
 Dez/2019  Dez/2018  Nov/2019  Dez/2019 - Dez/2018 Dez/2019 - Nov/2019

A - Agropecuária 147.432,3 171.046,4 183.427,0 -13,81 -19,62 

Soja 59.896,4 78.624,7 94.708,0 -23,82 -36,76 

Outros milhos (exceto milho doce), não moído 35.748,5 31.273,8 36.127,0 14,31 -1,05 

Algodão (exceto fios), não cardado nem penteado 21.152,1 19.742,7 20.600,9 7,14 2,68

Café não torrado, mesmo descafeinado 18.970,5 27.646,3 20.357,1 -31,38 -6,81 

Outras frutas frescas ou secas 3.227,7 3.025,5 3.321,8 6,68 -2,84 

Arroz com casca (paddy ou em bruto) 851,0 1.077,5 339,5 -21,02 150,69

Milho (exceto milho doce), não moído, em sementes 791,4 1.128,2 484,4 -29,85 63,38

Nozes comestíveis (exceto utilizadas para a extração de óleo), frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas 731,2 914,7 594,9 -20,06 22,92

Pimenta do gênero Piper, frutos do género Capsicum ou do gênero Pimenta, secos ou triturados ou em pó 669,1 1.321,4 847,2 -49,36 -21,02 

Bovinos vivos 634,5 1.032,3 1.386,9 -38,53 -54,25 

Uvas, frescas ou secas 492,8 494,3 1.055,6 -0,29 -53,31 

Outros trigos (incluindo espelta) e centeio, não moídos 475,2 568,8 0,0 -16,45 316793550,79

Outras madeiras em bruto ou simplesmente esquadriada 390,9 328,2 357,0 19,11 9,49

Aves de granja, vivas 386,2 362,8 292,3 6,42 32,10

Legumes de vagem, secos, em grão, descascados ou não, partidos ou não. 361,5 444,1 588,5 -18,61 -38,58 

Outros citrinos, frescos ou secos 348,8 464,5 309,3 -24,91 12,78

Mel natural 312,5 425,4 296,5 -26,55 5,38

Mate, extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base de chá, mate, ou os seus extractos, essências ou concentrados 310,7 439,0 328,7 -29,22 -5,46 

Especiarias (exceto pimenta e pimentão) 246,0 168,5 204,1 46,00 20,51

Sementes, frutos e esporos utilizados para a semeadura 207,4 207,6 151,4 -0,14 36,93

Lacas, gomas naturais, resinas, resinas de goma, e bálsamos 198,9 156,6 77,1 27,04 158,01

Pescado, fresco (vivo ou morto) ou refrigerado (inteiro) 192,4 206,4 175,3 -6,80 9,73

Lã não cardada, nem penteada (incluída a lã lavada a dorso) 170,3 288,6 200,4 -41,00 -15,01 

Figos, frescos ou secos 111,3 101,7 32,9 9,45 238,56

Sementes de gergelim 88,1 0,0 63,4 325005,43 38,86

Bananas (incluindo os plátanos), frescas ou secas 83,9 90,2 115,9 -6,95 -27,60 

Produtos vegetais, raízes e tubérculos, principalmente para a alimentação humana, frescos, secos ou refrigerados 74,1 57,7 71,3 28,44 3,91

Suínos vivos 54,7 50,6 0,0 8,15 0,00

Tabaco, não descaulificado, desnervado 46,2 58,8 123,8 -21,37 -62,65 

Outros vegetais frescos ou refrigerados 39,3 20,4 26,2 92,63 49,78

Sementes de algodão 33,9 46,3 26,8 -26,66 26,75

Plantas, partes de plantas (incluindo sementes e frutos) das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó.22,2 71,5 51,6 -68,92 -56,96 

Bulbos, tubérculos e rizomas de florescimento ou de plantas de folhagem, estacas, deslizamentos, árvores vivas e outras plantas 17,4 26,3 10,9 -34,09 58,95

Madeira de coníferas, em bruto (mesmo descascada ou alburno) ou simplesmente esquadriada, mas não tratada com tinta, corantes ou outros conservantes.16,7 41,6 1,3 -59,88 1181,96

Lenha (excluindo resíduos de madeira) e carvão vegetal 15,9 26,0 17,7 -38,80 -9,92 

Crustáceos não congelados, incluindo farinhas, rações e preparados de crustáceos próprios para consumo humano 10,1 24,7 16,0 -59,28 -37,12 

