos, etc.                                                                                                                                                                                                          $          46.288,00             256.490,00 2014 Itapoá Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo                                                                                                                                $          10.300,00                      78,00 2014 Itapoá Importação

8205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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 
 $               263,00                      14,00 2014 Itapoá Importação

7013 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de interiores ou usos semelhantes, exceto os das posições 7010 ou 7018                                                                                                      $               222,00                      36,00 2014 Itapoá Importação

4202 Artigos de Couro e Calçados
Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; 

Obras de tripa

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
 $               148,00                        4,00 2014 Itapoá Importação

4823 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras
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                                       
 $                 26,00                      17,00 2014 Itapoá Importação

3403 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $                 11,00                            -   2014 Itapoá Importação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida                                                                                                                                                                                                             $                   5,00                            -   2014 Itapoá Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914                                                                                                                                                                                    $                   1,00                            -   2014 Itapoá Importação

8426 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga e de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos, carros-guindastes OUTS.MAQS.E APARS.AUTOPROPULSADOS,DE PNEUMATICOS  $        920.293,00             139.460,00 2013 Itapoá Importação

8609 Transportes Material de transporte Contêineres, incluindo os de transporte de fluidos, especialmente concebidos e equipados para um ou vários meios de transporte CONTEINERES (CONTENTORES) INCL.DE TRANSP.FLUIDOS,ETC.  $          39.064,00             163.075,00 2013 Itapoá Importação

8609 Transportes Material de transporte Contêineres, incluindo os de transporte de fluidos, especialmente concebidos e equipados para um ou vários meios de transporte CONTEINERES (CONTENTORES) INCL.DE TRANSP.FLUIDOS,ETC.  $            1.958,00                 2.300,00 2012 Itapoá Importação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 geraOUTS.APARELHOS DE RAIOS X,P/RADIOFOTOGRAFIA/RADIOTERAP.  $     2.375.937,00               21.000,00 2011 Itapoá Importação

8426 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga e de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos, carros-guindastes GUINDASTES DE PORTICO  $   30.729.000,00          5.600.000,00 2010 Itapoá Importação

8426 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga e de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos, carros-guindastes PORTICOS MOVEIS DE PNEUMATICOS E CARROS-PORTICOS  $   13.546.000,00          1.980.000,00 2010 Itapoá Importação

8709 Eletrometalmecânico Material de transporte Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para o transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tractores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias; suas partesOUTS.VEICULOS AUTOMOV.S/DISP.ELEV.UTIL.EM FABRICAS,ETC.  $     1.949.995,00             178.117,00 2010 Itapoá Importação

8426 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga e de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos, carros-guindastes OUTS.MAQS.E APARS.AUTOPROPULSADOS,DE PNEUMATICOS  $        816.583,00             140.600,00 2010 Itapoá Importação

8427 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação OUTRAS EMPILHADEIRAS AUTOPROPULSORAS,CAP>6.5T  $        813.687,00             117.000,00 2010 Itapoá Importação

7302 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço; carris, contracarris e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas, coxins de carril, cantoneiras, placas dTRILHOS DE ACO,DE PESO LINEAR SUPER.OU IGUAL 44.5 KG/M  $        180.877,00             124.800,00 2010 Itapoá Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  $ 335.419.781,00        96.593.757,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $   41.194.145,00          2.010.123,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502  $   28.910.025,00        13.537.993,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   16.252.278,00             479.521,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $     8.524.452,00             172.611,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     8.282.614,00             345.598,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     7.810.757,00             174.351,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias  $     4.598.642,00          1.581.285,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8410 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores  $     4.382.894,00             220.651,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha  $     3.650.627,00             481.187,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     3.014.131,00          1.079.989,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $     2.875.743,00             195.838,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

5806 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs)  $     2.523.349,00             327.225,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

6004 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras 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  $     2.266.210,00             248.384,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

3302 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $     2.097.646,00             254.530,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  $     1.942.292,00             119.825,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8436 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.856.263,00             428.792,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $     1.556.673,00             204.007,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8451 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e 

acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias 
 $     1.414.490,00             117.084,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições  $     1.292.080,00             388.780,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.222.359,00             245.981,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537  $     1.077.913,00               28.525,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $     1.027.810,00               48.980,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico  $        852.509,00             164.777,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        852.271,00               49.038,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

1302 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados  $        838.241,00               95.738,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

1806 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau  $        805.408,00             460.159,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação



8438 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        802.540,00               23.170,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

4417 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e esticadores, de madeira, para calçados  $        795.193,00             538.567,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $        795.095,00               78.479,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $        790.446,00             219.963,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8447 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento (couture-tricotage), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes, e 

máquinas para inserir tufos
 $        728.569,00               22.420,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        678.077,00               54.502,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

3208 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo  $        638.873,00             158.361,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8426 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga e de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos, carros-guindastes  $        588.853,00               68.529,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8420 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros  $        554.673,00               39.467,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino  $        552.992,00               10.792,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $        545.292,00               98.638,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

1201 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Soja, mesmo triturada  $        518.441,00          1.406.411,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        489.097,00               42.173,00 2016 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  $ 437.793.101,00      107.303.399,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $   38.226.919,00          1.663.008,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502  $   37.210.770,00        14.649.428,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   16.072.910,00             482.031,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     9.780.013,00             207.847,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     8.792.610,00             327.337,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $     7.994.441,00             148.763,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias  $     6.154.425,00          1.861.866,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     3.609.336,00          1.182.875,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  $     3.090.880,00             208.173,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $     3.065.655,00             111.496,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

5806 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs)  $     2.820.362,00             316.396,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8436 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     2.365.226,00             480.443,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8410 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores  $     1.936.454,00             182.857,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8451 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e 

acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias 
 $     1.846.436,00             153.732,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.674.214,00               94.123,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.668.553,00             283.493,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

3302 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $     1.568.424,00             186.607,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  $     1.500.160,00             252.741,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $     1.486.541,00               46.429,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

2304 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja  $     1.319.608,00          2.608.900,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.278.894,00               65.468,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha  $     1.269.866,00             140.878,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537  $     1.115.151,00               28.271,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

6004 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras 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  $     1.021.099,00               98.901,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $        982.408,00             236.114,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

1806 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau  $        902.417,00             504.534,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais  $        860.055,00               74.990,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições  $        844.197,00             276.641,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8459 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, escarear, fresar ou roscar, interior ou exteriormente, metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos 

(incluídos os centros de torneamento) da posição 8458
 $        836.619,00               32.386,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos  $        835.142,00               56.023,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

1302 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados  $        834.740,00             104.850,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

0504 Pecuária e Derivados Animais vivos e produtos do reino animal Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados  $        766.078,00             341.581,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8426 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga e de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos, carros-guindastes  $        741.591,00               75.471,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual  $        728.430,00               50.666,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        695.125,00               12.838,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8423 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        683.685,00               11.998,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

3208 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo  $        638.670,00             159.756,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $        633.522,00               98.582,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8420 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros  $        586.817,00               39.830,00 2015 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos                                                                                                                                                                                                  $ 599.969.520,00      113.338.560,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução                                                                                                                               $   53.530.588,00          1.942.649,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502                                                                                                                                                                                      $   41.152.914,00        14.175.127,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $   17.045.459,00             476.678,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     7.798.465,00             175.072,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos                                                                                                                                                                                                $     7.789.853,00             122.747,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     7.519.742,00             223.528,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias                                                                                      $     5.759.223,00          1.657.424,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     4.928.692,00          1.276.508,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis                                                                                                                                                                                                         $     3.127.010,00             213.034,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

3302 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $     2.771.683,00             362.700,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

5806 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fitas, exceto os artefactos da posição 5807; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados (bolducs)                                                                                                                                               $     2.573.532,00             283.148,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8436 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                   
 $     2.559.232,00             484.176,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

0504 Pecuária e Derivados Animais vivos e produtos do reino animal Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados                                                                                                                  $     2.162.520,00             736.000,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8451 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e 

acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias  
 $     2.154.902,00             156.549,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo                                                                                                                                      $     2.007.612,00               98.806,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $     1.808.177,00             277.055,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537                                                                                                                                                  $     1.358.137,00               35.807,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras posições                                                                                                                                                                                 $     1.292.513,00             453.474,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.125.577,00               44.904,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                        
 $     1.094.722,00             239.917,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

1806 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau                                                                                                                                                                                                      $     1.065.708,00             573.805,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

1302 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados                                                                                         $        980.664,00               86.890,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8502 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Grupos electrogéneos e conversores rotativos, elétricos                                                                                                                                                                                                         $        914.994,00               69.295,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8410 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores                                                                                                                                                                                                     $        908.556,00               21.126,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

3208 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo                                                                          $        791.988,00             178.500,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8804 Transportes Material de transporte Pára-quedas/pára-quedas giratórios, suas partes e acessórios                                                                                                                                                                                                    $        734.863,00                 6.610,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8207 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $        724.746,00               10.410,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha                                                                                                                                                                                                                                         $        724.565,00               63.889,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação



8406 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Turbinas a vapor                                                                                                                                                                                                                                                $        700.414,00               14.396,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                    
 $        688.651,00                 3.565,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

6002 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de malha de largura não superior a 30 cm, contendo, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou de fios de borracha, exceto da posição 6001                                                                                                          $        673.468,00               95.644,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino                                                                                          $        621.157,00               10.435,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

6004 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras 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                                                                                                              $        613.043,00               46.970,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914                                                                                                                                                                                    $        580.959,00               90.262,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço                                                                                                                                                                                                                                    $        529.060,00               68.899,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico                                                                             $        475.593,00               41.474,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8420 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros                                                                                                                                                                $        453.705,00               27.132,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual                                                                                                                                                        $        452.659,00               35.425,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

4417 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e esticadores, de madeira, para calçados                                                                                                              $        421.136,00             274.945,00 2014 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.750W<P<=75KW,ROTOR GAIOLA  $ 286.933.744,00        68.353.347,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.75KW<POT<=7500KW  $ 244.794.885,00        32.826.910,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $   36.750.534,00        11.522.755,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução CONVERSORES ELETRONICOS DE FREQ.P/VAR.VEL.MOTOR ELETR.  $   33.917.301,00             686.162,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos OUTROS MOTORES ELETR.DE CORR.ALTERN.MONOF.37.5W<P<=15KW  $   28.749.506,00          5.783.973,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.7.500KW<POT<=30.000KW  $   22.418.771,00          1.358.776,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA  $   12.600.379,00          1.045.327,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.37.5W<P<=750W,ROTOR GAIOLA  $   12.350.113,00          2.234.828,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,POT>750KVA  $     9.251.157,00             887.543,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,650<POT<=10000KVA  $     7.217.267,00             670.118,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos REGULADORES ELETRONICOS,DE VOLTAGEM,AUTOMATICOS  $     7.055.263,00             115.020,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS  $     6.982.638,00             166.504,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTROS POLIESTERES EM FORMAS PRIMARIAS  $     6.550.286,00          1.806.779,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 garrafaMAQS.E APARS.P/ENCHER/FECHAR LATAS,CAPSULAR VASOS,ETC.  $     6.376.816,00               96.658,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaDISJUNTORES P/TENSAO<=1KV  $     5.014.118,00             149.982,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 sólidBETONEIRAS E APARELHOS P/AMASSAR CIMENTO  $     4.255.457,00          1.119.806,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 garrafaOUTS.MAQUINAS E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS  $     4.134.453,00             118.480,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS QUADROS ETC.C/APAR INTERRUP CIRCUITO ELETR T>52KV  $     2.909.656,00               99.107,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS.QUADROS,ETC.C/APARS.INTERRUP.CIRCUITO ELETR.T<=1KV  $     2.871.867,00               78.651,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados OUTS.FITAS CONTEUDO>=5% DE FIOS DE ELASTOMEROS/BORRACHA  $     2.614.458,00             311.853,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $     2.185.995,00               22.553,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,375KVA<POT<=750KVA  $     2.033.022,00             517.090,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8436 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 aviculturaMAQUINAS E APARS.P/PREPAR.DE ALIMENTOS/RACOES P/ANIMAIS  $     1.998.214,00             366.372,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

0504 Pecuária e Derivados Animais vivos e produtos do reino animal Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados TRIPAS DE BOVINOS,FRESCAS,REFRIG.CONGEL.SALG.DEFUMADAS  $     1.934.087,00             498.845,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis OUTROS CONDENSADORES FIXOS C/DIELETR.PAPEL/PLAST.  $     1.895.135,00             140.730,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8437CORTADORES DE GRAMA,MOTORIZ.DISP.CORTE NUM PLANO HORIZ.  $     1.689.430,00             257.142,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

3302 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 utilizadMISTURAS UTIL.MATERIA BASICA P/INDS.ALIMENTAR/DE BEBIDA  $     1.545.204,00             198.226,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $     1.341.552,00               35.294,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,75KVA<POT<=375KVA  $     1.276.915,00             275.769,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 OUTRAS PARTES P/APARELHOS INTERRUP.CIRCUITO ELETR.  $     1.177.001,00               20.122,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

1806 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau OUTROS CHOCOLATES E PREPARACOES ALIMENTICIAS CONT.CACAU  $     1.073.397,00             566.757,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transMANCAIS S/ROLAM.MONTADOS C/BRONZES DE METAL ANTIFRICCAO  $     1.047.306,00                 7.449,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

1302 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS  $        935.877,00               81.960,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras) TUBO BORRACHA VULCAN.N/ENDUR.N/REFORC.S/ACESS  $        923.688,00             124.466,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,POT<=75KVA  $        856.622,00             136.214,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis CONDENSADOR FIXO P/LINHA ELETR.50/60HZ,POT>=0.5KVAR  $        818.937,00               55.218,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA  $        812.824,00               91.754,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

6002 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de malha de largura não superior a 30 cm, contendo, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou de fios de borracha, exceto da posição 6001 TECIDOS DE MALHA FIBRA SINT/ART.L<=30CM,E>=5%  $        775.578,00             108.645,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,TINGIDOS  $        752.025,00               80.508,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8804 Transportes Material de transporte Pára-quedas (incluindo os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios; suas partes e acessórios PARA-QUEDAS/PARA-QUEDAS GIRATORIOS,SUAS PARTES E ACESS.  $        745.004,00                 7.024,00 2013 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.750W<P<=75KW,ROTOR GAIOLA  $ 297.942.642,00        70.168.965,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.75KW<POT<=7500KW  $ 243.409.457,00        34.971.736,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $   39.468.742,00        12.091.557,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução CONVERSORES ELETRONICOS DE FREQ.P/VAR.VEL.MOTOR ELETR.  $   31.419.617,00             641.852,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos OUTROS MOTORES ELETR.DE CORR.ALTERN.MONOF.37.5W<P<=15KW  $   27.779.349,00          5.582.344,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.37.5W<P<=750W,ROTOR GAIOLA  $   12.649.521,00          2.251.025,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA  $   10.872.767,00          1.105.497,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,POT>750KVA  $     8.228.156,00             912.443,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.7.500KW<POT<=30.000KW  $     8.129.575,00             435.274,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS  $     7.695.970,00             191.135,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  REGULADORES ELETRONICOS,DE VOLTAGEM,AUTOMATICOS  $     6.356.389,00               95.727,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTROS POLIESTERES EM FORMAS PRIMARIAS  $     5.961.590,00          1.612.893,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 garrafaMAQS.E APARS.P/ENCHER/FECHAR LATAS,CAPSULAR VASOS,ETC.  $     5.523.528,00               91.085,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 sólidBETONEIRAS E APARELHOS P/AMASSAR CIMENTO  $     5.149.803,00          1.269.825,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaDISJUNTORES P/TENSAO<=1KV  $     4.749.450,00             116.473,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,650<POT<=10000KVA  $     4.519.697,00             451.536,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 garrafaOUTS.MAQUINAS E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS  $     3.003.019,00               82.628,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $     2.753.629,00               34.239,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados OUTS.FITAS CONTEUDO>=5% DE FIOS DE ELASTOMEROS/BORRACHA  $     2.655.495,00             354.838,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

3302 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 utilizadMISTURAS UTIL.MATERIA BASICA P/INDS.ALIMENTAR/DE BEBIDA  $     1.918.908,00             240.617,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8436 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 aviculturaMAQUINAS E APARS.P/PREPAR.DE ALIMENTOS/RACOES P/ANIMAIS  $     1.884.536,00             322.498,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,TINGIDOS  $     1.822.405,00             197.991,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis OUTROS CONDENSADORES FIXOS C/DIELETR.PAPEL/PLAST.  $     1.701.409,00             130.651,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8437CORTADORES DE GRAMA,MOTORIZ.DISP.CORTE NUM PLANO HORIZ.  $     1.633.678,00             241.620,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,375KVA<POT<=750KVA  $     1.541.650,00             417.930,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS QUADROS ETC.C/APAR INTERRUP CIRCUITO ELETR T>52KV  $     1.437.270,00               43.278,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $     1.363.503,00               33.964,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS.QUADROS,ETC.C/APARS.INTERRUP.CIRCUITO ELETR.T<=1KV  $     1.206.957,00               42.814,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras) TUBO BORRACHA VULCAN.N/ENDUR.N/REFORC.S/ACESS  $     1.175.753,00             164.227,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 OUTRAS PARTES P/APARELHOS INTERRUP.CIRCUITO ELETR.  $     1.147.149,00               21.833,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 elMOLDES P/MATERIAS MINERAIS  $     1.124.525,00             309.968,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

1806 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau OUTROS CHOCOLATES E PREPARACOES ALIMENTICIAS CONT.CACAU  $     1.018.555,00             501.663,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação



1302 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS  $     1.005.494,00               89.069,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415EQUIP.P/REFR/AR-COND.CAP=<30.000 FRIGORIAS/H.  $        932.279,00               38.115,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,C/FIOS DE DIVS.CORES  $        856.009,00               74.560,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis CONDENSADOR FIXO P/LINHA ELETR.50/60HZ,POT>=0.5KVAR  $        791.665,00               49.892,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

6002 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de malha de largura não superior a 30 cm, contendo, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou de fios de borracha, exceto da posição 6001 TECIDOS DE MALHA FIBRA SINT/ART.L<=30CM,E>=5%  $        757.662,00             108.111,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,POT<=75KVA  $        736.855,00             119.176,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,75KVA<POT<=375KVA  $        736.499,00             179.205,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

0813 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Frutas secas, exceto das posições 0801 a 0806; misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija, do presente capítulo OUTRAS FRUTAS SECAS  $        701.180,00               29.347,00 2012 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.750W<P<=75KW,ROTOR GAIOLA  $ 299.063.813,00        72.389.329,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.75KW<POT<=7500KW  $ 224.838.758,00        33.446.819,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $   45.355.560,00        13.699.485,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução CONVERSORES ELETRONICOS DE FREQ.P/VAR.VEL.MOTOR ELETR.  $   33.981.064,00             754.017,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos OUTROS MOTORES ELETR.DE CORR.ALTERN.MONOF.37.5W<P<=15KW  $   29.602.691,00          6.201.775,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL.  $   27.111.479,00        13.799.774,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA  $   21.583.560,00          1.664.836,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.37.5W<P<=750W,ROTOR GAIOLA  $   16.108.356,00          2.923.754,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,POT>750KVA  $   10.790.937,00          1.064.005,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS  $     7.843.373,00             198.226,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos REGULADORES ELETRONICOS,DE VOLTAGEM,AUTOMATICOS  $     6.850.318,00               96.411,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,650<POT<=10000KVA  $     6.386.288,00             507.972,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 sólidBETONEIRAS E APARELHOS P/AMASSAR CIMENTO  $     4.388.312,00          1.044.437,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 garrafaOUTS.MAQUINAS E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS  $     4.336.201,00             133.443,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS QUADROS ETC.C/APAR INTERRUP CIRCUITO ELETR T>52KV  $     4.313.049,00               90.438,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaDISJUNTORES P/TENSAO<=1KV  $     4.131.633,00             123.704,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTROS POLIESTERES EM FORMAS PRIMARIAS  $     4.012.376,00          1.173.082,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados OUTS.FITAS CONTEUDO>=5% DE FIOS DE ELASTOMEROS/BORRACHA  $     3.080.001,00             394.762,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,CONGELADOS  $     3.079.477,00          1.779.064,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 garrafaMAQS.E APARS.P/ENCHER/FECHAR LATAS,CAPSULAR VASOS,ETC.  $     2.740.732,00               63.520,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.7.500KW<POT<=30.000KW  $     2.428.613,00             167.870,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $     2.306.144,00               28.275,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8437CORTADORES DE GRAMA,MOTORIZ.DISP.CORTE NUM PLANO HORIZ.  $     2.102.368,00             313.097,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,375KVA<POT<=750KVA  $     2.061.165,00             582.884,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

3302 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 utilizadMISTURAS UTIL.MATERIA BASICA P/INDS.ALIMENTAR/DE BEBIDA  $     1.997.720,00             280.616,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8410 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores TURBINAS E RODAS HIDRAULICAS,1000KW<POTENCIA<=10000KW  $     1.843.151,00               58.674,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis OUTROS CONDENSADORES FIXOS C/DIELETR.PAPEL/PLAST.  $     1.779.820,00             150.773,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS.QUADROS,ETC.C/APARS.INTERRUP.CIRCUITO ELETR.T<=1KV  $     1.740.078,00               48.466,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8436 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 aviculturaMAQUINAS E APARS.P/PREPAR.DE ALIMENTOS/RACOES P/ANIMAIS  $     1.709.646,00             292.020,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,TINGIDOS  $     1.473.701,00             137.687,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 elMOLDES P/MATERIAS MINERAIS  $     1.436.236,00             230.168,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $     1.277.455,00               29.608,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 OUTRAS PARTES P/APARELHOS INTERRUP.CIRCUITO ELETR.  $     1.153.735,00               23.730,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA  $     1.138.105,00             119.787,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,POT<=75KVA  $     1.092.210,00             163.222,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

1806 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau OUTROS CHOCOLATES E PREPARACOES ALIMENTICIAS CONT.CACAU  $     1.071.010,00             509.425,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

6002 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de malha de largura não superior a 30 cm, contendo, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou de fios de borracha, exceto da posição 6001 TECIDOS DE MALHA FIBRA SINT/ART.L<=30CM,E>=5%  $     1.023.624,00             137.811,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis CONDENSADOR FIXO P/LINHA ELETR.50/60HZ,POT>=0.5KVAR  $        990.120,00               62.172,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,75KVA<POT<=375KVA  $        926.199,00             243.364,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  OUTROS ARTEFATOS N/ROSCADOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $        825.549,00             178.956,00 2011 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.750W<P<=75KW,ROTOR GAIOLA  $ 202.268.067,00        57.391.711,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.75KW<POT<=7500KW  $ 184.418.970,00        28.175.088,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $   34.977.782,00        12.157.382,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos OUTROS MOTORES ELETR.DE CORR.ALTERN.MONOF.37.5W<P<=15KW  $   27.036.153,00          6.602.110,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000KVA  $   25.088.269,00          2.702.887,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução CONVERSORES ELETRONICOS DE FREQ.P/VAR.VEL.MOTOR ELETR.  $   23.357.436,00             550.364,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,CONGELADOS  $   20.718.751,00          9.396.142,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,POT>750KVA  $   15.877.804,00          1.314.114,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.37.5W<P<=750W,ROTOR GAIOLA  $   12.042.749,00          2.550.634,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS  $     5.514.704,00             145.792,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos REGULADORES ELETRONICOS,DE VOLTAGEM,AUTOMATICOS  $     5.416.894,00               83.897,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS QUADROS ETC.C/APAR INTERRUP CIRCUITO ELETR T>52KV  $     5.298.016,00             121.367,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.7.500KW<POT<=30.000KW  $     4.482.437,00             378.530,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 garrafaOUTS.MAQUINAS E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS  $     3.829.988,00             114.479,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL.  $     3.747.074,00          2.381.584,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS.QUADROS,ETC.C/APARS.INTERRUP.CIRCUITO ELETR.T<=1KV  $     3.511.889,00               86.671,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 sólidBETONEIRAS E APARELHOS P/AMASSAR CIMENTO  $     2.752.139,00             725.950,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaDISJUNTORES P/TENSAO<=1KV  $     2.731.609,00               89.681,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTROS POLIESTERES EM FORMAS PRIMARIAS  $     2.641.587,00             783.561,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 garrafaMAQS.E APARS.P/ENCHER/FECHAR LATAS,CAPSULAR VASOS,ETC.  $     2.469.481,00               66.104,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados OUTS.FITAS CONTEUDO>=5% DE FIOS DE ELASTOMEROS/BORRACHA  $     2.182.943,00             325.130,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,375KVA<POT<=750KVA  $     2.117.278,00             636.132,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $     2.036.557,00               27.960,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8433 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8437CORTADORES DE GRAMA,MOTORIZ.DISP.CORTE NUM PLANO HORIZ.  $     1.826.579,00             286.510,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8502 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Grupos electrogéneos e conversores rotativos, elétricos OUTROS CONVERSORES ROTATIVOS ELETRICOS  $     1.803.160,00             149.760,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

3302 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 utilizadMISTURAS UTIL.MATERIA BASICA P/INDS.ALIMENTAR/DE BEBIDA  $     1.790.889,00             278.169,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,650<POT<=10000KVA  $     1.775.956,00             204.011,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,TINGIDOS  $     1.752.296,00             196.287,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis OUTROS CONDENSADORES FIXOS C/DIELETR.PAPEL/PLAST.  $     1.567.307,00             137.519,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