Flores de corte e folhagens 9,8 6,5 8,5 49,68 15,32

Outras sementes e frutos oleaginosos 8,4 6,5 3,3 29,35 153,66

Cavalos, asnos, mulas e burros vivos 7,3 26,4 21,1 -72,38 -65,37 
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Madeira de espécies não coníferas, em bruto (mesmo descascada ou alburno) ou simplesmente esquadriada, mas não tratada com tinta, manchas ou outros agentes de conservação das madeiras tropicais7,0 4,9 7,8 43,29 -10,21 

Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado 3,9 20,8 8,3 -81,18 -53,03 

Tomates frescos ou refrigerados 3,5 2,1 2,4 64,15 46,84

Maçãs, frescas 3,1 2,0 2,1 53,91 45,41

Borracha natural (exceto látex) 2,6 4,6 3,6 -43,59 -26,74 

Batatas, frescas ou refrigeradas (exceto batata doce) 2,4 5,0 3,2 -51,63 -24,21 

Aveia, não moída 1,5 1,2 2,7 27,05 -43,81 

Outros animais vivos 1,5 0,2 0,7 574,23 118,20

Laranjas, tangerinas, clementinas e híbridos semelhantes, frescos ou secos 1,4 7,2 1,3 -80,92 2,21

Trigo mourisco, milhete e alpiste, outros cereais não moídos 0,1 0,3 0,1 -72,28 -22,73 

Látex de borracha natural, mesmo pré-vulcanizado 0,0 0,0 0,1 622,29 -20,60 

Linhaça 0,0 0,0 0,0 102,22 183,88

Sementes de girassol 0,0 0,1 0,0 -77,62 237,13

Sementes de canola, colza e mostarda 0,0 0,0 0,0 -36,74 -72,57 

Centeio, não moído 0,0 0,6 0,0 -99,14 76,65

Matérias vegetais das espécies principalmente utilizadas em cestaria ou espartaria (por exemplo, bambus, rotins, canas, juncos, vimes, ráfia, palha de cereais branqueada ou tingida, casca de tília)0,0 0,0 0,0 447,62 -84,89 

Trigo duro, não moído 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Cevada, não moída 0,0 0,0 0,0 -95,18 -94,56 

Ovinos e caprinos vivos 0,0 0,1 0,0 0,00 0,00

Sorgo em grãos, não moídos 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

B - Indústria Extrativa 213.709,1 205.848,7 157.278,8 3,82 35,88

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, cruds 129.508,3 91.773,0 56.178,1 41,12 130,53

Minério de ferro e seus concentrados, não aglomerado 62.302,5 73.900,3 82.986,6 -15,69 -24,92 

Minérios de cobre e seus concentrados 8.807,5 15.001,8 7.558,6 -41,29 16,52

Minério de ferro aglomerado 8.548,4 17.725,2 5.789,5 -51,77 47,65

Minérios de alumínio e seus concentrados 1.336,0 2.052,1 937,4 -34,90 42,52

Minérios de manganês e seus concentrados  (incluindo minérios de ferro e seus concentrados com um teor de manganês de 20% ou mais, calculado sobre o peso seco)1.207,1 2.473,2 1.940,6 -51,19 -37,80 

Outras argilas e outros minerais refratários 912,0 1.502,1 726,5 -39,28 25,54

Pedra de construção ou monumentais (dimensão), desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma retangular (incluindo quadrada)631,1 742,2 616,5 -14,96 2,37

Quartzo, mica, feldspato, fluorita, criolita e chiolite 91,7 176,2 148,7 -47,96 -38,33 

Mineiros e concentrados de molibdênio, nióbio, tântalo, titânio, vanádio e zircônio 91,5 27,8 87,5 229,00 4,60

Outros minerais brutos 83,8 104,1 83,7 -19,47 0,19

Amianto 38,3 165,5 14,5 -76,85 164,12

Minérios de estanho e seus concentrados 36,8 31,3 26,9 17,53 36,58

Minérios de chumbo e seus concentrados 36,8 63,1 64,6 -41,70 -43,05 

Minérios e concentrados de outros metais não-ferrosos 28,8 26,7 16,6 7,77 73,59

Fertilizantes de animais ou vegetais, mesmo misturados entre si ou tratados quimicamente, fertilizantes resultantes da mistura ou do tratamento químico de produtos de origem animal ou vegetal17,7 20,9 19,8 -15,28 -10,63 

Cloreto de sódio, puro e sal comum (incluindo o sal de mesa e o sal desnaturado), mesmo em solução aquosa ou adicionados de antiaglomerante ou agentes de fluxo livre, a água do mar.14,8 3,2 42,1 363,85 -65,00 

Calhaus, cascalho, pedras britadas, para empedramento de estradas, de vias férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, macadame de escórias6,7 11,8 12,4 -42,73 -45,82 
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Areias naturais de qualquer espécie, mesmo coradas (exceto areias metalíferas do capítulo 28). 3,4 20,3 4,5 -83,46 -25,59 

Gesso, castinas, calcário e outras pedras calcárias de um tipo usado para a fabricação de cal ou de cimento 2,9 3,7 5,5 -22,54 -47,25 

Turfa (incluindo a turfa lixo), mesmo aglomerada 2,8 3,7 3,0 -23,14 -4,76 

Piritas de ferro, não torrado 0,2 0,7 0,0 -69,61 468,92

Diamantes industriais, classificados, trabalhados ou não 0,1 0,0 0,0 0,00 0,00

Fosfatos de cálcio naturais, fosfatos de alumínio naturais e cal fosfatado. 0,0 0,0 0,1 0,00 -93,76 

Minérios de zinco e seus concentrados 0,0 0,0 3,1 0,00 -99,90 

Minérios de metais preciosos e seus concentrados 0,0 18,2 10,2 -100,00 -100,00 

Antracito 0,0 1,0 0,3 0,00 0,00

Gás natural, na forma gasosa 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Linhita, mesmo em pó (excluindo a jato) 0,0 0,4 0,4 0,00 0,00

Outras hulhas 0,0 0,4 1,3 0,00 0,00

C - Indústria de Transformação 499.982,0 586.494,7 531.852,1 -14,75 -5,99 

Carne bovina congelada 32.794,1 20.165,7 34.197,8 62,62 -4,10 

Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, de aves 28.038,8 26.415,1 25.008,5 6,15 12,12

Bagaços e outros resíduos sólidos em pó ou pellets, da extração de gorduras ou óleos de sementes oleaginosas, frutos oleaginosos e os germes de cereais26.765,9 28.371,6 21.509,8 -5,66 24,44

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações, contendo, em peso, 70% ou mais de óleos de petróleo ou de óleos minerais betuminosos20.239,7 24.691,0 30.085,0 -18,03 -32,73 

Pastas químicas de madeira,  à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, semi-braqueado ou braqueado 19.508,9 39.771,6 23.250,2 -50,95 -16,09 

Aviões e outros veículos aéreos, de propulsão mecânica (exceto helicópteros), de peso superior a 15.000 kg 18.456,2 20.167,9 14.377,6 -8,49 28,37

Açúcares, beterraba ou cana, em bruto, no estado sólido, sem adição de aromatizantes ou de corantes 16.711,5 19.530,8 23.713,8 -14,44 -29,53 

Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) 15.048,3 12.290,3 16.816,8 22,44 -10,52 

Outros veículos automóveis para transporte de pessoas 14.944,5 11.848,4 18.817,1 26,13 -20,58 

Produtos semi-acabados de ferro ou aço não ligado, contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono 10.010,9 13.459,5 10.234,6 -25,62 -2,19 

Outros ferro-ligas (excluindo as ferro-ligas radioativas) 9.036,0 14.562,4 14.472,2 -37,95 -37,56 

Suco de laranja 8.941,9 15.672,7 12.062,5 -42,95 -25,87 

Aviões e outros veículos aéreos (exceto helicópteros), de peso superior a 2.000 kg, mas não superior a 15.000 kg 8.771,2 7.827,5 4.217,8 12,06 107,96

Carne suína fresca, resfriada ou congelada 8.152,7 4.735,1 6.921,8 72,17 17,78

Alumina (óxido de alumínio), exceto o corindo artificial 7.514,7 10.036,1 8.596,1 -25,12 -12,58 

Veículos automóveis para transporte de mercadorias 6.684,4 6.343,0 6.191,4 5,38 7,96

Outras partes e acessórios dos veículos automóveis dos grupos 722, 781, 782 e 783 5.662,4 7.679,9 6.526,0 -26,27 -13,23 

Partes dos motores do ítem 714.41 e subgrupo 714.8 5.104,5 8.776,1 3.907,1 -41,84 30,65

Tabaco, completamente ou parcialmente descaulificado ou desnervado 4.917,5 10.482,6 5.398,1 -53,09 -8,90 