1209 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sementes, frutos e esporos, para sementeira TRANSFORMADOR ELETR.POT>500KVA  $     1.464.338,00             139.550,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8436 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 aviculturaMAQUINAS E APARS.P/PREPAR.DE ALIMENTOS/RACOES P/ANIMAIS  $     1.339.173,00             231.512,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,75KVA<POT<=375KVA  $     1.234.612,00             318.947,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $     1.125.769,00               26.711,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

0813 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Frutas secas, exceto das posições 0801 a 0806; misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija, do presente capítulo OUTRAS FRUTAS SECAS  $     1.073.621,00               59.817,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação



1806 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau OUTROS CHOCOLATES E PREPARACOES ALIMENTICIAS CONT.CACAU  $     1.069.497,00             587.580,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis CONDENSADOR FIXO P/LINHA ELETR.50/60HZ,POT>=0.5KVAR  $     1.063.113,00               77.111,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 OUTRAS PARTES P/APARELHOS INTERRUP.CIRCUITO ELETR.  $        995.807,00               18.827,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,C/FIOS DE DIVS.CORES  $        975.635,00               88.971,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

1302 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS  $        891.971,00               49.253,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.750W<P<=75KW,ROTOR ANEIS  $        818.709,00               51.959,00 2010 Jaraguá do Sul Exportação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $   35.243.963,00        13.698.587,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   16.292.718,00             891.591,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   14.694.481,00               73.139,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

2004 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006  $   12.255.696,00        13.201.708,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias  $   12.135.941,00        10.552.700,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  $   10.647.222,00        17.130.491,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados  $   10.179.393,00          5.427.956,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias  $     8.775.202,00          5.824.668,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas  $     8.550.792,00             710.990,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  $     7.622.535,00          6.197.375,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8505 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     5.139.248,00             177.251,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  $     4.653.803,00                 4.617,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  $     4.565.849,00             744.645,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $     4.345.258,00             106.350,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

5516 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fibras artificiais descontínuas  $     3.917.577,00             560.832,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias  $     3.727.188,00             810.869,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     3.375.907,00             294.343,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  $     3.225.869,00          1.735.950,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502  $     3.162.047,00             278.345,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

7106 Mineração e Cerâmica
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de 

metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas
Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó  $     2.719.127,00                 3.775,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8302 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $     2.671.499,00          2.232.575,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $     2.577.637,00               31.698,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $     2.540.783,00          1.502.848,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

0204 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas  $     2.404.154,00             527.881,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $     2.339.159,00             684.050,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  $     2.117.459,00               71.652,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

3909 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias  $     2.111.180,00          1.258.025,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $     1.922.691,00             929.175,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $     1.853.470,00             383.997,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.847.959,00               24.542,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $     1.804.499,00               73.482,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105  $     1.664.043,00             891.015,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8534 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuito impresso  $     1.632.170,00               35.690,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

9030 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $     1.603.911,00                 8.727,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

0406 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Queijos e requeijão  $     1.599.600,00             501.000,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

7214 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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  $     1.578.709,00          3.338.052,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento  $     1.419.056,00                 9.262,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $     1.413.386,00               90.982,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

0202 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais da espécie bovina, congeladas  $     1.343.249,00             191.295,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.340.248,00               72.216,00 2016 Jaraguá do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $   36.858.052,00        15.114.127,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  $   22.114.181,00        28.982.709,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   17.052.451,00             920.787,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados  $   16.246.197,00          7.178.513,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $   14.318.878,00             168.476,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

2004 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006  $   10.556.831,00        12.494.889,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8505 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     9.191.743,00             299.050,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas  $     9.115.249,00             717.075,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos  $     8.702.667,00          1.271.155,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias  $     8.464.124,00          1.561.863,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias  $     7.929.319,00          3.866.692,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $     6.055.477,00             348.404,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $     5.961.862,00             251.458,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

5516 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fibras artificiais descontínuas  $     5.605.846,00             711.880,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias  $     5.547.290,00          4.212.800,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  $     4.971.257,00                 3.820,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502  $     4.287.279,00             357.110,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $     4.255.986,00          2.250.679,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404  $     3.765.936,00             394.332,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

7214 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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  $     3.435.674,00          5.647.419,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

0204 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas  $     3.323.273,00             676.890,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8407 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão)  $     3.304.670,00             390.780,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     3.209.397,00               92.450,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  $     2.932.189,00          1.312.590,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

7601 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Alumínio em formas brutas  $     2.693.748,00          1.225.058,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105  $     2.674.443,00          1.150.038,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  $     2.627.218,00               79.997,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

7106 Mineração e Cerâmica
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de 

metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas
Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó  $     2.565.159,00                 3.541,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     2.465.770,00               45.502,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  $     2.276.034,00          1.660.362,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

0202 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais da espécie bovina, congeladas  $     2.139.780,00             286.639,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho  $     2.072.875,00             584.143,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $     1.886.215,00             405.903,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $     1.877.227,00             256.016,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

3909 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias  $     1.864.877,00             883.975,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8428 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos)  $     1.750.036,00             193.195,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  $     1.747.621,00             101.833,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537  $     1.744.396,00             106.788,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.727.126,00               41.381,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento  $     1.595.473,00               10.886,00 2015 Jaraguá do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                                                  $   36.819.973,00        13.465.608,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outras carnes de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados                                                                                                                                                                   $   18.466.472,00          7.936.895,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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         
 $   18.103.654,00               97.057,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm                                                                                                                                                                        $   17.099.416,00        20.037.375,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $   16.923.428,00             826.842,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

2004 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006                                                                                                              $   15.043.816,00        14.456.576,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias                                                                                      $   12.172.722,00          5.365.557,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias                                                                                                                                                                                                                       $   11.914.384,00          7.353.867,00 2014 Jaraguá do Sul Importação



8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos                                                                                                                                                                                                  $   11.703.295,00          1.699.123,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução                                                                                                                               $     9.391.315,00             227.276,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo                                                                                                                                      $     9.284.978,00             265.175,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas                                                                                                                                                                                                                 $     8.698.487,00             783.764,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos                                                                                                                                                                                                              $     6.164.959,00               12.697,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex                                                                                            $     6.148.166,00          2.822.937,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias                                                                                                   $     6.074.834,00          1.006.175,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

0204 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas                                                                                                                                                                            $     6.046.456,00          1.211.474,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8505 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     5.185.942,00             206.696,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502                                                                                                                                                                                      $     4.780.597,00             262.779,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105                                                                                                                                                                    $     4.351.987,00          1.017.703,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis                                                                                                                                                                                                         $     4.310.722,00             101.542,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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    
 $     4.080.055,00               94.291,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico                                                                             $     4.003.961,00             203.880,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

5516 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fibras artificiais descontínuas                                                                                                                                                                                                                      $     3.829.183,00             349.512,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

0202 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais da espécie bovina, congeladas                                                                                                                                                                                                                 $     3.347.554,00             404.908,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                           $     3.299.224,00             919.531,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $     3.168.375,00             127.922,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

7106 Mineração e Cerâmica
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de 

metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas
Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó                                                                                                                                                                 $     2.891.187,00                 3.068,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

3909 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias                                                                                                                                                                                         $     2.822.980,00          1.246.786,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8302 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $     2.750.122,00          1.244.493,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)                                                                                                                                                                                                             $     2.664.977,00          1.073.650,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

7214 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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                                                                                         $     2.492.401,00          3.856.662,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404                                                                                                                                                    $     2.296.065,00             227.266,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias                                                                                                                                                                                               $     2.266.930,00          1.274.350,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

4202 Artigos de Couro e Calçados
Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; 

Obras de tripa

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
 $     2.263.856,00             707.393,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537                                                                                                                                                  $     2.259.462,00             114.644,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

9030 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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           
 $     2.248.689,00                 7.978,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos                                                                                                                                                                                                $     2.112.149,00               10.671,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais                                                                                                                                 $     2.110.187,00             152.800,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                                                   $     2.043.791,00             782.417,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.993.565,00               34.732,00 2014 Jaraguá do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $   49.121.048,00        15.104.816,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm OUTROS LAMIN.DE LIGAS DE ACOS AO SILICIO,L>=600MM  $   36.406.342,00        42.996.447,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

2004 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006 BATATAS PREPARADAS OU CONSERVADAS,CONGELADAS  $   11.670.009,00          9.893.093,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TRANSISTORES,MONTADOS,EXC.OS FOTOTRANSISTORES  $   10.762.337,00               58.127,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados OUTROS FILES DE PEIXES, CONGELADOS  $     9.792.490,00          4.914.310,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos OUTROS MOTORES ELETR.DE CORR.ALTERN.MONOF.37.5W<P<=15KW  $     8.754.291,00          1.306.284,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias OUTROS POLIETILENOS S/CARGA,D>=0.94,EM FORMAS PRIMARIAS  $     8.705.274,00          5.779.097,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTROS POLIETERPOLIOIS,EM FORMAS PRIMARIAS  $     7.313.104,00          3.413.572,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaDISJUNTORES P/TENSAO<=1KV  $     7.280.960,00             558.882,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias CHAPAS,ETC.POLIM.PROPILENO,BIAX.ORIENT.METALIZ.S/SUPORT  $     5.950.140,00             491.445,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas ROLAMENTOS DE ESFERAS,DE CARGA RADIAL  $     5.236.900,00             627.342,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,CRU,SIMPL.FIBRA PENT.192.3D<=T<232.56D  $     4.700.895,00          1.280.754,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

7009 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores ESPELHOS DE VIDRO,NAO EMOLDURADOS  $     3.960.124,00          5.677.143,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  $     3.911.920,00             127.844,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

0204 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas OUTRAS PECAS NAO DESOSSADAS DE OVINO,CONGELADAS  $     3.494.868,00             826.635,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

7106 Mineração e Cerâmica
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de 

metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas
Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó PRATA EM OUTRAS FORMAS SEMIMANUFATURADAS  $     3.343.797,00                 2.801,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,CONGELADOS  $     3.070.883,00             920.424,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

7005 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo de camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho CHAPAS/FLS.DE VIDRO FLOTADO,ETC.N/ARMADAS,CORADO,ETC.  $     3.013.985,00          8.528.590,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço POLIETILENO LINEAR,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $     2.784.195,00          1.821.000,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 chOUTRAS MAQUINAS FERRAM.P/PUNCIONAR/CHANFRAR METAIS  $     2.748.361,00             130.530,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias POLIPROPILENO SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $     2.694.574,00          1.616.700,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8407 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão) OUTROS MOTORES DE EXPLOSAO  $     2.518.106,00             316.278,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos MICROPROCESSADORES MONT.P/SUPERF.(SMD)  $     2.354.178,00                 4.496,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $     2.275.025,00             253.656,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TIRISTORES,"DIACS","TRIACS",MONTADOS  $     2.134.910,00               10.873,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.APARS.P/PROTECAO DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $     2.124.316,00               16.487,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $     2.089.716,00               69.061,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

5306 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de linho FIOS DE LINHO,SIMPLES  $     2.041.394,00             217.312,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLÍTICOS  $     2.015.966,00                 4.595,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $     1.991.914,00               57.119,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex FIOS TEXTEIS DE POLIESTERES CRUS  $     1.924.807,00             950.355,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

0406 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Queijos e requeijão QUEIJO TIPO MUSSARELA,FRESCO (NAO CURADO)  $     1.916.282,00             421.996,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados FILE DE MELUZA-DO-ALASCA (THERAGRA CHALCOGRAMMA), CONG  $     1.903.774,00          1.024.208,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados FILES DE MERLUZAS E ABROTEAS, CONGELADOS  $     1.900.838,00             617.915,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino CAMISAS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $     1.846.086,00               46.108,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS DIODOS EXC.FOTODIODOS E DIODOS EMISSORES DE LUZ  $     1.814.902,00               11.421,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

3909 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias OUTRAS RESINAS AMINICAS,SEM CARGA,EM FORMAS PRIMARIAS  $     1.757.414,00             780.000,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

0202 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais da espécie bovina, congeladas CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS  $     1.740.578,00             233.601,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas) MISTURA DE ISOMEROS DE DIISOCIANATOS DE TOLUENO  $     1.729.208,00             652.980,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 impressãoMAQS.E APARS.IMPRESSAO OFSETE,MULTICOL.DE MAT.PLAST.ETC  $     1.705.188,00             123.830,00 2013 Jaraguá do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $   56.254.958,00        15.441.738,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm OUTROS LAMIN.DE LIGAS DE ACOS AO SILICIO,L>=600MM  $   48.776.695,00        52.554.723,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TRANSISTORES,MONTADOS,EXC.OS FOTOTRANSISTORES  $     8.945.979,00               51.478,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

2004 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006 BATATAS PREPARADAS OU CONSERVADAS,CONGELADAS  $     8.152.990,00          8.151.920,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos OUTROS MOTORES ELETR.DE CORR.ALTERN.MONOF.37.5W<P<=15KW  $     6.047.500,00             919.045,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTROS POLIETERPOLIOIS,EM FORMAS PRIMARIAS  $     5.694.516,00          2.588.812,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias OUTROS POLIETILENOS S/CARGA,D>=0.94,EM FORMAS PRIMARIAS  $     5.575.991,00          3.858.050,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas ROLAMENTOS DE ESFERAS,DE CARGA RADIAL  $     5.119.759,00             563.668,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaDISJUNTORES P/TENSAO<=1KV  $     5.112.028,00             349.322,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias CHAPAS,ETC.POLIM.PROPILENO,BIAX.ORIENT.METALIZ.S/SUPORT  $     4.458.854,00             300.254,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados OUTROS FILES DE PEIXES, CONGELADOS  $     4.350.461,00          1.996.000,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $     4.176.209,00             523.690,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,CRU,SIMPL.FIBRA PENT.192.3D<=T<232.56D  $     3.684.149,00          1.056.123,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias POLIPROPILENO SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $     3.424.637,00          2.182.000,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

7106 Mineração e Cerâmica
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de 

metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas
Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó PRATA EM OUTRAS FORMAS SEMIMANUFATURADAS  $     2.903.251,00                 2.057,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  $     2.824.184,00               92.236,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 impressãoOUTS.MÁQS.APARELHOS D/IMPRESSÃO P/OFSET  $     2.638.495,00               80.530,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

7214 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 BARRAS DE FERRO/ACO,LAMIN.ETC.QUENTE,SEC.CIRCULAR  $     2.459.435,00          3.090.365,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8407 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão) OUTROS MOTORES DE EXPLOSAO  $     2.444.618,00             293.248,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,CONGELADOS  $     2.438.646,00             917.041,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

5403 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos artificiais com menos de 67 decitex FIO DE RAIOM VISCOSE,SIMPLES,TORCAO<=120VOLTAS/METRO  $     2.374.475,00             321.607,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

0202 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais da espécie bovina, congeladas CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS  $     2.244.429,00             267.840,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 OUTRAS PARTES P/APARELHOS INTERRUP.CIRCUITO ELETR.  $     2.189.566,00               66.508,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $     2.113.692,00               84.368,00 2012 Jaraguá do Sul Importação



8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos MICROPROCESSADORES MONT.P/SUPERF.(SMD)  $     2.027.511,00                 3.986,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

7009 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores ESPELHOS DE VIDRO,NAO EMOLDURADOS  $     2.014.077,00          3.740.400,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $     1.985.639,00               55.802,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados FILES DE MERLUZAS E ABROTEAS, CONGELADOS  $     1.982.198,00             608.950,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.APARS.P/PROTECAO DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $     1.959.532,00               23.628,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas) MISTURA DE ISOMEROS DE DIISOCIANATOS DE TOLUENO  $     1.936.066,00             699.500,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias COPOLIMEROS DE PROPILENO,EM FORMAS PRIMARIAS  $     1.905.476,00          1.202.350,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais CENTROS DE USINAGEM,P/TRABALHAR METAIS  $     1.897.078,00               79.570,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TIRISTORES,"DIACS","TRIACS",MONTADOS  $     1.867.907,00               11.367,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias OUTROS  $     1.836.402,00                 6.391,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLÍTICOS  $     1.803.671,00                 4.328,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

0504 Pecuária e Derivados Animais vivos e produtos do reino animal Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados TRIPAS DE SUINOS,FRESCAS,REFRIG.CONGEL.SALGAD.DEFUMADAS  $     1.627.051,00             169.600,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $     1.520.075,00               71.800,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS DIODOS EXC.FOTODIODOS E DIODOS EMISSORES DE LUZ  $     1.519.179,00                 9.108,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

0406 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Queijos e requeijão QUEIJO TIPO MUSSARELA,FRESCO (NAO CURADO)  $     1.481.877,00             348.041,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

0204 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas OUTRAS PECAS NAO DESOSSADAS DE OVINO,CONGELADAS  $     1.476.158,00             337.798,00 2012 Jaraguá do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $   38.732.414,00          9.249.140,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm OUTROS LAMIN.DE LIGAS DE ACOS AO SILICIO,L>=600MM  $   34.074.384,00        32.180.560,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias OUTROS POLIETILENOS S/CARGA,D>=0.94,EM FORMAS PRIMARIAS  $   15.026.291,00        10.572.000,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TRANSISTORES,MONTADOS,EXC.OS FOTOTRANSISTORES  $   10.903.233,00               58.338,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas ROLAMENTOS DE ESFERAS,DE CARGA RADIAL  $     8.125.884,00             869.333,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias POLIPROPILENO SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $     7.724.224,00          4.482.400,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço POLIETILENO LINEAR,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $     7.110.979,00          4.921.078,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

2004 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006 BATATAS PREPARADAS OU CONSERVADAS,CONGELADAS  $     6.942.517,00          7.053.164,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

7005 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo de camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho CHAPAS/FLS.DE VIDRO FLOTADO,ETC.N/ARMADAS,CORADO,ETC.  $     5.973.120,00        17.453.127,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias CHAPAS,ETC.POLIM.PROPILENO,BIAX.ORIENT.METALIZ.S/SUPORT  $     5.767.557,00             402.639,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  POLIETILENO SEM CARGA,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $     5.666.216,00          3.272.250,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos OUTROS MOTORES ELETR.DE CORR.ALTERN.MONOF.37.5W<P<=15KW  $     5.323.916,00             911.049,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaDISJUNTORES P/TENSAO<=1KV  $     5.083.492,00             361.612,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,CRU,SIMPL.FIBRA PENT.192.3D<=T<232.56D  $     4.710.219,00          1.135.438,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $     4.527.567,00             386.847,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados OUTROS FILÉS  CONGELADOS DE PEIXES  $     4.198.455,00          1.559.395,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

7106 Mineração e Cerâmica
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de 

metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas
Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó PRATA EM OUTRAS FORMAS SEMIMANUFATURADAS  $     3.844.601,00                 2.425,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

0504 Pecuária e Derivados Animais vivos e produtos do reino animal Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados TRIPAS DE SUINOS,FRESCAS,REFRIG.CONGEL.SALGAD.DEFUMADAS  $     3.716.660,00             466.400,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

0202 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais da espécie bovina, congeladas CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS  $     3.231.919,00             389.152,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,CONGELADOS  $     3.030.120,00             955.305,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias COPOLIMEROS DE PROPILENO,EM FORMAS PRIMARIAS  $     3.014.758,00          1.722.775,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $     2.820.804,00             114.388,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

7214 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 BARRAS DE FERRO/ACO,LAMIN.ETC.QUENTE,SEC.CIRCULAR  $     2.579.143,00          3.351.815,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 sólidMAQUINAS E APARS.P/FABR.DE MOLDES DE AREIA P/FUNDICAO  $     2.527.833,00               62.811,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

7005 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo de camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho OUTS.CHAPAS/FLS.DE VIDRO FLOTADO,DESBASTADO,ETC.N/ARMAD  $     2.410.075,00          7.472.650,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 impressãoMAQS.E APARS.IMPRESSAO OFSETE,MULTICOL.DE MAT.PLAST.ETC  $     2.407.922,00             136.974,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 OUTRAS PARTES P/APARELHOS INTERRUP.CIRCUITO ELETR.  $     2.368.686,00               96.654,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 sólidAPARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR AGUA  $     2.296.741,00               53.275,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico OUTROS  $     2.296.069,00                 7.654,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados FILÉ/MERLUZA (MERLUCCIUS SPP.) CONGELADOS  $     2.293.107,00             668.258,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos MICROPROCESSADORES MONT.P/SUPERF.(SMD)  $     2.181.159,00                 3.583,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex OUTS.FIOS ELASTÔMS.SIMP.,TORÇÃO<=50VOLT./MET  $     2.169.243,00             263.307,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex FIO TEXTURIZADO DE POLIESTERES  $     2.149.643,00             902.262,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TIRISTORES,"DIACS","TRIACS",MONTADOS  $     2.124.195,00               11.280,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

0204 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas OUTRAS PECAS NAO DESOSSADAS DE OVINO,CONGELADAS  $     2.094.727,00             361.938,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8407 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão) OUTROS MOTORES DE EXPLOSAO  $     2.032.206,00             265.398,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTS.MAQUINAS E APARELHOS P/TRATAM.DE METAIS  $     1.998.207,00               84.243,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

3907 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias OUTROS POLIETERPOLIOIS,EM FORMAS PRIMARIAS  $     1.875.612,00             729.941,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS DIODOS EXC.FOTODIODOS E DIODOS EMISSORES DE LUZ  $     1.814.326,00               10.206,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.APARS.P/PROTECAO DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $     1.757.215,00               15.692,00 2011 Jaraguá do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm OUTROS LAMIN.DE LIGAS DE ACOS AO SILICIO,L>=600MM  $   33.103.580,00        37.805.972,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $   21.510.170,00          5.585.273,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TRANSISTORES,MONTADOS,EXC.OS FOTOTRANSISTORES  $   10.298.093,00               51.880,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas ROLAMENTOS DE ESFERAS,DE CARGA RADIAL  $     8.009.412,00             823.416,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias OUTROS POLIETILENOS S/CARGA,D>=0.94,EM FORMAS PRIMARIAS  $     7.891.017,00          6.303.782,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,CRU,SIMPL.FIBRA PENT.192.3D<=T<232.56D  $     7.750.672,00          2.308.862,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8451 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias OUTS.MAQUINAS E APARELHOS P/TRABALHAR MATERIAS TEXTEIS  $     6.126.833,00             271.261,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias CHAPAS,ETC.POLIM.PROPILENO,BIAX.ORIENT.METALIZ.S/SUPORT  $     5.714.108,00             514.973,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos OUTROS MOTORES ELETR.DE CORR.ALTERN.MONOF.37.5W<P<=15KW  $     5.060.158,00             942.253,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

2004 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006 BATATAS PREPARADAS OU CONSERVADAS,CONGELADAS  $     4.290.528,00          4.786.806,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 DISJUNTORES P/TENSAO<=1KV  $     3.990.376,00             330.982,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

7005 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo de camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho CHAPAS/FLS.DE VIDRO FLOTADO,ETC.N/ARMADAS,CORADO,ETC.  $     3.829.846,00        10.917.368,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 MAQS.E APARS.IMPRESSAO OFSETE,MULTICOL.DE MAT.PLAST.ETC  $     3.711.370,00             195.976,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 OUTRAS PARTES P/APARELHOS INTERRUP.CIRCUITO ELETR.  $     3.095.782,00             112.499,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

7412 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de cobre POLICLORETO DE VINILA,OBT.PROC.SUSPENSAO,FORMA PRIMARIA  $     3.025.349,00          3.049.500,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço POLIETILENO LINEAR,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $     2.671.566,00          1.992.800,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias POLIETILENO SEM CARGA,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $     2.531.885,00          1.797.800,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

0204 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas OUTRAS PECAS NAO DESOSSADAS DE OVINO,CONGELADAS  $     2.414.205,00             420.356,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos MICROPROCESSADORES MONT.P/SUPERF.(SMD)  $     2.291.524,00                 3.096,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.APARS.P/PROTECAO DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $     2.161.511,00               22.395,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

7214 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 BARRAS DE FERRO/ACO,LAMIN.ETC.QUENTE,SEC.CIRCULAR  $     2.133.021,00          3.128.928,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TIRISTORES,"DIACS","TRIACS",MONTADOS  $     2.019.855,00               11.254,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

0504 Pecuária e Derivados Animais vivos e produtos do reino animal Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados TRIPAS DE SUINOS,FRESCAS,REFRIG.CONGEL.SALGAD.DEFUMADAS  $     1.946.278,00             254.400,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLÍTICOS  $     1.944.661,00                 6.271,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $     1.803.795,00               27.766,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias POLIPROPILENO SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $     1.800.697,00          1.234.325,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias OUTROS  $     1.698.664,00                 6.827,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex OUTS.FIOS ELASTÔMS.SIMP.,TORÇÃO<=50VOLT./MET  $     1.698.596,00             194.208,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,SIMPLES,FIBRA PENT.125D<=TIT<192.31D  $     1.697.469,00             395.238,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS DIODOS EXC.FOTODIODOS E DIODOS EMISSORES DE LUZ  $     1.676.733,00                 9.136,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,SIMPLES,FIBRA PENT.232.56D<=T<714.29D  $     1.576.417,00             444.049,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

0304 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados FILÉ/MERLUZA (MERLUCCIUS SPP.) CONGELADOS  $     1.491.354,00             505.431,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis OUTROS CONDENSADORES FIXOS C/DIELETR.PAPEL/PLAST.  $     1.418.669,00               24.904,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8430 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves MAQS.DE COMPRIMIR/COMPACTAR TERRA,ETC.EXC.AUTOPROPULS.  $     1.386.045,00             129.688,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosACOPLADORES OTICOS,PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE (SMD)  $     1.364.469,00                 2.502,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