Outras peças para motores de ignição por centelha dos subgrupos 713.2, 713.3 e 713.8 4.322,1 5.685,2 4.462,6 -23,98 -3,15 

Ferro gusa e spiegel, em lingotes, linguados ou outras formas primárias 4.265,1 5.053,3 3.913,0 -15,60 9,00

Bulldozers, angledozers, niveladoras, autopropulsores 3.886,4 6.129,7 5.966,4 -36,60 -34,86 

Couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, curtidos ou em crosta ou não preparados após curtimento ou após secagem, depilados, mesmo divididos3.853,0 5.191,2 4.104,2 -25,78 -6,12 

Álcoois monohídricos acíclicos 3.800,4 2.851,6 4.779,2 33,27 -20,48 

Outros açúcares de beterraba ou cana-de-açúcar e sacarose quimicamente pura, no estado sólido 3.432,0 2.956,5 4.545,5 16,08 -24,50 

Motores de pistão para a propulsão de veículos da divisão 78, grupo 722 e ítens 744.14, 744.15 e 891.11 3.347,8 2.951,7 1.936,8 13,42 72,85
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Produtos semi-acabados de aço de liga 3.219,9 3.648,9 5.161,3 -11,76 -37,61 

Carne bovina fresca ou refrigerada 2.978,4 3.972,1 3.589,7 -25,02 -17,03 

Pedra de cantaria ou de construção, trabalhou, e suas obras 2.966,5 4.077,9 2.946,7 -27,25 0,67

Pastas químicas de madeira, para dissolução 2.879,7 1.521,4 628,6 89,28 358,11

Chassis com motor para os veículos automóveis dos grupos 722, 781, 782 e 783 2.774,0 2.522,9 2.073,1 9,95 33,81

Pás mecânicas, escavadoras e pás carregadoras, autopropulsores 2.607,5 4.007,4 3.482,0 -34,93 -25,12 

Outras matérias de origem animal 2.567,0 2.947,6 2.409,3 -12,91 6,54

Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, cartões e papéis perfurados e não-perfurados , em rolos ou em folhas2.530,8 3.511,9 2.558,5 -27,94 -1,08 

Carne e miudezas (exceto fígado) de suínos, preparado ou preservado 2.457,5 2.249,8 2.424,4 9,23 1,37

Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes produtos ou à base de café, sucedâneos do café e respectivos extractos, essências e concentrados2.338,1 2.765,5 2.213,8 -15,45 5,62

Outras torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes 2.323,3 2.067,6 645,5 12,37 259,94

Outras preparações alimentícias 2.252,2 1.665,4 2.567,8 35,23 -12,29 

Motores (à exceção dos motores de potência não superior a 37,5 W) e geradores, corrente alternada 2.195,7 2.224,3 2.041,2 -1,29 7,57

Tubos e perfis ocos, de ferro ou aço 2.190,3 1.604,6 1.420,3 36,51 54,22

Arroz, semi ou elaborado, polido, glaceado, parboilizado ou convertido (incluindo arroz quebrado) 2.076,5 2.034,1 1.323,7 2,08 56,87

Polietileno 2.029,3 3.878,3 3.069,5 -47,67 -33,89 

Bombas de ar ou de vácuo, compressores, exaustores para extração ou reciclagem (exceto exaustores) com ventilador integrado 2.020,9 3.146,0 3.615,4 -35,76 -44,10 

Outros móveis, de madeira 2.001,0 2.444,1 2.278,4 -18,13 -12,18 

Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas 1.931,7 2.202,1 1.925,9 -12,28 0,30

Pneumáticos, novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto e os automóveis de corrida). 1.928,9 1.908,5 1.871,8 1,07 3,05

Tratores rodoviários para semi-reboques 1.926,6 1.907,6 2.261,4 1,00 -14,80 

Matérias albuminóides, amidos modificados e colas 1.915,4 1.766,5 2.211,0 8,42 -13,37 

Produtos semi-acabados de ferro ou aço não ligado, contendo, em peso, 0,25% ou mais de carbono 1.911,3 4.684,8 2.299,7 -59,20 -16,89 

Madeira compensada, madeira folheada e madeiras estratificadas semelhantes 1.889,5 3.200,5 2.018,3 -40,96 -6,38 

Outros medicamentos 1.876,7 2.166,1 1.890,6 -13,36 -0,73 

Alumínio e ligas de alumínio em formas brutas 1.845,4 552,9 1.901,5 233,77 -2,95 

Outros calçados, com sola exterior e parte superior de borracha ou plásticos 1.822,5 2.336,0 1.555,9 -21,98 17,14

Polímeros de propileno ou de outras olefinas 1.818,8 2.935,5 2.144,1 -38,04 -15,17 

Outros elementos químicos 1.802,1 2.060,3 1.740,0 -12,54 3,56

Outras peças (não incluindo pneus, motores e partes elétricas), dos bens do grupo 792 1.741,4 1.981,1 2.125,2 -12,10 -18,06 

Obras diversas de metais comuns 1.693,6 2.977,3 6.215,3 -43,12 -72,75 

Madeira de coníferas, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm1.617,6 2.322,8 1.948,1 -30,36 -16,96 

Pneumáticos, novos, dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões 1.608,6 1.811,8 1.381,2 -11,21 16,47

Outros calçados com parte superior de couro natural ou reconstituída 1.515,9 1.942,1 1.324,9 -21,95 14,42

Máquinas para colheita ou debulha de grama e ceifeiras, máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou para selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, suas partes1.488,1 1.077,6 1.285,4 38,08 15,77

Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, revestidos, impregnados, coloridos à superfície, ou impresso, decorados à superfície, em rolos ou em folhas1.458,7 795,0 1.376,4 83,48 5,98

Aparelhos para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós, extintores, armas de spray, máquinas de vapor ou máquinas de projetar a jato semelhantes, suas partes1.435,8 1.424,4 1.086,3 0,80 32,17

Óleo de soja e respectivas frações 1.422,1 1.609,3 884,7 -11,64 60,73

Tratores de rodas (excepto os dos ítens 744.14 e 744.15) 1.408,5 1.428,0 1.489,0 -1,37 -5,41 

Marcenaria ou carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos montados, telhas e shakes 1.369,5 1.575,8 1.359,9 -13,09 0,71
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Outras bases inorgânicas e óxidos de metal, hidróxidos e peróxidos 1.361,1 5.182,1 1.467,5 -73,73 -7,25 

Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluindo concretos e absolutos 1.346,3 1.651,0 953,8 -18,45 41,15

Alumínio e ligas de alumínio, trabalhadas 1.343,6 2.170,6 1.452,2 -38,10 -7,48 

Tijolos cerâmicos não refratários, ladrilhos, tubos e produtos semelhantes 1.280,3 1.657,0 1.410,3 -22,73 -9,22 

Fios e cabos e outros condutores elétricos isolados, cabos de fibras óticas constituídos de fibras embainhadas individualmente 1.277,8 1.484,7 1.336,0 -13,94 -4,36 

Carrocerias (incluindo os táxis), para os veículos automóveis dos grupos 722, 781, 782 e 783 1.267,6 1.927,6 1.459,4 -34,24 -13,15 

Papel, cartão, estofo de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas1.256,6 1.468,8 1.329,5 -14,45 -5,48 

Madeira de espécies não coníferas, perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de suas bordas, pontas ou faces, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades.1.225,5 1.607,6 1.484,6 -23,77 -17,46 

Resíduos de alimentos e alimentos preparados para animais 1.193,9 1.156,7 1.085,0 3,22 10,04

Éteres, peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, epóxidos, acetais e hemiacetais e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados1.145,7 798,2 999,0 43,54 14,69

Compostos amino de funções oxigenadas 1.118,7 970,4 854,2 15,28 30,97

Outras máquinas e aparelhos especializados para determinadas indústrias 1.102,0 806,3 1.365,9 36,67 -19,32 

Carnes e miudezas comestíveis, exceto de carne suína 1.096,1 1.369,1 925,0 -19,94 18,50

Policarbonatos, resinas alquídicas e outros poliésteres 1.085,4 750,9 951,2 44,56 14,12

Barras, laminados a quente, em rolos irregulares, de ferro ou aço 1.065,3 1.396,0 608,5 -23,69 75,07

Carne e miudezas (exceto fígado) de aves, preparado ou preservado 1.057,3 1.083,8 1.043,7 -2,44 1,30

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, revestidos de zinco 1.052,9 292,5 401,6 260,00 162,17

Alcatrões minerais e produtos da sua destilação (incluindo produtos semelhantes obtidos por processamento de petróleo ou por qualquer outro processo)972,9 6,2 5,6 15685,76 17387,29

Barras de ferro ou aço não ligado, sem mais trabalho a quente, laminados, estirados ou extrudados a quente, incluídas as com torção após laminagem972,2 1.874,1 1.385,9 -48,12 -29,85 