0207 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,CONGELADOS  $     1.353.723,00             481.965,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaCONECTORES P/CIRCUITO IMPRESSO,P/TENSAO<=1KV  $     1.327.644,00                 9.906,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8451 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias MAQUINAS P/ENFESTAR OU CORTAR TECIDOS,AUTOMATICAS  $     1.252.563,00               24.262,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

0202 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais da espécie bovina, congeladas CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS  $     1.246.516,00             194.596,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

5403 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos artificiais com menos de 67 decitex FIO DE RAIOM VISCOSE,SIMPLES,TORCAO<=120VOLTAS/METRO  $     1.240.468,00             236.287,00 2010 Jaraguá do Sul Importação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709)  $        737.575,00               65.183,00 2016 Massaranduba Exportação

0803 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Bananas frescas ou secas  $        244.876,00          1.512.000,00 2016 Massaranduba Exportação



8438 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        215.592,00                 3.251,00 2016 Massaranduba Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $        181.256,00               39.726,00 2016 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $        122.785,00               46.758,00 2016 Massaranduba Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        109.053,00                 7.755,00 2016 Massaranduba Exportação

9028 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Contadores de gases, de líquidos ou de electricidade, incluídos os aparelhos para a sua aferição  $        108.903,00                 8.933,00 2016 Massaranduba Exportação

8716 Eletrometalmecânico Material de transporte Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes  $          56.337,00               15.420,00 2016 Massaranduba Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          44.975,00                 1.427,00 2016 Massaranduba Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $          32.794,00                 3.656,00 2016 Massaranduba Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          30.386,00                 1.011,00 2016 Massaranduba Exportação

1208 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda  $          26.400,00               24.000,00 2016 Massaranduba Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  $          25.453,00                 2.978,00 2016 Massaranduba Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras
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
 $            8.560,00                 2.489,00 2016 Massaranduba Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino  $            8.124,00                    268,00 2016 Massaranduba Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103  $            6.510,00                    129,00 2016 Massaranduba Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $            6.207,00                    113,00 2016 Massaranduba Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes  $            4.845,00                    370,00 2016 Massaranduba Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $            4.841,00                    118,00 2016 Massaranduba Exportação

8715 Eletrometalmecânico Material de transporte Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças, e suas partes  $            3.826,00                    108,00 2016 Massaranduba Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino  $            3.743,00                    107,00 2016 Massaranduba Exportação

2715 Mineração e Cerâmica Produtos minerais
Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-

backs)
 $            3.614,00                 8.555,00 2016 Massaranduba Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino  $            2.782,00                      94,00 2016 Massaranduba Exportação

3506 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $            2.664,00                      94,00 2016 Massaranduba Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $            2.469,00                      27,00 2016 Massaranduba Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $            1.669,00                      96,00 2016 Massaranduba Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            1.165,00                      30,00 2016 Massaranduba Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $            1.149,00                      18,00 2016 Massaranduba Exportação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes  $            1.129,00                      34,00 2016 Massaranduba Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino  $               802,00                      11,00 2016 Massaranduba Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537  $               802,00                        3,00 2016 Massaranduba Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  $               776,00                      21,00 2016 Massaranduba Exportação

8208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos  $               771,00                        9,00 2016 Massaranduba Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições  $               650,00                    520,00 2016 Massaranduba Exportação

8511 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $               634,00                        6,00 2016 Massaranduba Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $               628,00                        1,00 2016 Massaranduba Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $               568,00                      97,00 2016 Massaranduba Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $               530,00                        3,00 2016 Massaranduba Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $               375,00                            -   2016 Massaranduba Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  $               336,00                        2,00 2016 Massaranduba Exportação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tractores (exceto os da posição 8709)  $     1.819.492,00             138.541,00 2015 Massaranduba Exportação

0803 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Bananas frescas ou secas  $        367.478,00          2.100.000,00 2015 Massaranduba Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        170.656,00               12.402,00 2015 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $        136.705,00               53.841,00 2015 Massaranduba Exportação

9028 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Contadores de gases, de líquidos ou de electricidade, incluídos os aparelhos para a sua aferição  $          99.352,00                 7.996,00 2015 Massaranduba Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          63.265,00                 2.073,00 2015 Massaranduba Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $          60.254,00                 5.275,00 2015 Massaranduba Exportação

8716 Eletrometalmecânico Material de transporte Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes  $          49.165,00               11.928,00 2015 Massaranduba Exportação

8438 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          37.270,00                    645,00 2015 Massaranduba Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  $          32.911,00                 3.629,00 2015 Massaranduba Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705  $          20.380,00                    807,00 2015 Massaranduba Exportação

1208 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda  $          19.800,00               18.000,00 2015 Massaranduba Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino  $          19.490,00                    535,00 2015 Massaranduba Exportação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          16.405,00                    475,00 2015 Massaranduba Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino  $          13.298,00                    219,00 2015 Massaranduba Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino  $          11.177,00                    181,00 2015 Massaranduba Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103  $            6.169,00                      95,00 2015 Massaranduba Exportação

3824 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $            5.288,00                 7.437,00 2015 Massaranduba Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino  $            3.844,00                    104,00 2015 Massaranduba Exportação

3506 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $            2.634,00                      98,00 2015 Massaranduba Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $            1.739,00                      59,00 2015 Massaranduba Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $            1.734,00                      20,00 2015 Massaranduba Exportação

8715 Eletrometalmecânico Material de transporte Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças, e suas partes  $            1.023,00                      82,00 2015 Massaranduba Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes  $               908,00                      73,00 2015 Massaranduba Exportação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104  $               823,00                      16,00 2015 Massaranduba Exportação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  $               728,00                        7,00 2015 Massaranduba Exportação

8714 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713  $               719,00                      24,00 2015 Massaranduba Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $               657,00                            -   2015 Massaranduba Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $               633,00                      70,00 2015 Massaranduba Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $               604,00                      15,00 2015 Massaranduba Exportação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes  $               378,00                        1,00 2015 Massaranduba Exportação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino  $               353,00                        2,00 2015 Massaranduba Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  $               337,00                        8,00 2015 Massaranduba Exportação

9029 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $               298,00                        5,00 2015 Massaranduba Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $               296,00                      88,00 2015 Massaranduba Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  $               267,00                        4,00 2015 Massaranduba Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico  $               266,00                      27,00 2015 Massaranduba Exportação

7311 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço  $               264,00                        4,00 2015 Massaranduba Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $               262,00                      20,00 2015 Massaranduba Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes  $               224,00                      18,00 2015 Massaranduba Exportação

8701 Eletrometalmecânico Material de transporte Tratores (exceto os da posição 8709)                                                                                                                                                                                                                            $     1.358.101,00               85.733,00 2014 Massaranduba Exportação

0803 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Bananas frescas ou secas                                                                                                                                                                                                                                        $        484.207,00          2.268.000,00 2014 Massaranduba Exportação

9028 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Contadores de gases, de líquidos ou de electricidade, incluídos os aparelhos para a sua aferição                                                                                                                                                                $        204.787,00               17.049,00 2014 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $        188.089,00               80.800,00 2014 Massaranduba Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        113.285,00                 5.841,00 2014 Massaranduba Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução                                                                                                                               $        108.234,00               10.080,00 2014 Massaranduba Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705                                                                                                                                                                                            $          61.175,00                 2.947,00 2014 Massaranduba Exportação

3824 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $          47.746,00               75.211,00 2014 Massaranduba Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino                                                                                          $          39.836,00                    572,00 2014 Massaranduba Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                              
 $          38.450,00                 1.279,00 2014 Massaranduba Exportação

1208 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda                                                                                                                                                                                       $          33.000,00               30.000,00 2014 Massaranduba Exportação

8716 Eletrometalmecânico Material de transporte Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes                                                                                                                                                              $          32.127,00                 8.208,00 2014 Massaranduba Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino                                                                                                                                                                                                                              $          19.154,00                    337,00 2014 Massaranduba Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino                                                                                                                                       $          16.947,00                    204,00 2014 Massaranduba Exportação

2715 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Misturas betuminosas à base de asfalto, de betumes, etc.                                                                                                                                                                                                        $          16.702,00               17.622,00 2014 Massaranduba Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino                                                                                                                                                                                                $          10.446,00                    237,00 2014 Massaranduba Exportação



3506 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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   
 $            8.075,00                    291,00 2014 Massaranduba Exportação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha                                                                                                                                                                                                                       $            6.234,00                    128,00 2014 Massaranduba Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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                                                                                               $            3.102,00                    248,00 2014 Massaranduba Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida                                                                                                                                                                                                             $            2.785,00                    747,00 2014 Massaranduba Exportação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104                                                                                                                                     $            1.942,00                      28,00 2014 Massaranduba Exportação

6101 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103                                                                                                                          $            1.588,00                      23,00 2014 Massaranduba Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes                                                                                  $            1.278,00                      93,00 2014 Massaranduba Exportação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias                                                                                                                                                                           $            1.120,00                      12,00 2014 Massaranduba Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $               953,00                      44,00 2014 Massaranduba Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos                                                                                                                                                                                     $               867,00                      72,00 2014 Massaranduba Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                        
 $               746,00                 2.172,00 2014 Massaranduba Exportação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas                                                                                                                                                                                                                 $               708,00                    164,00 2014 Massaranduba Exportação

6111 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés                                                                                                                                                                                                               $               606,00                      14,00 2014 Massaranduba Exportação

2504 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Grafite natural                                                                                                                                                                                                                                                 $               518,00                      54,00 2014 Massaranduba Exportação

2710 Mineração e Cerâmica Produtos minerais
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 
 $               281,00                      36,00 2014 Massaranduba Exportação

4202 Artigos de Couro e Calçados
Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; 

Obras de tripa

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
 $               257,00                      11,00 2014 Massaranduba Exportação

8714 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713                                                                                                                                                                                                       $               173,00                        1,00 2014 Massaranduba Exportação

4911 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias                                                                                                                                                                                                 $               171,00                      10,00 2014 Massaranduba Exportação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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 
 $               149,00                      60,00 2014 Massaranduba Exportação

9608 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $                 71,00                        8,00 2014 Massaranduba Exportação

8301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                                                              
 $                 58,00                      23,00 2014 Massaranduba Exportação

7320 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Molas e folhas de molas, de ferro ou aço                                                                                                                                                                                                                        $                 54,00                      86,00 2014 Massaranduba Exportação

4820 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras
Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para 

documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras)
 $                 36,00                      11,00 2014 Massaranduba Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico                                                                                                                                                                          $                 18,00                      15,00 2014 Massaranduba Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 OUTROS TRATORES  $     1.042.566,00               66.007,00 2013 Massaranduba Exportação

0803 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Bananas frescas ou secas BANANAS FRESCAS OU SECAS, EXCETO BANANAS-DA-TERRA  $        432.843,00          2.033.325,00 2013 Massaranduba Exportação

9028 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Contadores de gases, de líquidos ou de electricidade, incluídos os aparelhos para a sua aferição PARTES E ACESS.P/CONTADORES DE ELETRICIDADE  $        223.479,00               18.202,00 2013 Massaranduba Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415EQUIP.P/REFR/AR-COND.CAP=<30.000 FRIGORIAS/H.  $        137.009,00                 4.366,00 2013 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forOUTS.INSETICIDAS EM EMBALAGENS P/USO DOMISSANIT.DIRETO  $          85.827,00               42.400,00 2013 Massaranduba Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTS.APARELHOS P/PULVERIZAR FUNGICIDAS/INSETICIDAS,ETC.  $          48.700,00                 1.854,00 2013 Massaranduba Exportação

2715 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs) MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO,DE BETUMES,ETC.  $          35.061,00               37.782,00 2013 Massaranduba Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições CONCENTRADOS DE PROTEINAS,SUBSTS.PROTEICAS TEXTURIZADAS  $          31.958,00               16.820,00 2013 Massaranduba Exportação

7215 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras barras de ferro ou aço não ligado TRANSFORMADOR ELETR.16KVA<POT<=500KVA  $          29.654,00                 3.096,00 2013 Massaranduba Exportação

1208 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda FARINHA DE SOJA  $          28.600,00               26.000,00 2013 Massaranduba Exportação

3824 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 pADITIVOS PREPARADOS P/CIMENTOS,ARGAMASSAS OU CONCRETOS  $          26.156,00               43.270,00 2013 Massaranduba Exportação

8716 Eletrometalmecânico Material de transporte Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes REBOQUES/SEMI-REBOQUES AUTOCARREGAVEIS,ETC.USO AGRICOLA  $          25.447,00                 8.520,00 2013 Massaranduba Exportação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 geraOUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $          16.922,00                 1.420,00 2013 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forRATICIDAS APRESENTADOS DE OUTRO MODO  $          15.250,00                 3.320,00 2013 Massaranduba Exportação

1301 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (bálsamos por exemplo), naturais OUTS GOMAS,RES.,GOMA-RESINAS,BÁLSAMOS NAT.  $          12.122,00               16.229,00 2013 Massaranduba Exportação

6103 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino CONJUNTOS MALHA OUTS.MAT.TÊXTEIS,USO MASC.  $            8.840,00                    108,00 2013 Massaranduba Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CONJUNTOS MALHA D/OUT.MATS.TÊXTEIS, USO FEM.  $            8.674,00                      95,00 2013 Massaranduba Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR ELETR.3KVA<POT<=16KVA,P/FREQ<=60HZ  $            7.488,00                 1.008,00 2013 Massaranduba Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE OUTS.MATER.TEXTEIS,USO FEMININO  $            5.096,00                    115,00 2013 Massaranduba Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $            4.838,00                      99,00 2013 Massaranduba Exportação

4819 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obrasCaixas, 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 CAIXAS DE PAPEL OU CARTAO,ONDULADOS (CANELADOS)  $            4.563,00                 3.335,00 2013 Massaranduba Exportação

6111 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés VEST./ACESSÓRIOS P/BEBÊ MALHA OUT.MAT.TÊXTIL  $            4.104,00                      73,00 2013 Massaranduba Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE OUTRAS MATERIAS TEXTEIS  $            3.020,00                      27,00 2013 Massaranduba Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino VESTIDOS DE MALHA DE ALGODAO  $            2.675,00                      34,00 2013 Massaranduba Exportação

3506 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 kgOUTRAS COLAS E ADESIVOS PREPARADOS  $            2.565,00                      99,00 2013 Massaranduba Exportação

4911 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias OUTROS IMPRESSOS PUBLICITARIOS/CATALOGOS COMERCIAIS,ETC  $            2.260,00                    164,00 2013 Massaranduba Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino SAIAS E SAIAS-CALCAS,DE MALHA DE OUTS.MATERIAS TEXTEIS  $            2.161,00                      48,00 2013 Massaranduba Exportação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA DE ALGODAO  $            1.473,00                      42,00 2013 Massaranduba Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS VENTILADORES  $            1.432,00                      35,00 2013 Massaranduba Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS COMPRESSORES DE GASES,DE PISTAO  $            1.247,00                      10,00 2013 Massaranduba Exportação

6111 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés VESTUARIO P/BEBES E ACESS.DE MALHA DE ALGODAO  $            1.218,00                      26,00 2013 Massaranduba Exportação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino CAMISAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $            1.126,00                      31,00 2013 Massaranduba Exportação

8716 Eletrometalmecânico Material de transporte Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes OUTROS REBOQUES E SEMI-REBOQUES  $            1.090,00                    852,00 2013 Massaranduba Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes SEMEADORES-ADUBADORES  $               900,00                      94,00 2013 Massaranduba Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CALCAS,ETC.DE MALHA DE OUTS.MATER.TEXTEIS,USO FEMININO  $               793,00                      22,00 2013 Massaranduba Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transOUTRAS ARVORES (VEIOS) DE TRANSMISSAO  $               625,00                      14,00 2013 Massaranduba Exportação

6104 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino CONJUNTOS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $               608,00                        9,00 2013 Massaranduba Exportação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE OUTS.MATERIAS TEXTEIS,USO MASCULINO  $               522,00                      14,00 2013 Massaranduba Exportação

7205 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou aço OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $               388,00                        2,00 2013 Massaranduba Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPOLIAS EXC.AS DE ROLAMENTOS REGULADORES DE TENSAO  $               363,00                        8,00 2013 Massaranduba Exportação

0803 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Bananas frescas ou secas BANANAS FRESCAS OU SECAS, EXCETO BANANAS-DA-TERRA  $        457.548,00          2.071.440,00 2012 Massaranduba Exportação

9028 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Contadores de gases, de líquidos ou de electricidade, incluídos os aparelhos para a sua aferição PARTES E ACESS.P/CONTADORES DE ELETRICIDADE  $        158.494,00               14.713,00 2012 Massaranduba Exportação

1006 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Arroz ARROZ ("CARGO" OU CASTANHO),DESCASCADO,PARBOILIZADO  $        114.840,00             198.000,00 2012 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forOUTS.INSETICIDAS EM EMBALAGENS P/USO DOMISSANIT.DIRETO  $          85.933,00               43.488,00 2012 Massaranduba Exportação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415EQUIP.P/REFR/AR-COND.CAP=<30.000 FRIGORIAS/H.  $          75.762,00                 2.606,00 2012 Massaranduba Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 OUTROS TRATORES  $          61.990,00                 4.394,00 2012 Massaranduba Exportação

1208 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda FARINHA DE SOJA  $          20.600,00               20.000,00 2012 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forRATICIDAS APRESENTADOS DE OUTRO MODO  $          18.250,00                 3.560,00 2012 Massaranduba Exportação

7215 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras barras de ferro ou aço não ligado TRANSFORMADOR ELETR.16KVA<POT<=500KVA  $            2.800,00                    100,00 2012 Massaranduba Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições CONCENTRADOS DE PROTEINAS,SUBSTS.PROTEICAS TEXTURIZADAS  $            2.196,00                 1.980,00 2012 Massaranduba Exportação

3506 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 kgOUTRAS COLAS E ADESIVOS PREPARADOS  $            1.080,00                      42,00 2012 Massaranduba Exportação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 geraOUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $               771,00                      30,00 2012 Massaranduba Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos BOMBAS VOLUMETR.ROTATIVAS,VAZAO<=300L/MIN.DE ENGRENAGEM  $               336,00                        4,00 2012 Massaranduba Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transENGRENAGENS E RODAS DE FRICCAO,EIXOS DE ESFERAS/ROLETES  $               323,00                        3,00 2012 Massaranduba Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTS.CARBURADORES P/MOTORES DE PISTAO  $               189,00                        2,00 2012 Massaranduba Exportação

8417 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $                 87,00                            -   2012 Massaranduba Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesOUTS.COND.ELÉT.TEN.<=100V,C/PEÇAS DE CONEXÃO  $                 79,00                        1,00 2012 Massaranduba Exportação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas ROLAMENTOS DE ROLETES CONICOS,DE CARGA RADIAL  $                 69,00                        2,00 2012 Massaranduba Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo PARTES DE OUTS.APARS.MECAN.P/PROJETAR,ETC.LIQUID/PO,ETC  $                 55,00                            -   2012 Massaranduba Exportação

3402 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 3401OUTROS AGENTES ORGANICOS DE SUPERFICIE  $                 43,00                        5,00 2012 Massaranduba Exportação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo APARS.P/FILTRAR OLEOS MINERAIS NOS MOTORES EXPLOSAO,ETC  $                 34,00                        2,00 2012 Massaranduba Exportação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR AGUA  $                 31,00                            -   2012 Massaranduba Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE PLASTICOS  $                 29,00                            -   2012 Massaranduba Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida JUNTAS,GAXETAS,SEMELHS.DE BORRACHA VULCAN.N/ENDURECIDA  $                 20,00                            -   2012 Massaranduba Exportação

8432 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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  PARTES DE MAQS.E APARS.AGRICOLAS,ETC.P/PREPAR.DO SOLO  $                 17,00                            -   2012 Massaranduba Exportação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE TORNEIRAS,OUTS.DISPOSITIV.P/CANALIZACOES,ETC.  $                 15,00                            -   2012 Massaranduba Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 semelhOUTROS APARELHOS P/AGRIGULTURA OU HORTICULTURA  $                 15,00                            -   2012 Massaranduba Exportação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTROS APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR LIQUIDOS  $                   8,00                            -   2012 Massaranduba Exportação

0803 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Bananas frescas ou secas BANANAS FRESCAS OU SECAS  $        619.055,00          2.394.000,00 2011 Massaranduba Exportação

9028 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Contadores de gases, de líquidos ou de electricidade, incluídos os aparelhos para a sua aferição PARTES E ACESS.P/CONTADORES DE ELETRICIDADE  $        171.320,00               12.346,00 2011 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forOUTS.INSETICIDAS EM EMBALAGENS P/USO DOMISSANIT.DIRETO  $        105.200,00               56.451,00 2011 Massaranduba Exportação

1006 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Arroz ARROZ ("CARGO" OU CASTANHO),DESCASCADO,PARBOILIZADO  $          68.000,00             125.000,00 2011 Massaranduba Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTS.APARELHOS P/PULVERIZAR FUNGICIDAS/INSETICIDAS,ETC.  $          62.413,00                 3.030,00 2011 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forRATICIDAS APRESENTADOS DE OUTRO MODO  $          47.300,00               11.344,00 2011 Massaranduba Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 OUTROS TRATORES  $          36.115,00                 2.135,00 2011 Massaranduba Exportação

1208 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda FARINHA DE SOJA  $          19.200,00               20.000,00 2011 Massaranduba Exportação



2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições CONCENTRADOS DE PROTEINAS,SUBSTS.PROTEICAS TEXTURIZADAS  $          19.200,00               20.000,00 2011 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forINSET.RODENT.FUNG.HERB.EMBAL.USO DOMISSANIT.DIRETO  $            7.640,00                    173,00 2011 Massaranduba Exportação

3506 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 kgOUTRAS COLAS E ADESIVOS PREPARADOS  $            7.424,00                    292,00 2011 Massaranduba Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes SEMEADORES-ADUBADORES  $            3.247,00                    185,00 2011 Massaranduba Exportação

8716 Eletrometalmecânico Material de transporte Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes REBOQUES/SEMI-REBOQUES AUTOCARREGAVEIS,ETC.USO AGRICOLA  $            2.812,00                    609,00 2011 Massaranduba Exportação

3506 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 kgADESIVOS A BASE DE BORRACHA  $            1.781,00                      73,00 2011 Massaranduba Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo PARTES DE OUTS.APARS.MECAN.P/PROJETAR,ETC.LIQUID/PO,ETC  $               752,00                            -   2011 Massaranduba Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes VALVULAS DE RETENCAO  $               238,00                            -   2011 Massaranduba Exportação

8417 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $               200,00                        1,00 2011 Massaranduba Exportação

2710 Mineração e Cerâmica Produtos minerais 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 elementoOLEOS LUBRIFICANTES COM ADITIVOS  $               129,00                        9,00 2011 Massaranduba Exportação

2509 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Cre CRE  $               123,00                        9,00 2011 Massaranduba Exportação

3910 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Silicones, em formas primárias OUTROS OLEOS SILICONES EM FORMAS PRIMARIAS  $               122,00                        7,00 2011 Massaranduba Exportação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 PORCAS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU ACO  $                 80,00                            -   2011 Massaranduba Exportação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 OUTROS ARTEFATOS N/ROSCADOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $                 68,00                        1,00 2011 Massaranduba Exportação

2710 Mineração e Cerâmica Produtos minerais 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 elementoOLEOS MINERAIS BRANCOS (DE VASELINA/PARAFINA)  $                 51,00                        3,00 2011 Massaranduba Exportação

2504 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Grafite natural OUTRAS FORMAS DE GRAFITA NATURAL  $                 50,00                        3,00 2011 Massaranduba Exportação

2712 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, ozocerite, cera de linhite, cera de turfa, outras ceras minerais e produtos semelhantes obtidos por síntese ou por outros processos, mesmo corados VASELINA  $                 48,00                        5,00 2011 Massaranduba Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida JUNTAS,GAXETAS,SEMELHS.DE BORRACHA VULCAN.N/ENDURECIDA  $                 29,00                            -   2011 Massaranduba Exportação

0803 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Bananas frescas ou secas BANANAS FRESCAS OU SECAS  $        427.654,00          2.253.300,00 2010 Massaranduba Exportação

9028 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Contadores de gases, de líquidos ou de electricidade, incluídos os aparelhos para a sua aferição PARTES E ACESS.P/CONTADORES DE ELETRICIDADE  $        168.330,00               14.354,00 2010 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forOUTS.INSETICIDAS EM EMBALAGENS P/USO DOMISSANIT.DIRETO  $          92.342,00               53.750,00 2010 Massaranduba Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 OUTROS TRATORES  $          36.300,00                 1.528,00 2010 Massaranduba Exportação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forRATICIDAS APRESENTADOS DE OUTRO MODO  $          34.707,00                 8.736,00 2010 Massaranduba Exportação

8716 Eletrometalmecânico Material de transporte Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes OUTS.PARTES DE REBOQUES/SEMI-REBOQUES/VEIC.N/AUTOPROPUL  $          21.060,00                 7.500,00 2010 Massaranduba Exportação

1208 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda FARINHA DE SOJA  $          19.200,00               20.000,00 2010 Massaranduba Exportação

7215 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras barras de ferro ou aço não ligado TRANSFORMADOR ELETR.16KVA<POT<=500KVA  $          12.495,00                 1.524,00 2010 Massaranduba Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JOGOS/SORTIDOS DE JUNTAS,EM BOLSAS,ENVELOPES,ETC.  $            3.786,00                      26,00 2010 Massaranduba Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTS.APARELHOS P/PULVERIZAR FUNGICIDAS/INSETICIDAS,ETC.  $            1.877,00                    110,00 2010 Massaranduba Exportação