Zinco e ligas de zinco em formas brutas 969,6 697,8 895,6 38,96 8,26

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares, não reforçadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias 963,6 989,8 954,3 -2,65 0,98

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, não folheados ou chapeados, ou revestidos, sem mais trabalho além laminados a quente 957,6 5.525,2 2.818,0 -82,67 -66,02 

Outros pneus novos 944,3 1.254,3 867,5 -24,72 8,85

Papel e cartão Kraft, não revestido, em rolos ou em folhas 904,4 1.149,5 778,3 -21,32 16,20

Outras peças destinados às máquinas contida no grupo 716 898,9 958,2 1.627,4 -6,19 -44,76 

Máquinas e aparelhos para peneirar, lavar, moer terras, pedras e substâncias minerais sólidas, máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólidos, pastas cerâmicas etc869,1 789,0 775,8 10,16 12,02

Veios de transmissão (incluindo árvores de cames e virabrequins) e manivelas 864,4 1.261,4 836,9 -31,47 3,28

Hidrocarbonetos cíclicos 861,9 1.448,5 471,2 -40,50 82,91

Madeira de coníferas, perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas ou faces, mesmo ou não aplainada, polida ou unida pelas extremidades.859,3 1.099,6 945,0 -21,85 -9,06 

Outros equipamentos elétricos, para motores de combustão interna e veículos, suas partes 826,3 999,6 830,5 -17,34 -0,50 

Outros compostos de funções nitrogenadas 825,8 813,4 540,3 1,52 52,85

Fio de cobre 808,5 1.295,3 1.402,8 -37,58 -42,37 

Transformadores elétricos 793,1 753,8 1.400,0 5,21 -43,35 

Artigos farmacêuticos, exceto medicamentos 782,1 964,3 839,1 -18,90 -6,80 

Suco de qualquer fruta (exceto citrinos) ou vegetal, misturas de sucos de frutas ou de produtos hortícolas 774,2 1.024,6 881,7 -24,44 -12,20 

Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis e munições de guerra  e suas partes, cartuchos e outras munições e projéteis 770,4 445,7 1.161,2 72,84 -33,65 

Fungicidas 752,2 606,3 714,7 24,08 5,25

Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou outras substâncias orgânicas 745,8 876,8 730,2 -14,93 2,15

Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos, ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais ou para máquinas-ferramentas745,5 786,6 594,8 -5,23 25,33

Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos, rolhas, tampas, cápsulas e outros recipientes, de plásticos 738,3 792,9 692,7 -6,89 6,58
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Madeira de espécies não coníferas especificada na posição 2475 serrada ou fendida longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm735,2 1.104,0 960,0 -33,41 -23,42 

Aparelhos telefônicos, outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados 726,9 1.232,9 1.109,0 -41,04 -34,45 

Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista 720,7 1.702,5 948,4 -57,66 -24,01 

Outros produtos químicos e preparações 718,8 925,8 738,0 -22,36 -2,60 

Parafusos, porcas, tirafundos, etc, contrapinos, arruelas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço 714,0 917,1 671,8 -22,15 6,28

Caixas, sacos e outras embalagens, de papel, cartão, etc, caixas-arquivos, classificadores de correspondência e artigos semelhantes 702,8 480,6 599,0 46,24 17,33

Estanho e ligas de estanho, em formas brutas 698,4 874,4 592,7 -20,13 17,83

Automáticos para regulação ou instrumentos de controle e aparelhos 686,2 952,0 749,8 -27,92 -8,48 

Medicamentos contendo hormônios ou outros produtos do subgrupo 5415, mas não contendo antibióticos 682,8 1.200,7 801,4 -43,14 -14,80 

Pescado congelado inteiro 677,6 598,3 650,8 13,26 4,12

Crustáceos congelados 672,1 556,4 376,5 20,80 78,52

Outros álcoois acíclicos e os halogenados, sulfonados, derivados, nitrados ou nitrosados dos álcoois acíclicos 665,6 967,4 680,5 -31,20 -2,19 

Hidrocarbonetos acíclicos 652,8 1.923,0 1.364,4 -66,06 -52,16 

Produtos de confeitaria (incluindo o chocolate branco), sem cacau 647,9 578,0 675,8 12,09 -4,14 

Medicamentos contendo antibióticos ou seus derivados 626,8 632,1 601,2 -0,84 4,25