8716 Eletrometalmecânico Material de transporte Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes REBOQUES/SEMI-REBOQUES AUTOCARREGAVEIS,ETC.USO AGRICOLA  $            1.550,00                 1.050,00 2010 Massaranduba Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR ELETR.3KVA<POT<=16KVA,P/FREQ<=60HZ  $            1.176,00                    106,00 2010 Massaranduba Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes SEMEADORES-ADUBADORES  $               920,00                      87,00 2010 Massaranduba Exportação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 geraOUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $               723,00                      16,00 2010 Massaranduba Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço OUTS.COTOVELOS,CURVAS,ETC.ROSCADOS,P/TUBOS DE FERRO/ACO  $               348,00                        2,00 2010 Massaranduba Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE PLASTICOS  $               348,00                        2,00 2010 Massaranduba Exportação

4010 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada OUTRAS CORREIAS DE TRANSMISSAO  $               261,00                        2,00 2010 Massaranduba Exportação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 semelhOUTROS APARELHOS P/AGRIGULTURA OU HORTICULTURA  $               239,00                        1,00 2010 Massaranduba Exportação

6306 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Encerados e estores de exterior; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para acampamento OUTRAS BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS  $               114,00                        8,00 2010 Massaranduba Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS METALOPLASTICAS  $                 87,00                        1,00 2010 Massaranduba Exportação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo APARS.P/FILTRAR OLEOS MINERAIS NOS MOTORES EXPLOSAO,ETC  $                 44,00                        1,00 2010 Massaranduba Exportação

7216 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Perfis de ferro ou aço não ligado ACESSORIOS PARA TUBOS DE LIGAS DE COBRE  $                 10,00                            -   2010 Massaranduba Exportação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTS.PARTES DE APARS.P/FILTRAR OU DEPURAR LIQUIDOS,ETC.  $                   6,00                            -   2010 Massaranduba Exportação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 OUTROS ARTEFATOS N/ROSCADOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $                   4,00                            -   2010 Massaranduba Exportação

1006 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Arroz  $        527.527,00          1.651.000,00 2016 Massaranduba Importação

2931 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outros compostos organo-inorgânicos  $        170.511,00               54.000,00 2016 Massaranduba Importação

5603 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados  $        143.777,00                 3.161,00 2016 Massaranduba Importação

2921 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função amina  $          62.114,00               46.620,00 2016 Massaranduba Importação

2922 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos aminados de funções oxigenadas  $          58.773,00               28.600,00 2016 Massaranduba Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico  $          37.912,00                 2.000,00 2016 Massaranduba Importação

2912 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Aldeídos, mesmo contendo outras funções oxigenadas; polímeros cíclicos dos aldeídos; paraformaldeído  $          32.136,00                 5.000,00 2016 Massaranduba Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio)  $          27.682,00                 1.520,00 2016 Massaranduba Importação

2930 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tiocompostos orgânicos  $          27.680,00               10.000,00 2016 Massaranduba Importação

2934 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos  $          18.849,00                    100,00 2016 Massaranduba Importação

3921 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico  $          18.747,00                 3.864,00 2016 Massaranduba Importação

7019 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos)  $          17.744,00                 4.340,00 2016 Massaranduba Importação

2932 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio  $          13.306,00                    100,00 2016 Massaranduba Importação

2901 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidrocarbonetos acíclicos  $            9.549,00                      10,00 2016 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo  $            4.706,00                    150,00 2016 Massaranduba Importação

5909 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias  $            3.660,00                      77,00 2016 Massaranduba Importação

2931 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outros compostos organo-inorgânicos  $        462.740,00             102.000,00 2015 Massaranduba Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio)  $        128.187,00                 3.100,00 2015 Massaranduba Importação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $        118.835,00               27.885,00 2015 Massaranduba Importação

8703 Eletrometalmecânico Material de transporte
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
 $        101.858,00                 1.740,00 2015 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo  $          92.032,00                 5.700,00 2015 Massaranduba Importação

2932 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio  $          67.883,00                 4.600,00 2015 Massaranduba Importação

8447 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento (couture-tricotage), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes, e 

máquinas para inserir tufos
 $          64.090,00                 1.410,00 2015 Massaranduba Importação

2921 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função amina  $          54.778,00               26.880,00 2015 Massaranduba Importação

2934 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos  $          50.303,00                    200,00 2015 Massaranduba Importação

2935 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sulfonamidas  $          35.240,00                    200,00 2015 Massaranduba Importação

3402 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $          31.276,00               14.200,00 2015 Massaranduba Importação

2923 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros fosfoaminolípidos, de constitução química definida ou não  $          19.478,00                    100,00 2015 Massaranduba Importação

2930 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tiocompostos orgânicos  $          19.270,00                 6.000,00 2015 Massaranduba Importação

5603 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados  $          15.930,00                    346,00 2015 Massaranduba Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico  $          14.884,00                 2.000,00 2015 Massaranduba Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $          10.793,00                    239,00 2015 Massaranduba Importação

2919 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ésteres fosfóricos e seus sais, incluindo os lactofosfatos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados  $            6.790,00                 2.000,00 2015 Massaranduba Importação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $        379.041,00             102.674,00 2014 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo                                                                                                                                                                                                                                     $        123.295,00                 3.950,00 2014 Massaranduba Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico                                                                                                                                                                                  $        104.788,00                 6.500,00 2014 Massaranduba Importação

9030 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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           
 $          95.389,00                    547,00 2014 Massaranduba Importação

2932 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio                                                                                                                                                                                          $          74.185,00                 6.200,00 2014 Massaranduba Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio)                                                                                                                                                                               $          52.908,00                 1.350,00 2014 Massaranduba Importação

2921 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função amina                                                                                                                                                                                                                                       $          40.244,00               15.960,00 2014 Massaranduba Importação

2931 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outros compostos organo-inorgânicos                                                                                                                                                                                                                             $          25.252,00                    100,00 2014 Massaranduba Importação

2930 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tiocompostos orgânicos                                                                                                                                                                                                                                          $          19.174,00                 6.000,00 2014 Massaranduba Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo                                                                                                                                $          18.485,00                    106,00 2014 Massaranduba Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados                                                                                                                  $          13.060,00                      60,00 2014 Massaranduba Importação

2901 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidrocarbonetos acíclicos                                                                                                                                                                                                                                       $          10.371,00                      10,00 2014 Massaranduba Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos                                                                                                                                                                                                  $            3.448,00                      17,00 2014 Massaranduba Importação

9017 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $            3.087,00                      18,00 2014 Massaranduba Importação

2919 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ésteres fosfóricos e seus sais, incluindo os lactofosfatos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados                                                                                                                                      $            2.942,00                 1.000,00 2014 Massaranduba Importação

2916 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, 

nitrados ou nitrosados                                                      
 $            1.772,00                      50,00 2014 Massaranduba Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos                                                                                                                                                                                                $            1.291,00                        2,00 2014 Massaranduba Importação

5208 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2                                                                                                                                                             $               114,00                        5,00 2014 Massaranduba Importação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forHERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO/SAIS/IMAZAQUIM/LACTOFEN  $        710.880,00             173.700,00 2013 Massaranduba Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) OUTS.COMPOSTOS HETEROCICL.C/1 CICLO PIRAZOL,N/CONDENS.  $          78.077,00                    750,00 2013 Massaranduba Importação

2815 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) SOLIDO  $          50.994,00               96.000,00 2013 Massaranduba Importação

2935 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sulfonamidas SULFLURAMIDA  $          36.900,00                    200,00 2013 Massaranduba Importação

2921 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função amina MONOISOPROPILAMINA E SEUS SAIS  $          28.017,00               11.200,00 2013 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo CIPERMETRINA  $          26.386,00                 2.000,00 2013 Massaranduba Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) OUTS.COMPOSTOS HETEROCICL.1 CICLO PIRIDINA N/CONDENSADO  $          25.502,00                 1.000,00 2013 Massaranduba Importação

2931 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outros compostos organo-inorgânicos ACIDO FOSFONOMETILIMINODIACETICO;ACID TRIMETILFOSFONICO  $          25.058,00                    100,00 2013 Massaranduba Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico PROPOXUR  $          24.044,00                 1.000,00 2013 Massaranduba Importação

5603 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados FALSOS TECIDOS DE FILAMENTOS DE ARAMIDA,PESO>150G/M2  $          21.735,00                    391,00 2013 Massaranduba Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico CARBARIL  $          19.945,00                 2.500,00 2013 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo DELTAMETRINA  $          18.986,00                    300,00 2013 Massaranduba Importação

2932 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio OUTROS COMPOSTOS HETEROCICL.DE HETEROATOMOS DE OXIGENIO  $          15.880,00                 2.200,00 2013 Massaranduba Importação

2930 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tiocompostos orgânicos OUTROS FOSFORODITIOATOS,SEUS DERIVADOS E SAIS  $            8.540,00                 3.000,00 2013 Massaranduba Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO  $            5.444,00                    744,00 2013 Massaranduba Importação

1208 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda FARINHA DE SOJA  $            4.400,00                 1.814,00 2013 Massaranduba Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $            3.652,00                    600,00 2013 Massaranduba Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 impressãoOUTRAS MÁQUINAS AUXILIARES P/IMPRESSAO  $            2.701,00                      13,00 2013 Massaranduba Importação



8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PARTES E ACESS.DE MAQS.FERRAM.P/FURAR,FRESAR,ETC.METAIS  $            2.698,00                      15,00 2013 Massaranduba Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $               623,00                        1,00 2013 Massaranduba Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas ROLAMENTOS DE ESFERAS,DE CARGA RADIAL  $               249,00                            -   2013 Massaranduba Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transDISPOSITIVOS DE ACOPLAMENTO,INCL.JUNTAS DE ARTICULACAO  $                 77,00                            -   2013 Massaranduba Importação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias CHAPAS,ETC.DE POLIAMIDAS,S/SUPORTE,N/REFORCADAS,ETC.  $                 53,00                            -   2013 Massaranduba Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 açoOUTROS ARTEFATOS ROSCADOS,DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU ACO  $                 45,00                            -   2013 Massaranduba Importação

7608 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos de alumínio OUTROS TUBOS DE PLASTICOS,NAO REFORCADOS,SEM ACESSORIOS  $                 40,00                            -   2013 Massaranduba Importação

2819 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Óxidos e hidróxidos de crómio TRIOXIDO DE CROMO  $     1.630.000,00             504.000,00 2012 Massaranduba Importação

2811 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não metálicos OUTROS ACIDOS INORGANICOS  $        523.330,00             626.600,00 2012 Massaranduba Importação

2825 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais OXIDO CUPRICO,COM TEOR DE CUO>=98%,EM PESO  $        302.074,00               40.000,00 2012 Massaranduba Importação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forHERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO/SAIS/IMAZAQUIM/LACTOFEN  $        182.124,00               49.510,00 2012 Massaranduba Importação

2908 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos fenóis ou dos fenóis-álcoois 2,4,6-TRIBROMOFENOL  $        137.348,00               34.000,00 2012 Massaranduba Importação

8447 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento (couture-tricotage), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes, e máquinas para inserir tufos MAQUINAS P/BORDAR,AUTOMATICAS  $          57.955,00                 1.540,00 2012 Massaranduba Importação

2935 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sulfonamidas SULFLURAMIDA  $          37.427,00                    200,00 2012 Massaranduba Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) UTS.COMPOSTOS HETEROCICL.C/1 CICLO PIRAZOL,N/CONDENS.  $          33.797,00                    350,00 2012 Massaranduba Importação

2912 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Aldeídos, mesmo contendo outras funções oxigenadas; polímeros cíclicos dos aldeídos; paraformaldeído POLIMEROS CICLICOS DOS ALDEIDOS  $          22.611,00                 4.000,00 2012 Massaranduba Importação

2924 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico PROPOXUR  $          21.600,00                 1.000,00 2012 Massaranduba Importação

2930 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Tiocompostos orgânicos OUTROS FOSFORODITIOATOS,SEUS DERIVADOS E SAIS  $          17.039,00                 6.000,00 2012 Massaranduba Importação

2815 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) SOLIDO  $            8.003,00               20.000,00 2012 Massaranduba Importação

2919 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ésteres fosfóricos e seus sais, incluindo os lactofosfatos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados DICLORVÓS (DDVP)  $            7.584,00                 2.000,00 2012 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo CIFLUTRIN  $            7.302,00                    200,00 2012 Massaranduba Importação

8448 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra-urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca-lançadeiras); partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou prinOUTS.PARTES E ACESS.DE OUTS.TEARES,MAQS.COSTURA ENTREL.  $            4.982,00                      13,00 2012 Massaranduba Importação

2932 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio OUTROS COMPOSTOS HETEROCICL.DE HETEROATOMOS DE OXIGENIO  $            3.200,00                    100,00 2012 Massaranduba Importação

2815 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) SOLIDO  $          78.574,00             160.000,00 2011 Massaranduba Importação

2908 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos fenóis ou dos fenóis-álcoois 2,4,6-TRIBROMOFENOL  $          68.634,00               17.000,00 2011 Massaranduba Importação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forHERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO/SAIS/IMAZAQUIM/LACTOFEN  $          64.909,00               32.000,00 2011 Massaranduba Importação

8454 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Conversores, cadinhos ou colheres de fundição, lingoteiras e máquinas de vazar (moldar), para metalurgia, aciaria ou fundição MAQUINAS DE VAZAR (MOLDAR) POR CENTRIFUGACAO  $          54.385,00                 2.250,00 2011 Massaranduba Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) OUTS.COMPOSTOS HETEROCICL.C/1 CICLO PIRAZOL,N/CONDENS.  $          22.512,00                    300,00 2011 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo DELTAMETRINA  $          19.654,00                    300,00 2011 Massaranduba Importação

2932 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio OUTRAS LACTONAS  $            7.229,00                      50,00 2011 Massaranduba Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTS.MAQUINAS DE MOLDAR A VACUO OU DE TERMOFORMAR  $            6.506,00                    370,00 2011 Massaranduba Importação

8471 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 posiçLEITORES DE CODIGOS DE BARRAS  $            6.045,00                        3,00 2011 Massaranduba Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $            4.404,00                      29,00 2011 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo CIFLUTRIN  $            3.949,00                    100,00 2011 Massaranduba Importação

8473 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472 OUTRAS PARTES E ACESS.P/MAQUINAS AUTOMAT.PROC.DADOS  $            1.251,00                        3,00 2011 Massaranduba Importação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico OUTROS MOLDES P/BORRACHA/PLASTICO  $            1.025,00                      75,00 2011 Massaranduba Importação

4205 Artigos de Couro e CalçadosPeles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; Outras obras de couro natural ou reconstituido OUTRAS OBRAS DE COURO NATURAL OU RECONSTITUIDO  $               324,00                        3,00 2011 Massaranduba Importação

8451 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias MAQUINAS P/ENFESTAR OU CORTAR TECIDOS,AUTOMATICAS  $        305.252,00                 8.688,00 2010 Massaranduba Importação

1006 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Arroz ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO  $        143.100,00             270.000,00 2010 Massaranduba Importação

7226 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600 mm OUTROS LAMIN.DE LIGAS ACOS AO SILICIO,L<600MM  $        103.816,00               74.652,00 2010 Massaranduba Importação

2811 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não metálicos OUTROS ACIDOS INORGANICOS  $          51.240,00               35.440,00 2010 Massaranduba Importação

2908 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos fenóis ou dos fenóis-álcoois 2,4,6-TRIBROMOFENOL  $          45.874,00               17.000,00 2010 Massaranduba Importação

2816 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário MAQS.DE MOLDAR TERMOPL.P/INJ<=5KG,HORIZ.CMD.NUM.MONOCOL  $          39.185,00                 7.300,00 2010 Massaranduba Importação

3808 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 forOUTS.HERBICIDAS EM EMBALAG.P/USO DOMISSANITARIO DIRETO  $          36.168,00               16.000,00 2010 Massaranduba Importação

2815 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) SOLIDO  $          33.459,00               80.000,00 2010 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo DELTAMETRINA  $          21.117,00                    300,00 2010 Massaranduba Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415EQUIP.P/REFR/AR-COND.CAP=<30.000 FRIGORIAS/H.  $          18.655,00                    729,00 2010 Massaranduba Importação

2931 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outros compostos organo-inorgânicos ACIDO FOSFONOMETILIMINODIACETICO E AC.TRIMETILFOSFONICO  $          16.751,00                      75,00 2010 Massaranduba Importação

1101 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio MÁQUINAS DE IMPRESSÃO POR JATO DE TINTA  $          16.581,00                    223,00 2010 Massaranduba Importação

2935 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sulfonamidas SULFLURAMIDA  $          10.849,00                      50,00 2010 Massaranduba Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 impressãoOUTRAS IMPRESSORAS COM LARGURA DE IMPRESSAO >580MM  $            9.245,00                    117,00 2010 Massaranduba Importação

8707 Eletrometalmecânico Material de transporte Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOV.TRANSP>=10PESSOAS OU P/CARGA  $            6.273,00                 1.299,00 2010 Massaranduba Importação

9208 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Caixas de música, órgãos mecânicos de feira, realejos, pássaros cantores mecânicos, serrotes musicais e outros instrumentos musicais não especificados em outra posição do presente capítulo; chamarizes de qualquer tipo; apitos, cornetas de sinais e outros CAIXAS DE MUSICA  $            4.842,00                    138,00 2010 Massaranduba Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo CIFLUTRIN  $            4.129,00                    100,00 2010 Massaranduba Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos BOMBAS P/LIQUIDOS,MANUAIS  $            3.055,00                      92,00 2010 Massaranduba Importação

2933 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) OUTS.COMPOSTOS HETEROCICL.C/CLORO,SEM FLUOR NEM BROMO  $            2.918,00                      50,00 2010 Massaranduba Importação

8466 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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,PARTES E ACESS.DE MAQUINAS FERRAM.P/ENROLAR,ETC.METAIS  $            1.526,00                        2,00 2010 Massaranduba Importação

2921 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função amina MONOETILAMINA E SEUS SAIS  $            1.441,00                    300,00 2010 Massaranduba Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos PARTES DE MAQS.E APARS.P/TRAB.BORRACHA/PLAST.FABR.PRODS  $            1.372,00                        5,00 2010 Massaranduba Importação

8506 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Pilhas e baterias de pilhas, elétricas PILHAS/BATERIAS ELETR.DE LITIO,VOL<=300CM3  $               212,00                        1,00 2010 Massaranduba Importação

8523 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, exceto os produtos do Capítulo 37 OUTROS DISPOSIT. DE ARMAZENAMENTO NAO VOLAT.DE DADOS  $                 95,00                        1,00 2010 Massaranduba Importação

8523 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, exceto os produtos do Capítulo 37 DISCOS P/SIST."LASER",P/REP.DIF.D/SOM/IMAGEM  $                   9,00                        2,00 2010 Massaranduba Importação

2304 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Soja, mesmo triturada  $ 561.142.671,00   1.536.368.908,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm  $   33.489.452,00        79.247.999,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

1507 Alimentos e Bebidas Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dossociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos  $   29.990.602,00        49.077.238,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

9998 Outros Transações especiais Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias  $   16.420.837,00        65.408.970,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  $     9.731.239,00        16.463.022,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Milho  $     7.100.817,00        41.398.002,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $     6.970.271,00        15.664.855,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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 
 $     6.388.577,00        18.858.000,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

9998 Outros Transações especiais Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja  $     2.812.648,00          7.886.640,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes para embarcações e aeronaves)  $     1.240.878,00             570.787,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada  $        907.502,00        10.959.973,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $        365.883,00             804.630,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio  $        330.000,00          1.000.000,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos  $        127.794,00             415.000,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

7211 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $        120.415,00             261.850,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

7301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço  $        116.549,00               91.924,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

7602 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios e resíduos, de alumínio  $        114.548,00               92.490,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados  $        110.664,00             360.000,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

7206 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias, exceto o ferro da posição 7203  $          95.950,00             505.000,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $          87.530,00                 1.332,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

3103 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados  $          65.456,00             234.000,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

1902 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como esparguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole 

e canelone; cuscuz, mesmo preparado
 $          52.490,00               20.060,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  $          32.013,00               24.700,00 2016 São Francisco do Sul Exportação

1201 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Soja, mesmo triturada  $ 594.475.443,00   1.544.633.902,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

1005 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Milho  $   78.719.579,00      450.419.584,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos  $   41.896.988,00        63.480.475,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

4407 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm  $   34.908.041,00        72.277.896,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

2710 Mineração e Cerâmica Produtos minerais
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
 $   25.838.792,00        98.874.166,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  $   16.438.136,00        28.225.707,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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, 
 $     4.607.959,00        11.215.000,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $     4.419.882,00          9.172.267,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

7201 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias  $     3.180.275,00        15.675.000,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

4403 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada  $     2.434.887,00        26.646.138,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  $     1.391.967,00             888.725,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

9998 Outros Transações especiais Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes para embarcações e aeronaves)  $     1.185.791,00             534.493,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio  $        858.000,00          2.600.000,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

8001 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Estanho em formas brutas  $        370.680,00               25.000,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados  $        208.909,00             479.000,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

0206 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas  $        201.588,00               75.970,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

8518 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        200.290,00                 2.033,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

2507 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Caulim e outras argilas caulínicas, mesmo calcinadas  $        157.424,00             520.000,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $        116.729,00                 1.431,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

3103 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados  $          90.993,00             274.000,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

0201 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas  $          87.696,00               11.550,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

4202 Artigos de Couro e Calçados
Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; 

Obras de tripa

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
 $          54.275,00                    376,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos  $          45.890,00             104.000,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $          25.779,00                    265,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $          23.519,00               92.747,00 2015 São Francisco do Sul Exportação



8419 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          21.500,00                    850,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          12.598,00                    185,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

9608 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $            8.338,00                    336,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias  $            2.859,00                        1,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $               571,00                        2,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes  $               156,00                        2,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $               130,00                    220,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

7325 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço  $               109,00                        4,00 2015 São Francisco do Sul Exportação

1201 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Soja, mesmo triturada                                                                                                                                                                                                                                           $ 952.183.056,00   1.865.786.217,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

1005 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Milho                                                                                                                                                                                                                                                           $   88.844.004,00      480.208.955,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

2710 Mineração e Cerâmica Produtos minerais
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 
 $   67.731.328,00      110.230.932,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos                                                                                                                              $   29.226.657,00        31.262.667,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

4407 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm                                                                                                     $   28.222.503,00        58.902.869,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos                                                                                                      $   17.404.129,00        20.795.906,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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, 
 $     7.637.608,00        15.867.000,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm                                                                                                                                                                        $     5.014.629,00          5.376.556,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio                                                                                                                                                        $     1.266.000,00          4.000.000,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

2304 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja                                                                                                                                                                                                    $        993.496,00          1.983.150,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

9998 Outros Transações especiais Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes para embarcações e aeronaves)                                                                                                                                                                                    $        962.150,00             306.448,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

4403 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada                                                                                                                                                                                                 $        448.609,00          4.653.918,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

3103 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados                                                                                                                                                                                                         $        366.669,00          1.000.000,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias                                                                                                                                                                                                                       $        140.906,00               64.890,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados                                                                                                                                                                                                           $        130.806,00             235.000,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos                                                                                                                                                                                                         $          50.064,00             104.000,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

8528 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                                  
 $          40.287,00                    605,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos
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                     
 $          36.961,00                    481,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos                                                                                                    $          26.715,00               61.413,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

9503 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo                                                                                                                         $          19.950,00                 3.056,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

6702 Artigos de Couro e Calçados Calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; Penas preparadas e suas Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais                                                                                                                                     $            4.960,00                 6.039,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

9504 Outros Mercadorias e produtos diversos
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)                                                                   
 $            2.216,00                    210,00 2014 São Francisco do Sul Exportação

1201 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Soja, mesmo triturada SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA  $ 691.760.149,00   1.298.592.284,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

1005 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Milho MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA  $ 135.820.313,00      608.676.289,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4.75MM  $   54.084.058,00        55.965.057,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

2710 Mineração e Cerâmica Produtos minerais 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  "FUEL-OIL"  $   53.757.584,00        87.680.289,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

4407 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm MADEIRA DE CONIFERAS,SERRADA/CORTADA EM FLS.ETC.ESP>6MM  $   11.686.326,00        24.834.225,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $   10.769.391,00        12.584.616,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.DE OUTRAS LIGAS ACOS,L>=600MM,GALVAN.POR OUT.PROC  $   10.506.363,00        10.414.281,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $     9.585.395,00        11.582.544,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, ADUBOS OU FERTILIZANTES C/NITROGENIO,FOSFORO E POTASSIO  $     8.573.832,00        16.783.000,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

2713 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO  $     8.545.255,00        33.121.677,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

2304 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OLEO DE SOJA  $     1.767.457,00          3.989.100,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DISSODICO ANIDRO  $     1.508.000,00          4.800.000,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

7213 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de ferro ou aço não ligado FIO-MAQUINA DE FERRO/ACO,SEC.CIRC.D<14MM,CARBONO>=0.6%  $     1.199.874,00          1.413.190,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO  $     1.141.466,00          1.187.559,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