Produtos químicos à base de resina e madeira 622,1 864,3 470,5 -28,02 32,23

Semimanufaturados e artigos de tungsténio (volfrâmio), molibdênio, tântalo, magnésio e de outros metais comuns 613,3 577,8 274,7 6,15 123,29

Pedras preciosas (exceto diamantes) e semipreciosas, mesmo trabalhadas ou graduadas, mas não enfiadas, montadas ou engastadas, ou enfiadas temporariamente para facilidade de transporte598,7 623,9 628,6 -4,04 -4,76 

Máquinas e aparelhos pra filtrar ou depurar, para líquidos ou gases 583,9 659,5 993,8 -11,46 -41,24 

Outras obras de ferro ou aço 582,2 625,1 544,0 -6,86 7,02

Grupos geradores 581,1 305,8 324,7 90,00 78,99

Tintas e vernizes, plásticos em solução, pigmentos de água preparados, dos tipos utilizados para acabamento de couro, pigmentos dispersos em meios não aquosos, no estado líquido ou pastoso, tipos utilizados na fabricação de tintas577,6 527,7 510,9 9,46 13,07

Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões), preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza, contendo ou não sabão576,4 696,1 563,8 -17,20 2,23

Linguiças, salsichas e produtos similares, de carne, despojos de carne ou sangue 576,1 561,6 379,9 2,59 51,66

Ácidos monocarboxílicos e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos, seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 568,7 1.603,8 393,6 -64,54 44,48

Amendoins, não torrados, não cozidos, mesmo sem casca ou quebrados. 567,3 1.352,8 740,4 -58,07 -23,38 

Preparativos para o uso no cabelo 565,3 581,8 587,8 -2,84 -3,82 

Madeira em estilhas ou em partículas 557,2 534,0 1.084,7 4,33 -48,64 

Glicosídeos, glândulas ou de outros órgãos e seus extratos, anti-soros, vacinas e produtos semelhantes 542,9 692,7 588,8 -21,64 -7,80 

Outras bombas centrífugas 541,4 118,5 230,9 356,69 134,51

Catalisadores e preparações catalíticas 537,1 397,1 93,0 35,27 477,77

Aparelhos e artigos ortopédicos e de próteses 531,8 616,9 721,9 -13,79 -26,33 

Quadros, painéis e outros suportes, com dois ou mais aparelhos do subgrupo 772.4 ou 772.5, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica515,5 400,2 300,7 28,80 71,43

Assentos (exceto os do ítem 872.4), mesmo transformáveis em camas, e suas partes 512,8 448,7 510,5 14,29 0,46

Aparelhos elétricos para ligação ou proteção de circuitos elétricos, para tensão não superior a 1.000 V, conectores para feixes de fibras ópticas ou cabos508,4 708,4 536,6 -28,24 -5,26 

Partes de calçado, palmilhas removíveis, almofadas de salto, polainas, perneiras e artefatos semelhantes 503,4 693,8 368,3 -27,45 36,69

Disco de borracha, obras de borracha endurecida ou de borracha vulcanizada não endurecida 495,5 584,1 546,4 -15,16 -9,32 

Outras maquinarias de elevação, de carga, descarga ou de movimentação 491,1 338,7 479,9 44,99 2,33

Panificação, pastelaria, bolos, biscoitos, contendo ou não cacau, hóstias, cápsulas vazias para uso farmacêutico, amido ou fécula em folhas, e produtos semelhantes488,3 536,0 480,3 -8,90 1,65

Cervejas de malte (incluindo ale, stout e porter) 483,3 615,6 394,6 -21,50 22,48
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Combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de pistão de combustão interna 477,0 991,8 529,1 -51,90 -9,85 

Outras obras de plástico 471,6 618,2 454,7 -23,72 3,72

Outros tubos e perfis ocos (por exemplo, de costura aberta ou soldada, ou rebitados), de ferro ou aço 460,1 271,7 221,2 69,33 108,05

Madeira densificada e painéis de partículas, painéis de partículas orientadas (OSB) e painéis semelhantes, de madeira ou de outras matérias lenhosas455,7 610,2 537,7 -25,32 -15,26 

Cobre refinado e não refinado, ânodos de cobre para refinação eletrolítica, ligas de cobre, em formas brutas 448,0 869,5 1.126,2 -48,48 -60,23 

Inseticidas 437,0 318,8 268,0 37,08 63,10

Outros produtos de tabaco manufaturado (incluindo tabaco para fumar e mascar, rapé), extratos e molhos de tabaco 426,9 291,8 292,8 46,29 45,77