9998 Outros Transações especiais Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes para embarcações e aeronaves) CONSUMO DE BORDO - QQ.OUTRA MERCADORIA P/EMBARCACOES  $        973.738,00             319.623,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantesOUTS.FIO-MAQUINAS DE FERRO/ACO,N/LIGADO,SEC.CIRC.D<14MM  $        785.756,00          1.061.116,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO  $        227.083,00             382.250,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, ADUBOS OU FERTILIZANTES C/FOSFORO E POTASSIO  $        107.648,00             215.000,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes OUTROS DESPERDICIOS E RESIDUOS DE FERRO OU ACO  $          83.180,00             244.740,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm OUTS.LAM.PLAN.FRIO AÇOS CORTE RÁP.L=>600MM  $          38.213,00               43.549,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm OUT.LAM.PLAN.FRIO D/OUTS LIGAS AÇO L=>600MM  $          34.678,00               30.880,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos CLORETO DE POTASSIO,TEOR DE OXIDO DE POTASSIO(K2O)<=60%  $          15.055,00               26.000,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico TUBO RIGIDO,DE POLIMEROS DE CLORETO DE VINILA  $            6.747,00                 1.083,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

4403 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada MADEIRA DE CONIFERAS,EM BRUTO  $            4.484,00               54.000,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico OUTROS ACESSORIOS PARA TUBOS,DE PLASTICOS  $            4.200,00                    790,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 infantisESQUIS AQUATICOS E OUTROS EQUIPAM.P/ESPORTES AQUATICOS  $            2.575,00                      25,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

9401 Outros Mercadorias e produtos diversos Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes ASSENTOS ESTOFADOS,COM ARMACAO DE MADEIRA  $            1.920,00                    140,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

8515 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 elVALVULAS TIPO ESFERA  $            1.878,00                    157,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes OUTROS MOVEIS DE METAL  $            1.662,00                    189,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

9403 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros móveis e suas partes OUTROS MOVEIS DE MADEIRA  $            1.520,00                    130,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

3920 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias OUTS.CHAPAS,ETC.DE OUTS.PLASTICOS,N/ALVEOL.S/SUPORT.ETC  $               413,00                        4,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

8307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios TUBOS FLEXIVEIS DE OUTROS METAIS COMUNS  $               146,00                        6,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida JUNTAS,GAXETAS,SEMELHS.DE BORRACHA VULCAN.N/ENDURECIDA  $               128,00                        4,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes VALVULAS DE RETENCAO  $                 62,00                        7,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS DISPOSITIVOS UTIL.EM BANHEIROS/COZINHAS  $                 26,00                        2,00 2013 São Francisco do Sul Exportação

1201 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Soja, mesmo triturada SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA  $ 557.478.369,00   1.102.150.316,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

1005 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Milho MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA  $ 178.566.224,00      692.835.962,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4.75MM  $   69.525.825,00        60.790.983,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

1201 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Soja, mesmo triturada OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS  $   27.889.826,00        57.630.714,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.DE OUTRAS LIGAS ACOS,L>=600MM,GALVAN.POR OUT.PROC  $     6.864.324,00          5.829.377,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $     6.433.247,00          7.127.177,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

2713 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO  $     5.992.555,00        26.256.972,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, ADUBOS OU FERTILIZANTES C/NITROGENIO,FOSFORO E POTASSIO  $     3.328.220,00          6.010.000,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $     3.294.515,00          3.552.614,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

9998 Outros Transações especiais Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes para embarcações e aeronaves) CONSUMO DE BORDO - QQ.OUTRA MERCADORIA P/EMBARCACOES  $        694.108,00             227.481,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO  $        618.196,00          1.144.000,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DISSODICO ANIDRO  $        230.600,00             700.000,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

2815 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) SOLIDO  $        117.920,00             124.000,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo MAQS.E APARS.P/EXTRACAO,ETC.DE OLEO/GORDURA ANIMAL/VEG.  $          65.000,00               43.370,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 infantisESQUIS AQUATICOS E OUTROS EQUIPAM.P/ESPORTES AQUATICOS  $          40.615,00                    356,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, ADUBOS OU FERTILIZANTES C/FOSFORO E POTASSIO  $          25.432,00               52.000,00 2012 São Francisco do Sul Exportação

1201 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Soja, mesmo triturada OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS  $ 569.063.166,00   1.157.138.141,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4.75MM  $   91.083.177,00        66.615.023,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

1001 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Trigo e mistura de trigo com centeio TRIGO (EXC.TRIGO DURO OU P/SEMEADURA),E TRIGO C/CENTEIO  $   16.860.898,00        57.089.986,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $   12.438.151,00        10.917.684,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.DE OUTRAS LIGAS ACOS,L>=600MM,GALVAN.POR OUT.PROC  $     9.013.793,00          5.732.312,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

1005 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Milho MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA  $     5.649.184,00        18.257.180,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, ADUBOS OU FERTILIZANTES C/NITROGENIO,FOSFORO E POTASSIO  $     2.662.585,00          4.717.000,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $     2.186.193,00          1.870.647,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO  $     1.511.438,00          2.166.458,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO  $        730.112,00          1.170.000,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

9998 Outros Transações especiais Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes para embarcações e aeronaves) CONSUMO DE BORDO - QQ.OUTRA MERCADORIA P/EMBARCACOES  $        506.944,00             161.380,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, ADUBOS OU FERTILIZANTES C/FOSFORO E POTASSIO  $        387.478,00             702.000,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

0303 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 FIGADOS,OVAS E SEMEN,DE PEIXES,CONGELADOS  $        238.385,00               18.478,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos CLORETO DE POTASSIO,TEOR DE OXIDO DE POTASSIO(K2O)<=60%  $        164.754,00             266.000,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DISSODICO ANIDRO  $          75.000,00             250.000,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm OUT.LAM.PLAN.FRIO D/OUTS LIGAS AÇO L=>600MM  $          50.314,00               74.660,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

8517 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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; videofonesOUTS.AP.COMUTAÇÃO P/TELEFONIA E TELEGRAFIA  $          19.663,00                    122,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 infantisESQUIS AQUATICOS E OUTROS EQUIPAM.P/ESPORTES AQUATICOS  $          13.813,00                    259,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS VENTILADORES C/MOTOR ELETRICO,DE POTENCIA<=125W  $          13.500,00                    360,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,E<0.5MM  $          13.248,00               23.960,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,DECAP.E<3MM  $            8.526,00               15.422,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,DECAP.3<=E<4MM  $            8.036,00               14.534,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

8517 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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; videofonesOUTS.EQUIPAMENTOS TERMINAIS OU REPETIDORES  $            6.312,00                        8,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

0303 Alimentos e Bebidas Animais vivos e produtos do reino animal Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 OUTROS PEIXES CONGELADOS,EXC.FILES,OUTROS CARNES,ETC.  $            5.800,00                    908,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

1507 Alimentos e Bebidas Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dossociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados OLEO DE SOJA,EM BRUTO,MESMO DEGOMADO  $            1.377,00                 1.129,00 2011 São Francisco do Sul Exportação

1201 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Soja, mesmo triturada  OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS  $ 305.228.076,00      823.178.158,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4.75MM  $   81.183.037,00        58.775.666,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $   17.320.882,00        15.420.358,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm LAMIN.DE OUTRAS LIGAS ACOS,L>=600MM,GALVAN.POR OUT.PROC  $     6.310.273,00          3.792.610,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

2304 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OLEO DE SOJA  $     5.794.280,00        17.000.000,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $     3.605.538,00          2.992.008,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

1507 Alimentos e Bebidas Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dossociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados OLEO DE SOJA,EM BRUTO,MESMO DEGOMADO  $        928.378,00          1.166.304,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

9998 Outros Transações especiais Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes para embarcações e aeronaves) CONSUMO DE BORDO - QQ.OUTRA MERCADORIA P/EMBARCACOES  $        529.390,00             277.112,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, ADUBOS OU FERTILIZANTES C/NITROGENIO,FOSFORO E POTASSIO  $        458.412,00          1.388.000,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições CONCENTRADOS DE PROTEINAS,SUBSTS.PROTEICAS TEXTURIZADAS  $        375.501,00             542.272,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, ADUBOS OU FERTILIZANTES C/FOSFORO E POTASSIO  $          95.008,00             239.000,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO  $          48.100,00             130.000,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

9998 Outros Transações especiais Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes para embarcações e aeronaves) CONSUMO DE BORDO - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/EMBARCACOES  $          26.815,00               25.000,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 infantisESQUIS AQUATICOS E OUTROS EQUIPAM.P/ESPORTES AQUATICOS  $          22.788,00                    555,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS VENTILADORES C/MOTOR ELETRICO,DE POTENCIA<=125W  $            4.050,00                    135,00 2010 São Francisco do Sul Exportação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  $ 241.368.041,00      226.851.463,00 2016 São Francisco do Sul Importação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio  $   57.115.171,00      278.191.000,00 2016 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $   25.694.158,00        79.601.228,00 2016 São Francisco do Sul Importação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados  $   25.443.513,00      119.316.282,00 2016 São Francisco do Sul Importação



3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos  $   22.197.608,00      100.463.000,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos  $   17.575.607,00        29.995.786,00 2016 São Francisco do Sul Importação

3502 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Albuminas (incluídos os concentrados de várias proteínas de soro de leite, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, mais de 80 % de proteínas do soro de leite), albuminatos e 

outros derivados das albuminas
 $   14.667.228,00             911.727,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  $     6.473.039,00        18.351.110,00 2016 São Francisco do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $     4.646.122,00          2.064.404,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7214 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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  $     4.419.358,00        10.600.037,00 2016 São Francisco do Sul Importação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições  $     4.066.552,00             318.392,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7606 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm  $     3.746.135,00          1.563.582,00 2016 São Francisco do Sul Importação

3103 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados  $     3.706.378,00        20.250.000,00 2016 São Francisco do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $     3.230.200,00          2.274.605,00 2016 São Francisco do Sul Importação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico  $     3.166.949,00             678.220,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7227 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de outras ligas de aço  $     3.105.946,00          9.486.905,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7502 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Níquel em formas brutas  $     2.038.943,00             196.480,00 2016 São Francisco do Sul Importação

3904 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias  $     1.728.248,00          2.396.000,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7607 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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)  $     1.701.994,00             568.718,00 2016 São Francisco do Sul Importação

2916 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, 

nitrados ou nitrosados
 $     1.638.207,00                 5.200,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço  $     1.618.240,00          1.937.611,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $     1.310.342,00          3.106.177,00 2016 São Francisco do Sul Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $     1.287.902,00             613.288,00 2016 São Francisco do Sul Importação

2204 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009  $     1.287.043,00             517.206,00 2016 São Francisco do Sul Importação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha  $     1.261.954,00             351.993,00 2016 São Francisco do Sul Importação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação  $     1.226.592,00             791.797,00 2016 São Francisco do Sul Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, 

mesmo de constituição química definida
 $     1.031.944,00             566.000,00 2016 São Francisco do Sul Importação

2005 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com excepção dos produtos da posição 2006  $        987.077,00             707.717,00 2016 São Francisco do Sul Importação

5403 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos artificiais com menos de 67 decitex  $        978.145,00             248.471,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7229 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fios de outras ligas de aço  $        905.402,00          1.427.800,00 2016 São Francisco do Sul Importação

8543 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo  $        880.472,00               42.327,00 2016 São Francisco do Sul Importação

1604 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe  $        815.579,00             202.953,00 2016 São Francisco do Sul Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  $        807.875,00               64.637,00 2016 São Francisco do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias  $        764.852,00             704.375,00 2016 São Francisco do Sul Importação

7217 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fios de ferro ou aço não ligado  $        726.939,00          1.115.131,00 2016 São Francisco do Sul Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $        702.308,00               80.902,00 2016 São Francisco do Sul Importação

2926 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de função nitrilo  $        639.109,00                 5.060,00 2016 São Francisco do Sul Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        609.409,00             309.738,00 2016 São Francisco do Sul Importação

2929 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas)  $        600.031,00             380.000,00 2016 São Francisco do Sul Importação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino  $        593.791,00               34.557,00 2016 São Francisco do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias  $ 343.230.812,00      240.881.703,00 2015 São Francisco do Sul Importação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio  $   58.848.519,00      278.817.000,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos  $   30.245.377,00        39.140.353,00 2015 São Francisco do Sul Importação

3502 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Albuminas (incluídos os concentrados de várias proteínas de soro de leite, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, mais de 80 % de proteínas do soro de leite), albuminatos e 

outros derivados das albuminas
 $   26.307.829,00          1.487.933,00 2015 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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, 
 $   21.075.098,00        51.353.200,00 2015 São Francisco do Sul Importação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos  $   20.615.322,00        64.337.216,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm  $   18.685.085,00        33.189.839,00 2015 São Francisco do Sul Importação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados  $   17.781.760,00        62.525.329,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos  $     9.923.985,00        16.371.714,00 2015 São Francisco do Sul Importação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições  $     9.582.244,00             417.140,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7214 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem  $     8.116.193,00        17.127.941,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7606 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm  $     7.691.307,00          3.062.405,00 2015 São Francisco do Sul Importação

4015 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos  $     7.428.359,00          1.666.183,00 2015 São Francisco do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $     5.575.071,00          3.012.139,00 2015 São Francisco do Sul Importação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino  $     5.469.067,00             321.391,00 2015 São Francisco do Sul Importação

3103 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados  $     5.007.227,00        19.015.600,00 2015 São Francisco do Sul Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  $     3.288.590,00             294.325,00 2015 São Francisco do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $     3.284.679,00          1.420.665,00 2015 São Francisco do Sul Importação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha  $     2.947.803,00             772.397,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7227 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de outras ligas de aço  $     2.887.514,00          7.793.449,00 2015 São Francisco do Sul Importação

8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que funcionam por indução ou por perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório, para tratamento térmico de 

matérias por indução ou por perdas dielétricas
 $     2.518.462,00             206.074,00 2015 São Francisco do Sul Importação

8479 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo  $     2.489.244,00             103.839,00 2015 São Francisco do Sul Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $     2.239.618,00          1.011.059,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7217 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fios de ferro ou aço não ligado  $     2.233.639,00          3.113.135,00 2015 São Francisco do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias  $     2.144.486,00          1.596.650,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço  $     1.883.825,00          2.500.943,00 2015 São Francisco do Sul Importação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $     1.827.032,00             751.379,00 2015 São Francisco do Sul Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $     1.714.379,00             850.088,00 2015 São Francisco do Sul Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $     1.635.157,00               86.361,00 2015 São Francisco do Sul Importação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação  $     1.574.647,00             686.200,00 2015 São Francisco do Sul Importação

8480 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico  $     1.535.449,00             367.067,00 2015 São Francisco do Sul Importação

8417 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos  $     1.513.806,00               68.787,00 2015 São Francisco do Sul Importação

1604 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe  $     1.398.516,00             379.898,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7216 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Perfis de ferro ou aço não ligado  $     1.369.671,00          2.164.472,00 2015 São Francisco do Sul Importação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404  $     1.314.620,00             305.621,00 2015 São Francisco do Sul Importação

7502 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Níquel em formas brutas  $     1.286.512,00               83.000,00 2015 São Francisco do Sul Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino  $     1.276.325,00               71.496,00 2015 São Francisco do Sul Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, 

mesmo de constituição química definida
 $     1.241.390,00             620.000,00 2015 São Francisco do Sul Importação

2916 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, 

nitrados ou nitrosados
 $     1.210.388,00               11.490,00 2015 São Francisco do Sul Importação

2833 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos)  $     1.058.504,00        10.037.800,00 2015 São Francisco do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias                                                                                                                                                                                                                       $ 348.585.328,00      221.420.683,00 2014 São Francisco do Sul Importação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio                                                                                                                                                        $   54.580.038,00      282.477.000,00 2014 São Francisco do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm                                                                                                                                                                        $   34.549.412,00        60.588.327,00 2014 São Francisco do Sul Importação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados                                                                                                                                                                                                           $   30.865.767,00        92.380.170,00 2014 São Francisco do Sul Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos                                                                                                                              $   30.308.312,00        39.902.258,00 2014 São Francisco do Sul Importação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos                                                                                                                                                                                                         $   22.787.835,00        76.250.000,00 2014 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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, 
 $   21.933.664,00        56.421.000,00 2014 São Francisco do Sul Importação

3902 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias                                                                                                                                                                                               $   21.617.467,00        13.676.805,00 2014 São Francisco do Sul Importação

3502 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Albuminas (incluídos os concentrados de várias proteínas de soro de leite, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, mais de 80 % de proteínas do soro de leite), albuminatos e 

outros derivados das albuminas                                           
 $   20.511.309,00          1.031.369,00 2014 São Francisco do Sul Importação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras posições                                                                                                                                                                                 $   15.715.293,00             680.097,00 2014 São Francisco do Sul Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos                                                                                                      $   15.477.618,00        23.957.990,00 2014 São Francisco do Sul Importação

7214 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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                                                                                         $   13.931.613,00        23.622.650,00 2014 São Francisco do Sul Importação

8907 Transportes Material de transporte Outras estruturas flutuantes (por exemplo: balsas, reservatórios, caixões, bóias de amarração, bóias de sinalização e semelhantes)                                                                                                                              $   13.863.417,00             329.000,00 2014 São Francisco do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex                                                                                            $   10.803.122,00          4.904.744,00 2014 São Francisco do Sul Importação

7606 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm                                                                                                                                                                                                     $     9.369.540,00          3.795.179,00 2014 São Francisco do Sul Importação

4015 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos                                                                                                                            $     7.018.991,00          1.477.679,00 2014 São Francisco do Sul Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino                                                                                                                                                 $     6.623.911,00             616.677,00 2014 São Francisco do Sul Importação

3402 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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                               
 $     6.098.843,00          3.361.090,00 2014 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos                                                                                                    $     5.630.450,00          7.121.980,00 2014 São Francisco do Sul Importação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos
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                     
 $     5.441.701,00          2.054.659,00 2014 São Francisco do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                                                  $     5.351.441,00          2.120.201,00 2014 São Francisco do Sul Importação

3103 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados                                                                                                                                                                                                         $     5.235.887,00        16.156.000,00 2014 São Francisco do Sul Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                                                   $     4.894.877,00          2.216.523,00 2014 São Francisco do Sul Importação

7227 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de outras ligas de aço                                                                                                                                                                                                                              $     4.733.758,00          8.602.933,00 2014 São Francisco do Sul Importação

9503 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo                                                                                                                         $     3.417.531,00             935.579,00 2014 São Francisco do Sul Importação

6204 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino                                                                                                    $     3.195.067,00             229.740,00 2014 São Francisco do Sul Importação

1604 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe                                                                                                                                                                $     3.160.422,00             794.353,00 2014 São Francisco do Sul Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha                                                                                                                                                                                                                                  $     2.657.317,00             859.871,00 2014 São Francisco do Sul Importação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                           
 $     2.262.545,00             235.099,00 2014 São Francisco do Sul Importação

7219 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm                                                                                                                                                                              $     2.261.217,00             995.419,00 2014 São Francisco do Sul Importação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha                                                                                                                                                                                                                       $     2.239.786,00             202.690,00 2014 São Francisco do Sul Importação

6110 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha                                                                                                                                                                                       $     2.096.667,00               87.462,00 2014 São Francisco do Sul Importação

6106 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino                                                                                                                                                                                                $     1.986.064,00             113.558,00 2014 São Francisco do Sul Importação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino                                                                                                                                                                                                                              $     1.981.525,00             225.189,00 2014 São Francisco do Sul Importação

6107 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Cuecas, ceroulas, camisas de noite, pijamas, roupões de banho, robes e semelhantes, de malha, de uso masculino                                                                                                                                                  $     1.961.152,00             163.705,00 2014 São Francisco do Sul Importação

5503 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação                                                                                                                                                         $     1.853.018,00             881.146,00 2014 São Francisco do Sul Importação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430                                                                                                                                               $     1.829.825,00             105.581,00 2014 São Francisco do Sul Importação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404                                                                                                                                                    $     1.790.168,00             550.787,00 2014 São Francisco do Sul Importação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha                                                                                                                                      $     1.755.144,00             442.946,00 2014 São Francisco do Sul Importação

6702 Artigos de Couro e Calçados Calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; Penas preparadas e suas Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais                                                                                                                                     $     1.750.028,00             550.446,00 2014 São Francisco do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias OUTROS POLIMEROS DE ETILENO,EM FORMAS PRIMARIAS  $ 132.593.784,00        93.830.177,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias OUTROS POLIETILENOS S/CARGA,D>=0.94,EM FORMAS PRIMARIAS  $ 118.842.323,00        81.989.716,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3901 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de etileno, em formas primárias POLIETILENO SEM CARGA,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $   56.478.939,00        41.636.813,00 2013 São Francisco do Sul Importação



2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DISSODICO ANIDRO  $   40.601.613,00      220.300.000,00 2013 São Francisco do Sul Importação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições CONCENTRADOS DE PROTEINAS,SUBSTS.PROTEICAS TEXTURIZADAS  $   29.613.333,00          1.612.189,00 2013 São Francisco do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm OUTROS LAMIN.DE OUTS.LIGAS ACOS,QUENTE,L>=600MM,N/ENROL  $   19.587.126,00        35.348.189,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO  $   18.420.248,00        52.920.607,00 2013 São Francisco do Sul Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO  $   16.044.095,00        20.490.319,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4.75MM  $   13.152.080,00        18.215.790,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $   11.783.568,00        18.359.178,00 2013 São Francisco do Sul Importação

7227 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fio-máquina de outras ligas de aço  OUTROS FIO-MAQUINAS DE OUTROS LIGAS DE ACOS  $   11.469.065,00        20.311.134,00 2013 São Francisco do Sul Importação

7403 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas  POLIPROPILENO SEM CARGA,EM FORMA PRIMARIA  $   11.223.091,00          7.514.000,00 2013 São Francisco do Sul Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço POLIETILENO LINEAR,DENSIDADE<0.94,EM FORMA PRIMARIA  $   11.190.867,00          7.564.537,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos OUTROS CLORETOS DE POTASSIO  $   10.845.283,00        27.000.000,00 2013 São Francisco do Sul Importação

6110 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha SUETERES,PULOVERES,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.  $     9.293.190,00             458.206,00 2013 São Francisco do Sul Importação

2829 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos MAQS-FERRAM.P/CISALHAR METAIS,TIPO GUILHOTINA  $     9.069.874,00          3.902.625,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, DIIDROGENO-ORTOFOSFATO DE AMONIO,INCL.MIST.HIDROGEN.ETC  $     7.184.932,00        14.660.000,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.DE OUTRAS LIGAS ACOS,QUENTE,L>=600MM,ROLOS  $     6.600.577,00        11.690.960,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3402 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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 3401MISTURA DE ACIDOS ALQUILBENZENOSSULFONICOS  $     6.259.797,00          3.191.800,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, HIDROGENO-ORTOFOSFATO DE DIAMONIO,TEOR ARSENIO>=6MG/KG  $     6.163.937,00        11.750.000,00 2013 São Francisco do Sul Importação

4015 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos OUTRAS LUVAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $     5.947.934,00          1.067.455,00 2013 São Francisco do Sul Importação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 infantisARTIGOS E EQUIPAMENTOS P/CULTURA FISICA,GINASTICA,ETC.  $     5.853.046,00          1.907.597,00 2013 São Francisco do Sul Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $     5.630.441,00             154.603,00 2013 São Francisco do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $     5.382.150,00          1.784.464,00 2013 São Francisco do Sul Importação

9503 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo OUTROS BRINQUEDOS DE QUALQUER TIPO  $     4.573.157,00          1.267.032,00 2013 São Francisco do Sul Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $     4.477.102,00             250.964,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO E FOSFORO  $     4.210.366,00        10.843.000,00 2013 São Francisco do Sul Importação

6404 Artigos de Couro e Calçados Calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; Penas preparadas e suas Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis OUTS.CALCADOS DE MATERIA TEXTIL,SOLA DE BORRACHA/PLAST.  $     3.993.894,00             411.049,00 2013 São Francisco do Sul Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,PINTADOS OU ENVERNIZADOS  $     3.914.924,00          5.812.043,00 2013 São Francisco do Sul Importação

7606 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE LIGAS ALUMINIO,ESP>0.2MM  $     3.865.033,00          1.526.521,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $     3.712.059,00          5.742.620,00 2013 São Francisco do Sul Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE FIBRAS SINT/ARTIF.DE USO FEMININO  $     3.610.457,00             125.752,00 2013 São Francisco do Sul Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex FIOS TEXTEIS DE POLIESTERES CRUS  $     3.217.403,00          1.851.290,00 2013 São Francisco do Sul Importação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 MANTOS,ETC.DE MALHA DE FIBRA SINT/ARTIF.DE USO FEMININO  $     3.081.476,00             213.375,00 2013 São Francisco do Sul Importação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições COMPLEMENTOS ALIMENTARES  $     3.003.220,00             112.938,00 2013 São Francisco do Sul Importação

3206 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definidaOUTS.PIGMENTOS TIPO RUTILO,C/DIOXIDO TITANIO>=80% SECO  $     2.708.276,00          1.090.000,00 2013 São Francisco do Sul Importação

2815 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio  HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) SOLIDO  $     2.635.575,00          4.251.000,00 2013 São Francisco do Sul Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  $     2.575.246,00             189.261,00 2013 São Francisco do Sul Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $     2.567.508,00             157.802,00 2013 São Francisco do Sul Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES>=85%,SIMPLES  $     2.345.327,00          1.199.459,00 2013 São Francisco do Sul Importação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DISSODICO ANIDRO  $   54.123.723,00      271.935.000,00 2012 São Francisco do Sul Importação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4.75MM  $   47.748.592,00        56.341.489,00 2012 São Francisco do Sul Importação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO  $   37.483.962,00        79.631.000,00 2012 São Francisco do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $   32.445.814,00        45.948.807,00 2012 São Francisco do Sul Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO  $   29.056.691,00        31.906.312,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6211 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips de banho; outro vestuário LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,E>10MM  $   19.854.022,00        30.242.984,00 2012 São Francisco do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $   17.124.148,00        24.351.074,00 2012 São Francisco do Sul Importação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM<E<=10MM  $   15.408.803,00        25.988.920,00 2012 São Francisco do Sul Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3MM  $   13.233.364,00        20.839.349,00 2012 São Francisco do Sul Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM  $   13.168.363,00        20.621.519,00 2012 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, DIIDROGENO-ORTOFOSFATO DE AMONIO,INCL.MIST.HIDROGEN.ETC  $   12.486.082,00        21.242.000,00 2012 São Francisco do Sul Importação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições CONCENTRADOS DE PROTEINAS,SUBSTS.PROTEICAS TEXTURIZADAS  $   12.194.616,00             673.491,00 2012 São Francisco do Sul Importação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos OUTROS CLORETOS DE POTASSIO  $   12.151.902,00        23.992.000,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6110 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha SUETERES,PULOVERES,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.  $     9.582.721,00             489.821,00 2012 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, HIDROGENO-ORTOFOSFATO DE DIAMONIO,TEOR ARSENIO>=6MG/KG  $     9.355.578,00        16.606.000,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $     8.827.877,00             213.970,00 2012 São Francisco do Sul Importação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 infantisARTIGOS E EQUIPAMENTOS P/CULTURA FISICA,GINASTICA,ETC.  $     6.117.977,00          1.936.092,00 2012 São Francisco do Sul Importação

7601 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Alumínio em formas brutas LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA  $     6.081.457,00          2.480.779,00 2012 São Francisco do Sul Importação

7606 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE LIGAS ALUMINIO,ESP>0.2MM  $     5.969.508,00          2.252.912,00 2012 São Francisco do Sul Importação

7304 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço OUTS TUBOS OCOS FER/AÇO P/OLEOD./GASODUT.  $     5.882.636,00          6.324.807,00 2012 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E>10MM  $     4.891.854,00          8.315.705,00 2012 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,4.75<=E<=10MM  $     4.838.566,00          7.263.461,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino  CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO MASCULINO  $     4.505.879,00             367.603,00 2012 São Francisco do Sul Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $     4.397.426,00             236.369,00 2012 São Francisco do Sul Importação

1905 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantesOUTS.FIO-MAQUINAS DE FERRO/ACO,N/LIGADO,SEC.CIRC.D<14MM  $     4.300.099,00          6.280.670,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6212 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Soutiens, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefactos semelhantes, e suas partes, mesmo de malha SUTIAS E "BUSTIERS" ("SOUTIENS" DE COS ALTO)  $     4.182.570,00             150.635,00 2012 São Francisco do Sul Importação

7225 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm OUTROS LAMIN.DE OUTS.LIGAS ACOS,QUENTE,L>=600MM,N/ENROL  $     4.162.710,00          7.034.439,00 2012 São Francisco do Sul Importação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 TECIDO DE FILAM.POLIESTER TEXTUR>=85%,ESTAMPADOS  $     3.520.981,00             797.150,00 2012 São Francisco do Sul Importação

9503 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo OUTROS BRINQUEDOS DE QUALQUER TIPO  $     3.482.878,00             637.574,00 2012 São Francisco do Sul Importação

4015 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos OUTRAS LUVAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $     3.384.517,00             537.405,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6108 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões de banho, robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino CALCINHAS DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS  $     3.346.867,00             111.423,00 2012 São Francisco do Sul Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS  $     3.343.736,00             862.503,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6202 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 MANTOS,IMPERMEAVS.ETC.DE FIBRA SINT/ARTIF.USO FEMININO  $     3.299.039,00             196.335,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6102 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 MANTOS,ETC.DE MALHA DE FIBRA SINT/ARTIF.DE USO FEMININO  $     3.259.230,00             221.499,00 2012 São Francisco do Sul Importação

5910 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras 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 matériasOUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA  $     3.112.557,00               89.171,00 2012 São Francisco do Sul Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $     3.100.747,00             872.318,00 2012 São Francisco do Sul Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,E<0.5MM  $     3.042.646,00          4.261.640,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA DE OUTS.MATER.TEXTEIS  $     2.989.390,00             229.002,00 2012 São Francisco do Sul Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $     2.952.830,00             121.800,00 2012 São Francisco do Sul Importação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino CAMISAS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  $     2.904.075,00             125.953,00 2012 São Francisco do Sul Importação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DISSODICO ANIDRO  $   33.977.751,00      200.456.436,00 2011 São Francisco do Sul Importação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4.75MM  $   32.729.166,00        36.389.528,00 2011 São Francisco do Sul Importação

6211 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips de banho; outro vestuário LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,E>10MM  $   27.079.535,00        38.266.677,00 2011 São Francisco do Sul Importação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM<E<=10MM  $   26.674.753,00        39.470.848,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO  $   25.624.210,00        26.943.255,00 2011 São Francisco do Sul Importação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO  $   25.562.897,00        56.361.055,00 2011 São Francisco do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $   25.336.375,00        32.901.076,00 2011 São Francisco do Sul Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3MM  $   23.802.984,00        35.354.050,00 2011 São Francisco do Sul Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM  $   20.638.626,00        29.798.925,00 2011 São Francisco do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $   20.394.230,00        26.639.075,00 2011 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, DIIDROGENO-ORTOFOSFATO DE AMONIO,INCL.MIST.HIDROGEN.ETC  $   17.926.152,00        32.359.876,00 2011 São Francisco do Sul Importação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos OUTROS CLORETOS DE POTASSIO  $   12.280.885,00        33.647.620,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7601 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Alumínio em formas brutas LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA  $   11.188.347,00          4.129.653,00 2011 São Francisco do Sul Importação

2207 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados 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 LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,E<3MM,ELAST.275MPA  $     8.915.922,00        12.863.124,00 2011 São Francisco do Sul Importação

6110 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha SUETERES,PULOVERES,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.  $     8.098.401,00             495.026,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7606 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE LIGAS ALUMINIO,ESP>0.2MM  $     7.312.055,00          2.486.620,00 2011 São Francisco do Sul Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS  $     6.204.381,00          1.569.893,00 2011 São Francisco do Sul Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $     6.136.732,00             166.456,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,E<0.5MM  $     5.655.343,00          7.548.190,00 2011 São Francisco do Sul Importação

8426 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga e de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos, carros-guindastes OUTS.MAQS.E APARS.AUTOPROPULSADOS,DE PNEUMATICOS  $     5.494.732,00             669.068,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,4.75<=E<=10MM  $     5.474.511,00          8.146.980,00 2011 São Francisco do Sul Importação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 infantisARTIGOS E EQUIPAMENTOS P/CULTURA FISICA,GINASTICA,ETC.  $     5.183.489,00          1.676.769,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.  $     4.943.986,00          5.872.654,00 2011 São Francisco do Sul Importação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições CONCENTRADOS DE PROTEINAS,SUBSTS.PROTEICAS TEXTURIZADAS  $     4.433.002,00             363.644,00 2011 São Francisco do Sul Importação

3103 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados SUPERFOSFATO,TEOR DE PENTOXIDO DE FOSFORO (P2O5)>45%  $     3.773.759,00          9.214.000,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,DECAP.E<3MM  $     3.632.300,00          4.339.295,00 2011 São Francisco do Sul Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $     3.463.172,00             285.933,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes FARINHA DE TRIGO  $     3.396.306,00          7.933.000,00 2011 São Francisco do Sul Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $     3.151.125,00             168.047,00 2011 São Francisco do Sul Importação

9503 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo OUTROS BRINQUEDOS DE QUALQUER TIPO  $     3.000.851,00             624.000,00 2011 São Francisco do Sul Importação

6109 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras T-shirts e camisolas interiores, de malha CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA DE ALGODAO  $     2.937.483,00               93.397,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E>10MM  $     2.937.302,00          4.471.535,00 2011 São Francisco do Sul Importação

6301 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Cobertores e mantas COBERTORES E MANTAS,DE FIBRAS SINTETICAS,NAO ELETRICOS  $     2.612.744,00             423.199,00 2011 São Francisco do Sul Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO MASCULINO  $     2.559.776,00             181.468,00 2011 São Francisco do Sul Importação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 TECIDO DE FILAM.POLIESTER TEXTUR>=85%,ESTAMPADOS  $     2.492.880,00             563.397,00 2011 São Francisco do Sul Importação

6212 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Soutiens, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefactos semelhantes, e suas partes, mesmo de malha SUTIAS E "BUSTIERS" ("SOUTIENS" DE COS ALTO)  $     2.325.913,00               82.812,00 2011 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,3<=E<4.75MM,355MPA  $     2.300.009,00          2.878.235,00 2011 São Francisco do Sul Importação

2815 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) SOLIDO  $     2.282.021,00          4.608.000,00 2011 São Francisco do Sul Importação

6105 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de malha, de uso masculino CAMISAS DE MALHA DE FIBRA SINTETICA,ARTIF.USO MASCULINO  $     2.210.124,00             164.048,00 2011 São Francisco do Sul Importação

4202 Artigos de Couro e CalçadosPeles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; 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 isolantesMALAS,MALETAS E PASTAS,DE MATERIAS TEXTEIS  $     2.034.187,00          1.173.066,00 2011 São Francisco do Sul Importação

3922 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras 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 LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,GALVAN.OUTRO PROC.E<4.75MM  $   70.842.656,00        86.551.927,00 2010 São Francisco do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM  $   41.445.534,00        58.931.405,00 2010 São Francisco do Sul Importação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.LIGAS DE ALUMINIO-ZINCO  $   34.869.931,00        40.458.615,00 2010 São Francisco do Sul Importação

2836 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio CARBONATO DISSODICO ANIDRO  $   33.728.263,00      198.233.000,00 2010 São Francisco do Sul Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8415OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3MM  $   29.131.511,00        49.997.031,00 2010 São Francisco do Sul Importação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM  $   28.392.002,00        39.003.833,00 2010 São Francisco do Sul Importação

2827 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM<E<=10MM  $   27.581.154,00        46.535.857,00 2010 São Francisco do Sul Importação

6211 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips de banho; outro vestuário LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,E>10MM  $   24.048.819,00        41.264.229,00 2010 São Francisco do Sul Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM  $   17.740.145,00        31.425.154,00 2010 São Francisco do Sul Importação

1001 Alimentos e Bebidas Produtos do reino vegetal Trigo e mistura de trigo com centeio TRIGO (EXC.TRIGO DURO OU P/SEMEADURA),E TRIGO C/CENTEIO  $   17.219.782,00        73.903.448,00 2010 São Francisco do Sul Importação

3102 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO  $   13.387.221,00        47.753.080,00 2010 São Francisco do Sul Importação

8418 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,DECAP.E<3MM  $     9.331.729,00        14.421.038,00 2010 São Francisco do Sul Importação



8514 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 dielétricasFORNOS DE RESISTENCIA,INDUSTRIAIS (AQUECIM.INDIRETO)  $     8.696.258,00             580.000,00 2010 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E>10MM  $     7.973.857,00        13.687.005,00 2010 São Francisco do Sul Importação

3104 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos OUTROS CLORETOS DE POTASSIO  $     7.507.269,00        20.500.000,00 2010 São Francisco do Sul Importação

1507 Alimentos e Bebidas Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dossociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados OLEO DE SOJA,EM BRUTO,MESMO DEGOMADO  $     6.894.700,00          8.000.000,00 2010 São Francisco do Sul Importação

1509 Alimentos e Bebidas Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dossociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal Azeite de oliveira e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados AZEITE DE OLIVA,VIRGEM  $     6.617.392,00          1.149.547,00 2010 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, DIIDROGENO-ORTOFOSFATO DE AMONIO,INCL.MIST.HIDROGEN.ETC  $     5.680.395,00        11.825.000,00 2010 São Francisco do Sul Importação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico OUTRAS PARTES DE LAMINADORES DE METAIS  $     4.917.465,00             227.669,00 2010 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,4.75<=E<=10MM  $     4.717.556,00          7.944.690,00 2010 São Francisco do Sul Importação

6110 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha SUETERES,PULOVERES,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.  $     4.467.629,00             274.951,00 2010 São Francisco do Sul Importação

7208 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,DECAP.3<=E<4MM  $     3.972.565,00          6.616.590,00 2010 São Francisco do Sul Importação

8517 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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; videofonesROTEAD.DIG.VEL.INTERFACE SERIAL 4MBITS/SEG.  $     3.922.173,00               32.856,00 2010 São Francisco do Sul Importação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 OUTROS MANTOS,ETC.DE FIBRAS SINTET/ARTIF.USO FEMININO  $     3.826.339,00             343.626,00 2010 São Francisco do Sul Importação

6203 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO MASCULINO  $     3.501.230,00             380.435,00 2010 São Francisco do Sul Importação

8443 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 impressãoCIRCUITOS IMPR.C/COMP.ELÉTR./ELETR.MONTADOS  $     3.470.340,00                 6.490,00 2010 São Francisco do Sul Importação

6201 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 OUTROS SOBRETUDOS,ETC.DE FIBRAS SINT/ART.USO MASCULINO  $     2.988.377,00             281.806,00 2010 São Francisco do Sul Importação

7601 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Alumínio em formas brutas LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA  $     2.973.821,00          1.147.215,00 2010 São Francisco do Sul Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino FORNOS DE INDUCAO,INDUSTRIAIS  $     2.673.068,00             251.000,00 2010 São Francisco do Sul Importação

9506 Outros Mercadorias e produtos diversos 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 infantisARTIGOS E EQUIPAMENTOS P/CULTURA FISICA,GINASTICA,ETC.  $     2.669.564,00             834.777,00 2010 São Francisco do Sul Importação

7209 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,E<0.5MM  $     2.546.292,00          3.495.394,00 2010 São Francisco do Sul Importação

2815 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) SOLIDO  $     2.479.349,00          5.946.000,00 2010 São Francisco do Sul Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTROS CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $     2.367.117,00               17.515,00 2010 São Francisco do Sul Importação

6301 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Cobertores e mantas COBERTORES E MANTAS,DE FIBRAS SINTETICAS,NAO ELETRICOS  $     2.312.167,00             372.182,00 2010 São Francisco do Sul Importação

3105 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas 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, HIDROGENO-ORTOFOSFATO DE DIAMONIO,TEOR ARSENIO>=6MG/KG  $     2.295.000,00          5.000.000,00 2010 São Francisco do Sul Importação

6212 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Soutiens, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefactos semelhantes, e suas partes, mesmo de malha SUTIAS E "BUSTIERS" ("SOUTIENS" DE COS ALTO)  $     2.233.103,00               80.534,00 2010 São Francisco do Sul Importação

6206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  $     2.153.935,00               81.348,00 2010 São Francisco do Sul Importação

4011 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Pneumáticos novos, de borracha PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS  $     2.090.630,00             544.015,00 2010 São Francisco do Sul Importação

9503 Outros Mercadorias e produtos diversos Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo OUTROS BRINQUEDOS DE QUALQUER TIPO  $     2.043.052,00             331.463,00 2010 São Francisco do Sul Importação

8460 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, rectificar, brunir ou polir ou realizar outras 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 engreOUTS.MAQS.FERRAM.P/RETIF.METAIS,PREC>=0.01MM,C/CMD.NUM.  $     2.005.376,00               57.100,00 2010 São Francisco do Sul Importação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha  $     1.285.161,00             164.588,00 2016 Schroeder Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $        347.261,00               44.455,00 2016 Schroeder Exportação

7325 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço  $        281.731,00             184.776,00 2016 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $        272.375,00                 1.309,00 2016 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $        192.228,00               23.051,00 2016 Schroeder Exportação

6004 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras 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  $        114.141,00               16.054,00 2016 Schroeder Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537  $          52.000,00                    315,00 2016 Schroeder Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  $          37.838,00                 8.820,00 2016 Schroeder Exportação

2008 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
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
 $          27.458,00                 4.094,00 2016 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          13.977,00                 2.425,00 2016 Schroeder Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502  $          11.903,00                      10,00 2016 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $          10.800,00                      95,00 2016 Schroeder Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  $            7.773,00                 1.296,00 2016 Schroeder Exportação

4008 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida  $            6.423,00                    150,00 2016 Schroeder Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $            6.391,00                        9,00 2016 Schroeder Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $                 52,00                        1,00 2016 Schroeder Exportação

8204 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos  $                 12,00                        8,00 2016 Schroeder Exportação

6205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Camisas de uso masculino  $                   6,00                        3,00 2016 Schroeder Exportação

9608 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $                   2,00                        3,00 2016 Schroeder Exportação

3923 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico  $                   1,00                        2,00 2016 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha  $     1.805.085,00             205.917,00 2015 Schroeder Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $     1.550.342,00             184.668,00 2015 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $        261.579,00               33.171,00 2015 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $        202.398,00                 1.474,00 2015 Schroeder Exportação

7325 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço  $        104.071,00               56.997,00 2015 Schroeder Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço  $          46.011,00                 8.820,00 2015 Schroeder Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408  $          21.944,00                 3.456,00 2015 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          17.015,00                 2.472,00 2015 Schroeder Exportação

4407 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm  $          12.446,00               26.550,00 2015 Schroeder Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502  $            7.724,00                        9,00 2015 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $            5.620,00                      31,00 2015 Schroeder Exportação

4008 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida  $            4.198,00                      82,00 2015 Schroeder Exportação

5206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho  $            2.874,00                    116,00 2015 Schroeder Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $               854,00                    186,00 2015 Schroeder Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço  $               256,00                        3,00 2015 Schroeder Exportação

2008 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
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
 $                 17,00                        5,00 2015 Schroeder Exportação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $                 13,00                            -   2015 Schroeder Exportação

1904 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefacção [por exemplo: flocos de milho (corn flakes)]; cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou de outros 

grãos trabalhados (com excepção da farinha, do grumo e da sêmola), pré
 $                   6,00                        2,00 2015 Schroeder Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições  $                   5,00                        1,00 2015 Schroeder Exportação

4911 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias  $                   4,00                        3,00 2015 Schroeder Exportação

2007 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Doces, geleias, marmelades, purés e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes  $                   2,00                        1,00 2015 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha                                                                                                                                                                                                                                         $     2.185.764,00             228.373,00 2014 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos                                                                                                                                                                                     $        425.491,00               45.136,00 2014 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos                                                                                                                                                                                                $        291.689,00                 1.496,00 2014 Schroeder Exportação

7325 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço                                                                                                                                                                                                           $        255.409,00             169.811,00 2014 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $          57.554,00                 6.723,00 2014 Schroeder Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502                                                                                                                                                                                      $          57.090,00                      61,00 2014 Schroeder Exportação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço                                                                                                                                                          $          50.884,00               10.238,00 2014 Schroeder Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          36.990,00                    416,00 2014 Schroeder Exportação

8409 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408                                                                                                                                                          $          29.772,00                 3.888,00 2014 Schroeder Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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                                                                      
 $          23.276,00                 2.013,00 2014 Schroeder Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705                                                                                                                                                                                            $          11.813,00                 3.945,00 2014 Schroeder Exportação

2008 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem 

compreendidas noutras posições                                               
 $            3.606,00                      80,00 2014 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução                                                                                                                               $            3.233,00                      58,00 2014 Schroeder Exportação

5206 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                             $            2.597,00                    115,00 2014 Schroeder Exportação

4008 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida                                                                                                                                                                                 $            2.125,00                      41,00 2014 Schroeder Exportação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento                                                                                                                                                                      $            1.038,00                      37,00 2014 Schroeder Exportação

2106 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras posições                                                                                                                                                                                 $               534,00                      80,00 2014 Schroeder Exportação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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         
 $               528,00                        6,00 2014 Schroeder Exportação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537                                                                                                                                                  $               170,00                        1,00 2014 Schroeder Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas                                                                                         $                 27,00                            -   2014 Schroeder Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $                 17,00                        1,00 2014 Schroeder Exportação

4911 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias                                                                                                                                                                                                 $                   4,00                      11,00 2014 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,TINGIDOS  $     1.570.275,00             162.804,00 2013 Schroeder Exportação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos OUTRAS OBRAS MOLDADAS DE FERRO FUNDIDO,NAO MALEAVEL  $        383.104,00             204.793,00 2013 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos REGULADORES ELETRONICOS,DE VOLTAGEM,AUTOMATICOS  $        368.727,00                 2.089,00 2013 Schroeder Exportação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 chOUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS  $        225.550,00               23.884,00 2013 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,FIBRAS SINTET.TINGIDOS  $          87.716,00               10.646,00 2013 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos ELETROBOMBAS SUBMERSIVEIS  $          62.132,00                 5.043,00 2013 Schroeder Exportação

3207 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições vitrificáveis, engobos, esmaltes metálicos líquidos e preparações semelhantes, dos tipos utilizados nas indústrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grânOUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS,DE VAZAO<=300LITROS/MINUTO  $          51.259,00                 5.610,00 2013 Schroeder Exportação



6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,ESTAMPADOS  $          50.995,00                 3.209,00 2013 Schroeder Exportação

8708 Eletrometalmecânico Material de transporte Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 FIOS DE COBRE P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR.  $          28.438,00                 2.795,00 2013 Schroeder Exportação

9013 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS  $          27.564,00               12.920,00 2013 Schroeder Exportação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha EMBREAGENS E SUAS PARTES P/TRATORES/VEICULOS AUTOMOVEIS  $          23.221,00               12.920,00 2013 Schroeder Exportação

2008 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosFrutas 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 posiçõesOUTS.FRUTAS,PARTES DE PLANTAS,PREPARS/CONSERVS.OUT.MODO  $          21.307,00                 1.207,00 2013 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesFIOS DE ALUMINIO P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR.  $          21.133,00                 2.867,00 2013 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos CIRCUITO IMPRESSO MONTADO,P/APARS.AUTOMAT.REGULACAO,ETC  $          14.119,00                        2,00 2013 Schroeder Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $          12.650,00                      22,00 2013 Schroeder Exportação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 geraOUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $          12.520,00                 3.000,00 2013 Schroeder Exportação

1904 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefacção [por exemplo: flocos de milho (corn flakes)]; cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou de outros grãos trabalhados (com excepção da farinha, do grumo e da sêmola), préPREPARS.ALIMENT.OBTIDAS DE FLOCOS DE CEREAIS E MISTURAS  $          11.094,00                    571,00 2013 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTROS RETIFICADORES (CONV.ELETR.)  $            9.580,00                      32,00 2013 Schroeder Exportação

8473 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472  OUTRAS PARTES E ACESS.P/MAQUINAS AUTOMAT.PROC.DADOS  $            9.250,00                        8,00 2013 Schroeder Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE VENTILADORES OU COIFAS ASPIRANTES  $            7.512,00                 1.800,00 2013 Schroeder Exportação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES MONTADOS  $            6.000,00                        2,00 2013 Schroeder Exportação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TIRISTORES,"DIACS","TRIACS",N/MONTADOS  $            6.000,00                        2,00 2013 Schroeder Exportação

8463 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais (cermets), operando sem eliminação de matéria OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTRAS GASES  $            3.078,00                    148,00 2013 Schroeder Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS  $            2.800,00                        2,00 2013 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução CARREGADORES DE ACUMULADORES (CONV.ELETR.)  $            2.450,00                      13,00 2013 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS  $               838,00                      70,00 2013 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $               300,00                        1,00 2013 Schroeder Exportação

2007 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados Doces, geleias, marmelades, purés e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes PREPARS.HOMOGEN.DE FRUTAS,POR COZIMENTO,P/ALIM.CRIANCAS  $                 74,00                        3,00 2013 Schroeder Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS BRONZES  $                 47,00                        4,00 2013 Schroeder Exportação

0803 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Bananas frescas ou secas BANANAS FRESCAS OU SECAS, EXCETO BANANAS-DA-TERRA  $                   9,00                        3,00 2013 Schroeder Exportação

4911 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias IMPRESSOS PUBLICIT/CATALOGOS COMALS.(MANUAIS TECNICOS)  $                   5,00                      10,00 2013 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha  OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,TINGIDOS  $     1.455.934,00             165.661,00 2012 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos REGULADORES ELETRONICOS,DE VOLTAGEM,AUTOMATICOS  $        212.477,00                 1.465,00 2012 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS  $        159.576,00               16.984,00 2012 Schroeder Exportação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos OUTRAS OBRAS MOLDADAS DE FERRO FUNDIDO,NAO MALEAVEL  $        130.957,00               67.048,00 2012 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos ELETROBOMBAS SUBMERSIVEIS  $          99.076,00                 8.687,00 2012 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,FIBRAS SINTET.TINGIDOS  $          70.566,00                 9.921,00 2012 Schroeder Exportação

3207 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições vitrificáveis, engobos, esmaltes metálicos líquidos e preparações semelhantes, dos tipos utilizados nas indústrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grânOUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS,DE VAZAO<=300LITROS/MINUTO  $          53.161,00                 5.214,00 2012 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesFIOS DE COBRE P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR.  $          46.021,00                 4.299,00 2012 Schroeder Exportação

9013 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 presentePARTES DE CAIXAS DE MARCHAS  $          24.630,00               12.920,00 2012 Schroeder Exportação

7215 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras barras de ferro ou aço não ligado TRANSFORMADOR ELETR.16KVA<POT<=500KVA  $          13.500,00                    780,00 2012 Schroeder Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $          10.493,00                      11,00 2012 Schroeder Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE VENTILADORES OU COIFAS ASPIRANTES  $          10.472,00                 2.400,00 2012 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesFIOS DE ALUMINIO P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR.  $            9.591,00                 1.352,00 2012 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTROS RETIFICADORES (CONV.ELETR.)  $            6.990,00                      26,00 2012 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos CIRCUITO IMPRESSO MONTADO,P/APARS.AUTOMAT.REGULACAO,ETC  $            5.980,00                        2,00 2012 Schroeder Exportação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC.  $            5.755,00                 1.028,00 2012 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução CONVERSORES ELETRONICOS DE FREQ.P/VAR.VEL.MOTOR ELETR.  $            5.004,00                        1,00 2012 Schroeder Exportação

6702 Artigos de Couro e Calçados Calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; Penas preparadas e suas Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais VARETAS E PERFIS DE BORRACHA VULCAN.N/ALVEOL.N/ENDUREC.  $            3.095,00                      67,00 2012 Schroeder Exportação

2008 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosFrutas 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 posiçõesOUTS.FRUTAS,PARTES DE PLANTAS,PREPARS/CONSERVS.OUT.MODO  $            3.053,00                    100,00 2012 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS  $            2.441,00                    200,00 2012 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução CONVERSORES ELETRICOS DE CORRENTE CONTINUA  $            1.795,00                        1,00 2012 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTROS TRANSFORMADORES ELETR.POT<=1KVA,P/FREQ<=60HZ  $            1.378,00                        1,00 2012 Schroeder Exportação

6002 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de malha de largura não superior a 30 cm, contendo, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou de fios de borracha, exceto da posição 6001 OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE OUTS.MATER.TEXTEIS  $            1.234,00                      77,00 2012 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução CARREGADORES DE ACUMULADORES (CONV.ELETR.)  $            1.120,00                        7,00 2012 Schroeder Exportação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis CONDENSADOR FIXO ELETROLITICO,DE ALUMINIO  $               651,00                        6,00 2012 Schroeder Exportação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TRANSISTORES,MONTADOS,EXC.OS FOTOTRANSISTORES  $               621,00                        3,00 2012 Schroeder Exportação

1904 Alimentos e Bebidas Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturadosProdutos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefacção [por exemplo: flocos de milho (corn flakes)]; cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou de outros grãos trabalhados (com excepção da farinha, do grumo e da sêmola), préPREPARS.ALIMENT.OBTIDAS DE FLOCOS DE CEREAIS E MISTURAS  $               439,00                      64,00 2012 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,FIBRAS ARTIF.TINGIDOS  $               349,00                      43,00 2012 Schroeder Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $               296,00                        6,00 2012 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTROS CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $               191,00                        1,00 2012 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $               182,00                        1,00 2012 Schroeder Exportação

8311 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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; OUTROS TUBOS DE PLASTICOS  $               180,00                      10,00 2012 Schroeder Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $               172,00                        3,00 2012 Schroeder Exportação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento OUTRAS RESISTENCIAS ELETR.VARIAV.N/LINEARES SEMICONDUT.  $               153,00                        2,00 2012 Schroeder Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS  $               143,00                        1,00 2012 Schroeder Exportação

8427 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação OUTROS ACESSORIOS P/TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU ACO  $               128,00                        3,00 2012 Schroeder Exportação

9022 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 geraOUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS AUTOMOVEIS  $                 74,00                      35,00 2012 Schroeder Exportação

8534 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuito impresso OUTROS CI SIMPLES FACE RIGIDOS  $                 71,00                        1,00 2012 Schroeder Exportação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS DIODOS NAO MONTADOS  $                 68,00                        1,00 2012 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.COND.ELÉT.TEN.<=100V,C/PEÇAS DE CONEXÃO  $                 50,00                        1,00 2012 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,TINGIDOS  $        525.311,00               54.115,00 2011 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS  $        280.910,00               31.853,00 2011 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos REGULADORES ELETRONICOS,DE VOLTAGEM,AUTOMATICOS  $        277.887,00                 1.724,00 2011 Schroeder Exportação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos OUTRAS OBRAS MOLDADAS DE FERRO FUNDIDO,NAO MALEAVEL  $        218.380,00               83.318,00 2011 Schroeder Exportação

3207 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições vitrificáveis, engobos, esmaltes metálicos líquidos e preparações semelhantes, dos tipos utilizados nas indústrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grânOUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS,DE VAZAO<=300LITROS/MINUTO  $        126.524,00               11.671,00 2011 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,FIBRAS SINTET.TINGIDOS  $        105.243,00               11.134,00 2011 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesFIOS DE COBRE P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR.  $          56.104,00                 5.677,00 2011 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos ELETROBOMBAS SUBMERSIVEIS  $          35.958,00                 2.908,00 2011 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTROS RETIFICADORES (CONV.ELETR.)  $          34.290,00                    175,00 2011 Schroeder Exportação

9013 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 presentePARTES DE CAIXAS DE MARCHAS  $          31.676,00               12.880,00 2011 Schroeder Exportação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha VELUDO E PELUCIA,DE MALHA DE ALGODAO  $          27.923,00                 2.918,00 2011 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesFIOS DE ALUMINIO P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR.  $          23.332,00                 2.523,00 2011 Schroeder Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE VENTILADORES OU COIFAS ASPIRANTES  $          20.962,00                 4.950,00 2011 Schroeder Exportação

6117 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros acessórios de vestuário, confeccionados, de malha; partes de vestuário ou de seus acessórios, de malha PARTES DE VESTUARIOS OU SEUS ACESSORIOS,DE MALHA  $          15.930,00                    920,00 2011 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos CIRCUITO IMPRESSO MONTADO,P/APARS.AUTOMAT.REGULACAO,ETC  $          13.503,00                        4,00 2011 Schroeder Exportação

6702 Artigos de Couro e Calçados Calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; Penas preparadas e suas Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais VARETAS E PERFIS DE BORRACHA VULCAN.N/ALVEOL.N/ENDUREC.  $          12.105,00                    536,00 2011 Schroeder Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502  PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $          10.573,00                        3,00 2011 Schroeder Exportação

0803 Outros Animais vivos e produtos do reino animal Bananas frescas ou secas BANANAS FRESCAS OU SECAS  $            2.420,00                    372,00 2011 Schroeder Exportação

9030 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 ionizantesOUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS P/TELECOMUNICACAO  $            1.880,00                        1,00 2011 Schroeder Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS.QUADROS,ETC.C/APARS.INTERRUP.CIRCUITO ELETR.T<=1KV  $            1.410,00                        1,00 2011 Schroeder Exportação



8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução PARTES DE CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS  $            1.248,00                        1,00 2011 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução CARREGADORES DE ACUMULADORES (CONV.ELETR.)  $            1.113,00                        6,00 2011 Schroeder Exportação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento OUTRAS RESISTENCIAS ELETRICAS VARIAVEIS  $            1.088,00                        1,00 2011 Schroeder Exportação

7217 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Fios de ferro ou aço não ligado RELES P/TENSAO<=60VOLTS  $               634,00                      10,00 2011 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS  $               507,00                      36,00 2011 Schroeder Exportação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosDIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) MONTADOS,P/MONTAG.SUPERF.  $               484,00                        1,00 2011 Schroeder Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTROS RELES,60VOLTS<TENSAO<=1000VOLTS  $               444,00                        5,00 2011 Schroeder Exportação

8531 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 8530OUTROS APARELHOS ELETR.DE SINALIZACAO ACUSTICA/VISUAL  $               402,00                        3,00 2011 Schroeder Exportação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS TIRISTORES,"DIACS","TRIACS",N/MONTADOS  $               348,00                        4,00 2011 Schroeder Exportação

8527 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 relógioTRANSFORMADOR ELETR.POT<=1KVA,P/FREQ<=60HZ,DE CORRENTE  $               294,00                        2,00 2011 Schroeder Exportação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento OUTRAS RESISTENCIAS ELETRICAS FIXAS,P/POT<=20W  $               171,00                        3,00 2011 Schroeder Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaDISJUNTORES P/TENSAO<=1KV  $               138,00                        6,00 2011 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTROS TRANSFORMADORES ELETR.POT<=1KVA,P/FREQ<=60HZ  $               120,00                        1,00 2011 Schroeder Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaFUSIVEIS E CORTA-CIRCUITOS DE FUSIVEIS,P/TENSAO<=1KV  $               108,00                        3,00 2011 Schroeder Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases OUTROS APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR GASES  $               102,00                        3,00 2011 Schroeder Exportação

8427 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação OUTROS ACESSORIOS P/TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU ACO  $                 72,00                    184,00 2011 Schroeder Exportação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases FILTROS ELETROSTATICOS P/GASES  $                 14,00                        2,00 2011 Schroeder Exportação

4911 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias IMPRESSOS PUBLICIT/CATALOGOS COMALS.(MANUAIS TECNICOS)  $                 12,00                      33,00 2011 Schroeder Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $                   8,00                            -   2011 Schroeder Exportação

7210 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos OUTRAS OBRAS MOLDADAS DE FERRO FUNDIDO,NAO MALEAVEL  $        346.615,00             145.051,00 2010 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos REGULADORES ELETRONICOS,DE VOLTAGEM,AUTOMATICOS  $        325.104,00                 2.465,00 2010 Schroeder Exportação

8462 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 chOUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS  $        189.855,00               18.132,00 2010 Schroeder Exportação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha VELUDO E PELUCIA,DE MALHA DE ALGODAO  $        152.682,00               20.002,00 2010 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesFIOS DE COBRE P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR.  $        120.632,00               11.904,00 2010 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTROS RETIFICADORES (CONV.ELETR.)  $          85.193,00                 1.482,00 2010 Schroeder Exportação

3207 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições vitrificáveis, engobos, esmaltes metálicos líquidos e preparações semelhantes, dos tipos utilizados nas indústrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grânOUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS,DE VAZAO<=300LITROS/MINUTO  $          64.068,00                 8.063,00 2010 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos ELETROBOMBAS SUBMERSIVEIS  $          40.889,00                 3.585,00 2010 Schroeder Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS QUADROS ETC.C/APAR INTERRUP CIRCUITO ELETR T>52KV  $          38.183,00                    466,00 2010 Schroeder Exportação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesFIOS DE ALUMINIO P/BOBINAR,ISOLADOS P/USO ELETR.  $          25.920,00                 3.731,00 2010 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha  OUTS.TECIDOS DE MALHA,FIBRAS SINTET.TINGIDOS  $          22.419,00                 3.086,00 2010 Schroeder Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos OUTROS MOTORES ELETR.DE CORR.ALTERN.MONOF.37.5W<P<=15KW  $          20.712,00                 3.200,00 2010 Schroeder Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE VENTILADORES OU COIFAS ASPIRANTES  $          12.320,00                 2.952,00 2010 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos CIRCUITO IMPRESSO MONTADO,P/APARS.AUTOMAT.REGULACAO,ETC  $          12.140,00                        9,00 2010 Schroeder Exportação

5407 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,C/FIOS DE DIVS.CORES  $          11.020,00                 1.422,00 2010 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos INSTRUMENTOS E APARELHOS AUTOMAT.P/CONTROLE DE PRESSAO  $          10.400,00                      14,00 2010 Schroeder Exportação

6006 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Outros tecidos de malha OUTS.TECIDOS DE MALHA,DE ALGODAO,TINGIDOS  $            8.293,00                    754,00 2010 Schroeder Exportação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.750W<P<=75KW,ROTOR GAIOLA  $            5.752,00                    836,00 2010 Schroeder Exportação

6702 Artigos de Couro e Calçados Calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; Penas preparadas e suas Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais VARETAS E PERFIS DE BORRACHA VULCAN.N/ALVEOL.N/ENDUREC.  $            3.000,00                      65,00 2010 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução RETIFICADORES DE CRISTAL (SEMICONDUTORES) (CONV.ELETR.)  $            2.851,00                        6,00 2010 Schroeder Exportação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS  $            2.149,00                 2.703,00 2010 Schroeder Exportação

8503 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROG.ETC.  $            1.931,00                    647,00 2010 Schroeder Exportação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS.QUADROS,ETC.C/APARS.INTERRUP.CIRCUITO ELETR.T<=1KV  $            1.533,00                        5,00 2010 Schroeder Exportação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaFUSIVEIS E CORTA-CIRCUITOS DE FUSIVEIS,P/TENSAO<=1KV  $            1.418,00                        6,00 2010 Schroeder Exportação

8414 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS VENTILADORES  $               330,00                        1,00 2010 Schroeder Exportação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução TRANSFORMADOR ELETR.POT<=1KVA,SAIDA HORIZ.T>18KV,ETC.  $               242,00                        1,00 2010 Schroeder Exportação

8535 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 FUSIVEIS/CORTA-CIRCUITO DE FUSIVEIS,P/TENSAO>1000 VOLTS  $               228,00                        1,00 2010 Schroeder Exportação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS DIODOS NAO MONTADOS  $               216,00                        1,00 2010 Schroeder Exportação

6001 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha VELUDO E PELUCIA,DE MALHA DE FIBRA SINTETICA/ARTIFICIAL  $               199,00                      15,00 2010 Schroeder Exportação

7228 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado OUTRAS BARRAS DE LIGAS ACOS DE CORTE RAPIDO  $               177,00                        1,00 2010 Schroeder Exportação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento OUTRAS RESISTENCIAS ELETRICAS FIXAS,P/POT<=20W  $               172,00                        2,00 2010 Schroeder Exportação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos OUTROS TERMOSTATOS AUTOMATICOS  $               169,00                        1,00 2010 Schroeder Exportação

4911 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias IMPRESSOS PUBLICIT/CATALOGOS COMALS.(MANUAIS TECNICOS)  $                 76,00                      76,00 2010 Schroeder Exportação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $                 23,00                        2,00 2010 Schroeder Exportação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS  $                 18,00                    528,00 2010 Schroeder Exportação

8415 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 separadamenteOUTRAS FORMAS E ARTIGOS,DE BORRACHA NAO VULCANIZADA  $                 12,00                      10,00 2010 Schroeder Exportação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço CALOTAS ELIPTICAS DE ACO AO NIQUEL UTIL.NA FAB.RECIP.  $                 10,00                    381,00 2010 Schroeder Exportação

8437 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS OBRAS DE ALUMINIO  $                   9,00                        1,00 2010 Schroeder Exportação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $     2.702.824,00          1.392.031,00 2016 Schroeder Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $     1.309.812,00             602.677,00 2016 Schroeder Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $        400.345,00             326.868,00 2016 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $          96.735,00               24.089,00 2016 Schroeder Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          54.146,00                    607,00 2016 Schroeder Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          45.920,00                 7.315,00 2016 Schroeder Importação

3002 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
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
 $          44.843,00                            -   2016 Schroeder Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $          20.708,00                    161,00 2016 Schroeder Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          18.114,00                    478,00 2016 Schroeder Importação

9405 Outros Mercadorias e produtos diversos
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
 $          12.952,00                    316,00 2016 Schroeder Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução  $            8.359,00                    112,00 2016 Schroeder Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            7.823,00                      19,00 2016 Schroeder Importação

7415 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $            7.820,00                    150,00 2016 Schroeder Importação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  $            4.895,00                      43,00 2016 Schroeder Importação

8307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios  $            4.102,00                    142,00 2016 Schroeder Importação

8471 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            3.725,00                        4,00 2016 Schroeder Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual  $            2.874,00                      27,00 2016 Schroeder Importação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios

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
 $            2.078,00                        8,00 2016 Schroeder Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  $            1.948,00                    146,00 2016 Schroeder Importação

7412 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de cobre  $               993,00                      40,00 2016 Schroeder Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $               646,00                        2,00 2016 Schroeder Importação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento  $               519,00                        8,00 2016 Schroeder Importação

4008 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida  $               426,00                        9,00 2016 Schroeder Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  $               310,00                        1,00 2016 Schroeder Importação



4911 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias  $               154,00                      33,00 2016 Schroeder Importação

8508 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Aspiradores  $               153,00                      67,00 2016 Schroeder Importação

3916 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras
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
 $                 49,00                      10,00 2016 Schroeder Importação

8523 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, exceto os produtos do Capítulo 37  $                 28,00                        1,00 2016 Schroeder Importação

8424 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $                   6,00                        2,00 2016 Schroeder Importação

3926 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914  $                   1,00                        2,00 2016 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $     2.441.637,00          1.023.956,00 2015 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos  $        991.431,00             162.769,00 2015 Schroeder Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  $        673.317,00             400.083,00 2015 Schroeder Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex  $        510.362,00             331.680,00 2015 Schroeder Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          87.462,00                    775,00 2015 Schroeder Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho  $          69.251,00               23.250,00 2015 Schroeder Importação

2940 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose; seus éteres e ésteres e seus sais  $          35.709,00               18.750,00 2015 Schroeder Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases  $          34.263,00                 3.230,00 2015 Schroeder Importação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos  $          28.500,00                 2.825,00 2015 Schroeder Importação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          13.710,00                    790,00 2015 Schroeder Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas  $          13.194,00                    750,00 2015 Schroeder Importação

7415 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $            9.430,00                    168,00 2015 Schroeder Importação

7312 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos  $            9.240,00                 3.409,00 2015 Schroeder Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos  $            8.735,00                        7,00 2015 Schroeder Importação

8531 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            5.582,00                      10,00 2015 Schroeder Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            5.250,00                    572,00 2015 Schroeder Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual  $            1.504,00                            -   2015 Schroeder Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            1.391,00                        4,00 2015 Schroeder Importação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento  $               961,00                        5,00 2015 Schroeder Importação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis  $               653,00                        5,00 2015 Schroeder Importação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430  $               372,00                      36,00 2015 Schroeder Importação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  $                 70,00                        7,00 2015 Schroeder Importação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537  $                 23,00                        2,00 2015 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                                                   $     2.184.395,00             937.809,00 2014 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos                                                                                                                                                                                     $     1.077.374,00             228.089,00 2014 Schroeder Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                                                  $     1.072.091,00             415.361,00 2014 Schroeder Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex                                                                                            $        386.338,00             212.397,00 2014 Schroeder Importação

8451 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e 

acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias  
 $        144.316,00                 5.475,00 2014 Schroeder Importação

8457 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais                                                                                                                                 $          93.800,00                 2.390,00 2014 Schroeder Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho                                                                                                                           $          82.700,00               23.000,00 2014 Schroeder Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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                        
 $          68.991,00                    508,00 2014 Schroeder Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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         
 $          56.610,00                 6.267,00 2014 Schroeder Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases                                                                                                                                                        $          42.474,00                 4.180,00 2014 Schroeder Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $          27.321,00                    542,00 2014 Schroeder Importação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos                                                                                                                                                                                                   $          25.000,00                 2.490,00 2014 Schroeder Importação

8448 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra-urdiduras e quebra-tramas, 

mecanismos troca-lançadeiras); partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou prin
 $          12.825,00                    165,00 2014 Schroeder Importação

7308 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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
 $          11.500,00                    600,00 2014 Schroeder Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual                                                                                                                                                        $            5.880,00                        6,00 2014 Schroeder Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas                                                                                         $            5.794,00                 1.342,00 2014 Schroeder Importação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537                                                                                                                                                  $            5.536,00                      73,00 2014 Schroeder Importação

7312 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos                                                                                                                                                  $            5.110,00                 1.968,00 2014 Schroeder Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes                                                                                  $            4.155,00                      38,00 2014 Schroeder Importação

8311 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras
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; 
 $            3.777,00                 2.905,00 2014 Schroeder Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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
 $            3.750,00                    447,00 2014 Schroeder Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos                                                                                                                                                                                                $            3.722,00                      57,00 2014 Schroeder Importação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes                                                                                                                                                                                                                              $            3.393,00                        7,00 2014 Schroeder Importação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430                                                                                                                                               $            2.888,00                    329,00 2014 Schroeder Importação

8542 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos                                                                                                                                                                                                              $            2.714,00                        9,00 2014 Schroeder Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução                                                                                                                               $            1.360,00                      17,00 2014 Schroeder Importação

8532 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis                                                                                                                                                                                                         $            1.229,00                      11,00 2014 Schroeder Importação

3916 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras
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                                                                 
 $               769,00                        2,00 2014 Schroeder Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas                                                                                                                                                                                                                 $               523,00                            -   2014 Schroeder Importação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço                                                                                                                                                          $               370,00                        3,00 2014 Schroeder Importação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento                                                                                                                                                                      $               311,00                        1,00 2014 Schroeder Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

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 
 $               138,00                            -   2014 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS,DE VAZAO<=300LITROS/MINUTO  $        833.924,00             210.864,00 2013 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES COM FIBRAS ARTIFICIAIS  $        567.554,00             229.886,00 2013 Schroeder Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex FIOS TEXTEIS DE POLIESTERES CRUS  $        372.420,00             199.780,00 2013 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos ELETROBOMBAS SUBMERSIVEIS  $        302.470,00               25.979,00 2013 Schroeder Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $        190.550,00               66.818,00 2013 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES>=85%,SIMPLES  $        159.264,00               65.862,00 2013 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS  $        108.878,00               19.875,00 2013 Schroeder Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,CRU,SIMPL.FIBRA PENT.192.3D<=T<232.56D  $          86.452,00               23.769,00 2013 Schroeder Importação

8444 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS  $          85.604,00               15.496,00 2013 Schroeder Importação

8474 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE MAQS.E APARS.P/SELECIONAR,ETC.SUBST.MINERAIS  $          56.290,00                    978,00 2013 Schroeder Importação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos GUINCHOS E CABRESTANTES,DE MOTOR ELETRICO,CAP<=100T  $          50.000,00                 5.300,00 2013 Schroeder Importação

8476 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas automáticas de venda de produtos (por exemplo: selos, cigarros, alimentos ou bebidas), incluídas as máquinas de trocar dinheiro MAQUINAS AUTOMAT.DE VENDA DE OUTROS PRODUTOS  $          29.358,00                 2.392,00 2013 Schroeder Importação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico MATERIAL P/ANDAIMES,ARMACOES,ETC.FERRO FUND/FERRO/ACO  $          23.000,00                 1.200,00 2013 Schroeder Importação

8448 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra-urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca-lançadeiras); partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou prinPLATINAS,AGULHAS,ETC.UTIL.NA FORMACAO DE MALHAS  $          16.399,00                    228,00 2013 Schroeder Importação

7312 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos OUTRAS CORDAS E CABOS,DE FERRO/ACO,N/ISOL.P/USO ELETR.  $          14.000,00                 5.400,00 2013 Schroeder Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $            8.746,00                    101,00 2013 Schroeder Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimQUADROS C/APARS.CONTROL.DEMANDA DE ENERGIA ELETR.T<=1KV  $            8.700,00                 1.032,00 2013 Schroeder Importação

4418 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira PORTAS,RESPECT.CAIXILHOS,ALIZARES E SOLEIRAS,DE MADEIRA  $            5.618,00                    447,00 2013 Schroeder Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias OUTS.INSTRUMENTOS,APARELHOS E MAQS.DE MEDIDA/CONTROLE  $            3.716,00                      17,00 2013 Schroeder Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes VALVULAS SOLENOIDES  $            3.691,00                        4,00 2013 Schroeder Importação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $            2.987,00                        7,00 2013 Schroeder Importação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes PARTES DE MOTORES HIDRAUL/PNEUMAT.DE MOVIM.RETILINEO  $            2.799,00                        2,00 2013 Schroeder Importação



9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos OUTS.INSTRUM.E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE GRANDEZ.N/ELETR  $            2.777,00                        1,00 2013 Schroeder Importação

8467 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual OUTRAS FERRAMENTAS PNEUMATICAS,DE USO MANUAL  $            2.555,00                        3,00 2013 Schroeder Importação

7508 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de níquel OUTRAS OBRAS DE NIQUEL  $            2.503,00                      31,00 2013 Schroeder Importação

9030 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 ionizantesOUTROS APARELHOS E INSTRUM.P/MEDIDA/CONTROLE TENSAO,ETC  $            2.448,00                        1,00 2013 Schroeder Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $            2.127,00                        6,00 2013 Schroeder Importação

8303 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cofres-fortes, portas blindadas e compartimentos para casas-fortes, cofres e caixas de segurança e artefatos semelhantes, de metais comuns COFRES-FORTES,PORTAS BLINDADAS,ETC.DE METAIS COMUNS  $            2.095,00                    109,00 2013 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS VOLUMETRICAS ALTERNATIVAS  $            1.877,00                        5,00 2013 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO,USO DOMESTICO  $            1.470,00                        2,00 2013 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS,DE VAZAO<=300L/MIN  $            1.421,00                        3,00 2013 Schroeder Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $               985,00                        1,00 2013 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.VALVULAS P/TRANSMISSOES OLEO-HIDRAULICAS/PNEUMAT.  $               800,00                      28,00 2013 Schroeder Importação

9026 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 insPARTES E ACESS.P/MANOMETROS  $               722,00                        1,00 2013 Schroeder Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 açoOUTRAS ARRUELAS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU ACO  $               586,00                            -   2013 Schroeder Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesOUTS.APARS.P/INTERRUPCAO,ETC.P/CIRCUITOS ELETR.T<=1KV  $               580,00                        2,00 2013 Schroeder Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos MANOSTATOS AUTOMATICOS (PRESSOSTATOS)  $               536,00                        1,00 2013 Schroeder Importação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 PARTES DE OUTRAS TALHAS,CADERNAIS,MOITOES,GUINCHOS,ETC.  $               500,00                      50,00 2013 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE TORNEIRAS,OUTS.DISPOSITIV.P/CANALIZACOES,ETC.  $               418,00                            -   2013 Schroeder Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimOUTS.QUADROS,PAINEIS,ETC.C/APARS.CMD.NUM.COMPUT.T<=1KV  $               258,00                      42,00 2013 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS,DE VAZAO<=300LITROS/MINUTO  $        654.153,00             178.249,00 2012 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos ELETROBOMBAS SUBMERSIVEIS  $        516.960,00               45.972,00 2012 Schroeder Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex FIO TEXTURIZADO DE POLIESTERES  $        259.422,00             128.594,00 2012 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES COM FIBRAS ARTIFICIAIS  $        256.345,00               92.435,00 2012 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES>=85%,SIMPLES  $        203.350,00               84.732,00 2012 Schroeder Importação

8444 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS  $          97.756,00               14.783,00 2012 Schroeder Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex FIOS TEXTEIS DE POLIESTERES CRUS  $          85.107,00               44.857,00 2012 Schroeder Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,CRU,SIMPL.FIBRA PENT.192.3D<=T<232.56D  $          72.788,00               21.319,00 2012 Schroeder Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $          64.208,00               18.377,00 2012 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho  FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES COM ALGODAO  $          50.457,00               17.612,00 2012 Schroeder Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos PARTES DE MAQS.E APARS.P/SELECIONAR,ETC.SUBST.MINERAIS  $          44.428,00                    628,00 2012 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS  $          32.724,00                 6.182,00 2012 Schroeder Importação

4010 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada CORREIA TRANSPORTAD.DE BORRACHA VULCAN.REFORC.MAT.TEXT.  $          19.201,00                 1.700,00 2012 Schroeder Importação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos GUINCHOS E CABRESTANTES,DE MOTOR ELETRICO,CAP<=100T  $          11.000,00                 1.164,00 2012 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE TORNEIRAS,OUTS.DISPOSITIV.P/CANALIZACOES,ETC.  $          10.829,00                    285,00 2012 Schroeder Importação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE FERRO FUND.N/MALEAVEL  $            6.907,00                 1.020,00 2012 Schroeder Importação

3917 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico MATERIAL P/ANDAIMES,ARMACOES,ETC.FERRO FUND/FERRO/ACO  $            4.986,00                    262,00 2012 Schroeder Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transMANCAIS (CHUMACEIRAS) C/ROLAMENTOS INCORPORADOS  $            4.683,00                      22,00 2012 Schroeder Importação

7312 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos OUTRAS CORDAS E CABOS,DE FERRO/ACO,N/ISOL.P/USO ELETR.  $            3.080,00                 1.192,00 2012 Schroeder Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $            3.019,00                      91,00 2012 Schroeder Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras) OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $            2.197,00                        2,00 2012 Schroeder Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes VALVULAS SOLENOIDES  $            1.988,00                      22,00 2012 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS VOLUMETRICAS ALTERNATIVAS  $            1.823,00                        5,00 2012 Schroeder Importação

8537 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, assimQUADROS C/APARS.CONTROL.DEMANDA DE ENERGIA ELETR.T<=1KV  $            1.650,00                    197,00 2012 Schroeder Importação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes PARTES DE MOTORES HIDRAUL/PNEUMAT.DE MOVIM.RETILINEO  $            1.542,00                      46,00 2012 Schroeder Importação

4016 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida JUNTAS,GAXETAS,SEMELHS.DE BORRACHA VULCAN.N/ENDURECIDA  $            1.446,00                        5,00 2012 Schroeder Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO  $            1.066,00                        4,00 2012 Schroeder Importação

4418 Madeira e Derivados Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira  PORTAS,RESPECT.CAIXILHOS,ALIZARES E SOLEIRAS,DE MADEIRA  $            1.044,00                      89,00 2012 Schroeder Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  OUTS.VALVULAS P/TRANSMISSOES OLEO-HIDRAULICAS/PNEUMAT.  $               987,00                        3,00 2012 Schroeder Importação

8302 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 OUTRAS GUARNICOES,ETC.DE METAIS COMUNS,P/MOVEIS  $               864,00                      74,00 2012 Schroeder Importação

8301 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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  PARTES DE CADEADOS,FECHADURAS,ETC.DE METAIS COMUNS  $               832,00                      71,00 2012 Schroeder Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas  ROLAMENTOS DE ESFERAS,DE CARGA RADIAL  $               773,00                      13,00 2012 Schroeder Importação

8425 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos OUTROS MACACOS  $               756,00                    250,00 2012 Schroeder Importação

7318 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras 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 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $               677,00 2012 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO,USO DOMESTICO  $               618,00                        3,00 2012 Schroeder Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos  MANOSTATOS AUTOMATICOS (PRESSOSTATOS)  $               614,00                        1,00 2012 Schroeder Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas OUTROS ROLAMENTOS DE ROLETES,INCL.ROLAMENTOS COMBINADOS  $               367,00                        5,00 2012 Schroeder Importação

8303 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cofres-fortes, portas blindadas e compartimentos para casas-fortes, cofres e caixas de segurança e artefatos semelhantes, de metais comuns  COFRES-FORTES,PORTAS BLINDADAS,ETC.DE METAIS COMUNS  $               278,00                      24,00 2012 Schroeder Importação

4819 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obrasCaixas, 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 CAIXAS DE PAPEL OU CARTAO,ONDULADOS (CANELADOS)  $               262,00                    233,00 2012 Schroeder Importação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 PARTES DE OUTRAS TALHAS,CADERNAIS,MOITOES,GUINCHOS,ETC.  $               255,00                      21,00 2012 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS,DE VAZAO<=300LITROS/MINUTO  $        380.442,00             110.995,00 2011 Schroeder Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex FIO TEXTURIZADO DE POLIESTERES  $        327.075,00             150.220,00 2011 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES COM FIBRAS ARTIFICIAIS  $        312.655,00               85.434,00 2011 Schroeder Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,CRU,SIMPL.FIBRA PENT.192.3D<=T<232.56D  $        164.520,00               43.772,00 2011 Schroeder Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo PRENSAS P/MOLDAR BORRACHA/PLAST.CAP<=30000KN  $        120.705,00               21.034,00 2011 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos ELETROBOMBAS SUBMERSIVEIS  $        104.912,00               13.614,00 2011 Schroeder Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTRAS MAQUINAS DE MOLDAR BORRACHA/PLAST.P/INJECAO  $        102.329,00               13.750,00 2011 Schroeder Importação

5510 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS ARTIFICIAIS>=85%,SIMPLES  $          72.946,00               19.261,00 2011 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES>=85%,SIMPLES  $          70.774,00               21.773,00 2011 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES COM ALGODAO  $          68.538,00               20.655,00 2011 Schroeder Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos PARTES DE MAQS.E APARS.P/SELECIONAR,ETC.SUBST.MINERAIS  $          52.266,00                    934,00 2011 Schroeder Importação

8444 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais  OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS  $          50.898,00               13.087,00 2011 Schroeder Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $          26.165,00                    501,00 2011 Schroeder Importação

7312 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos OUTRAS CORDAS E CABOS,DE FERRO/ACO,N/ISOL.P/USO ELETR.  $          22.272,00                 2.194,00 2011 Schroeder Importação

7202 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Ferro-ligas OUTROS TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.SOLD.SEC.CIRC.  $          14.849,00               16.394,00 2011 Schroeder Importação

8481 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes VALVULAS SOLENOIDES  $            9.856,00                      22,00 2011 Schroeder Importação

3903 Plástico e Borracha Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras Polímeros de estireno, em formas primárias OUTS.INSTRUMENTOS,APARELHOS E MAQS.DE MEDIDA/CONTROLE  $            6.818,00                        7,00 2011 Schroeder Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaCONECTORES P/CIRCUITO IMPRESSO,P/TENSAO<=1KV  $            6.000,00                      73,00 2011 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS  $            5.644,00                 1.347,00 2011 Schroeder Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.APARS.P/PROTECAO DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $            4.757,00                      18,00 2011 Schroeder Importação

6306 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Encerados e estores de exterior; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para acampamento OUTROS ROLAMENTOS DE ESFERAS  $            4.084,00                      12,00 2011 Schroeder Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transPOLIAS EXC.AS DE ROLAMENTOS REGULADORES DE TENSAO  $            2.874,00                      19,00 2011 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE TORNEIRAS,OUTS.DISPOSITIV.P/CANALIZACOES,ETC.  $            2.242,00                      36,00 2011 Schroeder Importação

4810 Madeira e Derivados Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obrasPapel 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 qOUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE DO NIVEL  $            2.171,00                        2,00 2011 Schroeder Importação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes PARTES DE MOTORES HIDRAUL/PNEUMAT.DE MOVIM.RETILINEO  $            1.815,00                      26,00 2011 Schroeder Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaOUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV  $            1.764,00                        2,00 2011 Schroeder Importação

8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 OUTRAS PARTES P/APARELHOS INTERRUP.CIRCUITO ELETR.  $            1.761,00                        1,00 2011 Schroeder Importação

8412 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Outros motores e máquinas motrizes CILINDROS PNEUMATICOS  $            1.444,00                      23,00 2011 Schroeder Importação

8477 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo OUTROS APARELHOS P/FILTRAR OU DEPURAR GASES  $            1.387,00                        8,00 2011 Schroeder Importação

2917 Química Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados CAIXAS DE TRANSMISSAO,REDUTORES,ETC.DE VELOCIDADE  $            1.240,00                        1,00 2011 Schroeder Importação



8538 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 CIRCUITO IMPRESSO MONTADO P/APARS.INTERRUP.CIRC.ELETR.  $            1.105,00                        1,00 2011 Schroeder Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos CIRCUITO IMPRESSO MONTADO,P/APARS.AUTOMAT.REGULACAO,ETC  $            1.079,00                            -   2011 Schroeder Importação

9032 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos MANOSTATOS AUTOMATICOS (PRESSOSTATOS)  $               927,00                        1,00 2011 Schroeder Importação

8431 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 OUTS PARTES DE MAQS.E APARELHOS DE TERRAPLANAGEM E ETC.  $               920,00                      15,00 2011 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTRAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO,USO DOMESTICO  $               703,00                        2,00 2011 Schroeder Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras) OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $               638,00                            -   2011 Schroeder Importação

7326 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Outras obras de ferro ou aço OBRAS DE FIOS DE FERRO OU ACO  $               455,00                    248,00 2011 Schroeder Importação

8421 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases OUTROS ARTEFATOS N/ROSCADOS,DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  $               442,00                        1,00 2011 Schroeder Importação

8504 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução OUTRAS BOBINAS DE REATANCIA E DE AUTO-INDUCAO  $               420,00                        1,00 2011 Schroeder Importação

2713 Mineração e Cerâmica Produtos minerais Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos COQUE DE PETROLEO CALCINADO  $               363,00                    250,00 2011 Schroeder Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho  FIO ALGODAO>=85%,CRU,SIMPL.FIBRA PENT.192.3D<=T<232.56D  $        392.073,00             108.636,00 2010 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS,DE VAZAO<=300LITROS/MINUTO  $        314.778,00               78.895,00 2010 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos ELETROBOMBAS SUBMERSIVEIS  $        158.646,00               15.016,00 2010 Schroeder Importação

8444 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS  $        123.222,00               20.731,00 2010 Schroeder Importação

8413 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS  $        122.658,00               30.373,00 2010 Schroeder Importação

5402 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex FIO TEXTURIZADO DE POLIESTERES  $          72.685,00               41.840,00 2010 Schroeder Importação

9027 Eletrometalmecânico
Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
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 sESPECTROMETROS DE EMISSAO OPTICA (EMISSAO ATOMICA)  $          65.889,00                    533,00 2010 Schroeder Importação

5205 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho FIO ALGODAO>=85%,SIMPLES,FIBRA N/PENT.232.56<=T<714.29D  $          63.113,00               19.723,00 2010 Schroeder Importação

5509 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES COM FIBRAS ARTIFICIAIS  $          58.377,00               22.410,00 2010 Schroeder Importação

8422 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 garrafaOUTS.MAQUINAS E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS  $          45.864,00                 2.610,00 2010 Schroeder Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos MAQUINAS P/AGLOMERAR/MOLDAR COMBUSTIV.MINER.SOLIDOS,ETC  $          41.374,00                      95,00 2010 Schroeder Importação

8484 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas JUNTAS DE VEDACAO,MECANICAS  $          22.507,00                    620,00 2010 Schroeder Importação

8501 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos PARTES DE MAQS.E APARS.P/SELECIONAR,ETC.SUBST.MINERAIS  $          11.833,00                    272,00 2010 Schroeder Importação

7307 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE FERRO FUND.N/MALEAVEL  $            9.644,00                 1.292,00 2010 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTROS MANCAIS SEM ROLAMENTOS  $            3.519,00                      16,00 2010 Schroeder Importação

8482 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas ROLAMENTOS DE ESFERAS,DE CARGA RADIAL  $            3.408,00                    339,00 2010 Schroeder Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosTRANSISTORES C/CAP.DISSIP.<1W,MONTADOS,P/MONTAG.SUPERF.  $            2.770,00                      10,00 2010 Schroeder Importação

6903 Mineração e Cerâmica Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obrasOutros 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 RELES P/TENSAO<=60VOLTS  $               484,00                        1,00 2010 Schroeder Importação

8483 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 transMANCAIS S/ROLAM.MONTADOS C/BRONZES DE METAL ANTIFRICCAO  $               304,00                        2,00 2010 Schroeder Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras) TUBO BORRACHA VULCAN.N/ENDUR.N/REFORC.S/ACESS  $               256,00                        1,00 2010 Schroeder Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosOUTROS DISPOSITIVOS FOTOSSENSIVEIS SEMICONDUT.MONTADOS  $               222,00                        1,00 2010 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 PARTES DE TORNEIRAS,OUTS.DISPOSITIV.P/CANALIZACOES,ETC.  $               207,00 2010 Schroeder Importação

8516 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 OUTS.VALVULAS P/TRANSMISSOES OLEO-HIDRAULICAS/PNEUMAT.  $               201,00                        1,00 2010 Schroeder Importação

8533 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento OUTS.RESISTENCIAS ELETR.VARIAVEIS BOBINADAS P/POT<=20W  $               174,00                        3,00 2010 Schroeder Importação

8536 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 lâmpadaCONECTORES P/CIRCUITO IMPRESSO,P/TENSAO<=1KV  $               174,00                        3,00 2010 Schroeder Importação

6306 Têxtil e Derivados Matérias têxteis e suas obras Encerados e estores de exterior; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para acampamento OUTROS ROLAMENTOS DE ESFERAS  $               166,00 2010 Schroeder Importação

8541 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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 montadosDIODOS ZENER MONTADOS P/MONTAGEM EM SUPERFICIE ("SMD")  $               136,00                        1,00 2010 Schroeder Importação

8212 Eletrometalmecânico Metais comuns e suas obras Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras) OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO ENDURECIDA  $                 75,00 2010 Schroeder Importação

8544 Eletrometalmecânico
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução 

de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
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, mesOUTS.APARS.P/INTERRUPCAO,ETC.P/CIRCUITOS ELETR.T<=1KV  $                 14,00                            -   2010 Schroeder Importação
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levantamento de informações sobre potenciais empresas 

usuárias de uma Zona de Atividades Logísticas Portuária (ZAL) 

na microrregião de Joinville 

 

Este questionário pretende levantar dados quantitativos e identificar características, 

dificuldades, necessidades e oportunidades que irão servir de apoio à análise de 

viabilidade de uma eventual implantação de uma ZAL na microrregião de Joinville. 

 

Agradecemos sua contribuição e participação.  

Erick Jandrey – Graduando em Engenharia de Transportes e Logística - UFSC 

Profª. Dra. Eng. Vanina Macowski Durski Silva – Orientadora 

 

Comprometemo-nos em garantir a confidencialidade dos dados coletados, bem 

como enviar, assim que pronta, uma cópia do estudo para vossa empresa. 

 

Zonas de Atividades Logísticas: Essa infraestrutura foi concebida com o objetivo de 

aumentar o fluxo na movimentação de cargas através dos portos. Essa infraestrutura é 

compartilhada por aglomerados de serviços (arranjos produtivos locais) formados por 

empresas especializadas em atividades logísticas básicas (movimentação, 

armazenagem e transporte), e serviços de agregação de valor (identificação, inspeção, 

classificação, controle de qualidade, embalagem, serviços de gestão ao cliente, logística 

reversa, etc.). Além dessas estruturas, neste empreendimento encontram-se empresas 

prestadoras de serviços complementares (locação e venda de equipamentos, 

manutenção, agentes, despachantes) e de apoio (segurança, serviços de informática, 

contabilidade, agenciadores de fretes, postos de abastecimento, restaurantes, áreas de 

descanso, estacionamento, comunicação, serviços pessoais e de saúde).  

A microrregião de Joinville compreende os municípios de Araquari, Balneário Barra do 

Sul, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Joinville, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São 

Francisco do Sul e Schroeder 

 

 

 

 

 



Data de Resposta do Questionário: ________ /________ / ________ 

 

1 - Informações sobre a Empresa  

1.1) Nome da Empresa:   

1.2) Segmento:  

1.3) Nome do Entrevistado: 

1.4) Cargo:  

1.5) Fone: _______________ 1.6. E-mail: _____________________  

 
2 - Produção  

2.1) Qual o faturamento bruto da empresa no último ano?  

a) Menos de R$ 500.000,00; 

b) Entre R$ 500.000,00 e R$ 1.000.000,00; 

c) Entre R$ 1.000.000,00 e R$ 5.000.000,00; 

d) Entre R$ 5.000.000,00 e R$ 10.000.000,00; 

e) Acima de R$ 10.000.000,00. 

2.2) Qual o volume (em toneladas) de produção da empresa no último ano? 

R:  
 
2.3) Em termos de volume de produção, qual a porcentagem de carga movimentada 

dentro da microrregião?  

 
a) Até 20% da produção  

b) Entre 20% e 40% da produção  

c) Entre 40% e 60% da produção  

d) Entre 60% e 80% da produção  

e) Mais de 80% da produção  

2.4) Em termos de volume de produção, qual a porcentagem destinada à exportação?  
 

a) Até 20% da produção  

b) Entre 20% e 40% da produção  

c) Entre 40% e 60% da produção  

d) Entre 60% e 80% da produção  

e) Mais de 80% da produção  

2.5) Qual a proporção de matérias primas oriundas de importação? 
 

a) Até 20% da quantidade  

b) Entre 20% e 40% da quantidade 

c) Entre 40% e 60% da quantidade 

d) Entre 60% e 80% da quantidade 

e) Mais de 80% da quantidade 



2.6) Quais os principais produtos fabricados pela empresa? Cite em ordem decrescente. 
 

Produto Produção (em toneladas) % do Faturamento 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

 

 
3 - Administração  

3.1) A empresa utiliza serviços terceirizados de alguma empresa de logística? 
 

a) Sim 
b) Não  

 

3.2) Em relação às exportações ou importações, enfrenta dificuldades nas operações 

aduaneiras? 

 

a) Sim 
b) Não  

 

3.3) Com relação às atividades burocráticas e de tributação (ex: Recolhimento das 

Obrigações Tributárias, Controle e Pagamento de Fretes, Rotinas Administrativas, etc.), 

a empresa enfrenta adversidades?  

 
a) Sim 
b) Não  

 

3.4) Em relação às atividades logísticas (Movimentação de Cargas, Armazenamento, 

Produção, Distribuição, Atividades Aduaneiras, entre outras), a empresa vislumbra 

suporte em serviços de apoio administrativo e técnico? 

 
a) Sim 
b) Não  

 
3.5) Quanto às atividades logísticas, assinale quais atividades são desempenhadas pela 

própria empresa e quais são realizadas por operadores logísticos. Defina também o 

grau de importância desta atividade para a empresa, atribuindo valores de 0 (zero) à 10 

(dez), sendo zero para nenhuma importância e dez para importância máxima. Se 

necessário, acrescente atividades que não constam na listagem.  

 

a) Distribuição:  
(  ) Própria     (  ) Mista   (  ) Terceirizada   Grau: ____  
 
 



b) Transporte:  
(  ) Própria     (  ) Mista   (  ) Terceirizada   Grau: ____  
 
c) Consolidação de mercadoria:  
(  ) Própria     (  ) Mista   (  ) Terceirizada   Grau: ____  
 
d) Conferência de cargas: 
(  ) Própria     (  ) Mista   (  ) Terceirizada   Grau: ____  
 
e) Armazenagem:  
(  ) Própria     (  ) Mista   (  ) Terceirizada   Grau: ____  
 
f)  ______________________  
(  ) Própria     (  ) Mista   (  ) Terceirizada   Grau: ____  
 
 
3.6) A empresa realiza algum levantamento sobre os seus custos logísticos (transporte, 

armazenagem, estoques, etc)?  

 

a) Sim   
b) Não  

 
Valor Total dos Custos Logísticos: R$ _____________  

 
3.7) Segundo estudos realizados pelo Ministério de Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações de Portugal, empresas que utilizaram Plataformas Logísticas (PL) 

obtiveram reduções nos custos logísticos, variando entre 6% a 12%, dependendo das 

atividades prestadas, além do acréscimo na produtividade, isto é, aumento no fluxo das 

operações, variando entre 15% a 93% em relação a empresas que não realizam suas 

operações em PL. Diante dos fatos supracitados, sua empresa estudaria a opção de 

usufruir desta estrutura: 

 

a) Sim         b) Não  
 

 



4 - Transportes 

4.1) Como qualificaria a infraestrutura das vias da Microrregião de Joinville? Utilize a 

Escala de Conceitos abaixo, indicando o número correspondente ao modo de transporte 

avaliado. 

 
                          Modo Aeroviário: __________ 
                          Modo Aquaviário: __________ 
                          Modo Ferroviário: __________ 
                          Modo Rodoviário: __________ 
 

 

 

 

 
4.2) Quais os modos de transporte utilizados na distribuição dos produtos da empresa?  

 
a) Rodoviário  
b) Ferroviário  
c) Aquaviário  
d) Aéreo  
e) Outro(s): ____________________  

 
4.3) Qual a frequência de utilização dos modos de transporte na distribuição dos 

produtos da empresa?  

 
a) Rodoviário ___________% 
b) Ferroviário ___________% 
c) Aquaviário ___________% 
d) Aéreo        ___________% 
e) Outro(s):   ___________%  

 
4.4) Caso houvesse na microrregião de Joinville a possibilidade de integração modal, 

você como gestor, optaria pela inclusão de algum modo de transporte para escoar a 

produção de sua empresa? Caso a resposta seja Sim, aponte o modo escolhido. 

 
a) Sim     Qual?  R:__________________ 
b) Não  

 
4.5) Para realizar a distribuição dos produtos, com que frequência a empresa enfrenta 

adversidades nessa atividade (congestionamentos, acidentes, roubos)? 

 
a) Sempre  
b) Frequentemente  
c) Eventualmente  
d) Nunca  

 

 

 

Conceito Nota 

Péssimo 1 ou 2 

Ruim 3 ou 4 

Regular 5 ou 6 

Bom 7 ou 8 

Ótimo 
 

9 ou 10 



5 – Zona de Atividades Logísticas (ZAL) 

5.1) Quais Estruturas julga mais importante na concepção da ZAL portuária na região? 

Indique o grau de importância destes, atribuindo valores de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 

zero para nenhuma importância e dez para importância máxima.  

 
a) Sistema de Gestão e Controle de Informações    Grau:_______ 
b) Armazéns         Grau:_______ 
c) Equipamentos de Movimentação Modernos    Grau:_______ 
d) Pátio de Contêineres Amplo      Grau:_______ 
e) Estações e Ligações Intermodais     Grau:_______ 
f) Centro Empresarial Multiuso      Grau:_______ 

 
5.2) Dentre os benefícios proporcionados pela ZAL às empresas que utilizam essa 

estrutura de apoio logístico, indique o grau de importância destes, atribuindo valores de 

0 (zero) a 10 (dez), sendo zero para nenhuma importância e dez para importância 

máxima.  

 
a) Redução de Custos                                                              Grau:_______ 
b) Busca de Melhores Serviços Logísticos                         Grau:_______ 
c) Utilização da Integração Modal                                     Grau:_______ 
d) Aumento da Eficiência na Cadeia de Suprimentos               Grau:_______ 
e) Modernos Sistemas de Informação                Grau:_______ 
f) Melhorar a Confiabilidade na Gestão dos Processos   Grau:_______ 
g) Redução de Impactos Ambientais                Grau:_______ 
h) Aumento do Fluxo de Cargas               Grau:_______ 
i) Racionamento de Recursos                 Grau:_______ 

 
5.3) Dentro do Sistema Portuário Brasileiro, quais as maiores dificuldades percebidas 

por sua empresa? Indique o grau de dificuldade destes, atribuindo valores de 0 (zero) a 

10 (dez), sendo zero para nenhuma dificuldade e dez para muita dificuldade.  

 
a) Excesso de Burocracia (Tributação, Número de Documentos, Licenças 

Ambientais etc.);        Grau:_______ 
b) Demora nos processos (Morosidade dos Serviços Aduaneiros, Fiscalização, 

Liberação de Cargas, Greves etc.);     Grau:_______ 
c) Baixa Oferta de Cabotagem;      Grau:_______ 
d) Carência de Linhas Regulares     Grau:_______ 
e) Custos Elevados nas Operações;     Grau:_______ 
f) Infraestrutura Deficiente (Gargalo nos Acessos, Falta de Integração Modal, Falta 

de Manutenção nos canais de acesso aos Portos, Altura do Calado Inadequado, 
etc.);         Grau:_______ 

g) Ausência de um Sistema de Controle de Informações sobre os Processos 
Portuários.        Grau:_______ 

 
5.4) Como a empresa classificaria a utilização dos serviços logísticos oferecidos por 
uma ZAL portuária, se esta proporcionasse aumento competitivo? 
 

a) Não Sabe     c) Bom 
b) Ruim     d) Excelente 