Ácidos carboxílicos contendo funções oxigenadas suplementares e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos, seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados426,5 492,5 316,6 -13,39 34,73

Armas não-militares 417,3 635,3 645,8 -34,32 -35,39 

Laminadores para metais, seus cilindros e outras partes e peças de laminadores 410,5 356,2 345,3 15,25 18,90

Outras matérias de origem vegetal 406,4 406,1 305,6 0,06 33,01

Artefatos de amianto, materiais de fricção 402,3 470,3 383,3 -14,45 4,95

Outras máquinas e aparelhos de energia elétrica, peças da máquina de energia elétrica do grupo 771 401,8 524,0 693,0 -23,32 -42,02 

Pilhas e acumuladores elétricos e suas partes 401,1 597,7 460,1 -32,90 -12,84 

Outros produtos químicos orgânicos e inorgânicos 396,3 419,5 374,7 -5,55 5,75

Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras 389,6 487,4 433,8 -20,07 -10,18 

Ferramentas para trabalhar manualmente,  pneumáticas ou de motor não elétrico incorporado e suas partes 388,6 550,8 496,2 -29,44 -21,67 

Bússolas, outros instrumentos de navegação, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou geofísica, rangefinders 385,1 549,5 330,3 -29,93 16,59

Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia ou veterinária (excluindo instrumentos e aparelhos de eletrodiagnóstico e radiológicos) 384,6 582,7 370,5 -33,99 3,82

Outros fertilizantes 381,6 354,2 320,8 7,72 18,93

Reboques e semi-reboques para transporte de mercadorias 380,2 499,7 252,4 -23,91 50,64

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos 378,6 430,9 384,9 -12,14 -1,63 

Ceras vegetais (exceto os triglicéridos), cera de abelha, outras ceras de insetos e espermacete, mesmo refinados ou coloridos 374,5 465,1 429,0 -19,48 -12,70 

Farinhas, pós e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, impróprios para alimentação humana, torresmos372,4 393,3 325,5 -5,33 14,39

Maquinaria agrícola, hortícola ou florestal, para preparação do solo ou para cultivo, para relvados ou campos de esporte, suas partes 369,9 592,1 303,5 -37,52 21,88

Leveduras (vivas ou mortas), outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas do ítem 54163), preparações fermentativas em pó 368,5 414,1 365,0 -11,01 0,96

Manteiga de cacau, gordura e óleo 364,5 353,6 240,0 3,06 51,87

Juntas de chapas de metal combinados com outras matérias, conjuntos sortidos de juntas semelhantes, de composições diferentes, selos mecânicos.363,5 613,3 348,7 -40,73 4,24

Refrigeradores, com exceção de geladeiras do tipo doméstico e congeladores, suas partes 363,1 294,9 239,0 23,13 51,95

Máquinas de lavar louça (exceto do tipo doméstico), máquinas para limpar, encher, fechar, arrolhar ou rotular garrafas, caixas etc 362,0 459,7 269,5 -21,24 34,34

Outro calçado com parte superior de matérias têxteis 361,0 397,6 441,6 -9,21 -18,27 

Outras máquinas e aparelhos elétricos com função própria, suas partes 359,5 298,7 206,8 20,36 73,81

Caixas de rolamento 351,6 394,0 340,4 -10,76 3,29

Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, carros laterais 349,4 385,1 386,2 -9,28 -9,53 

Outros pneus (incluindo pneus recauchutados), bandas de rodagem intercambiáveis, retalhos de pneus e câmaras de ar 346,5 365,3 297,7 -5,13 16,41

Aparelhos elevadores ou transportadores, de bens ou materiais 346,5 278,8 194,2 24,28 78,40

Outros tubos, com seções transversais circulares internas e externas, o diâmetro exterior superior a 406,4 milímetros, de ferro ou aço 345,1 364,3 371,8 -5,26 -7,17 

Outras máquinas de processamento de alimentos e suas partes 344,2 284,7 298,8 20,91 15,20

Outros artigos de cobre, níquel, alumínio, chumbo, zinco e estanho 325,9 197,9 261,6 64,64 24,54

Condensadores elétricos, fixos, (pré-estabelecidos) variáveis ou ajustáveis 324,4 382,2 368,1 -15,14 -11,88 
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Reservatórios, barris, tambores, latas e caixas, de ferro, aço ou alumínio, de capacidade < 300 L, ou não alinhados ou isolamento de calor, mas não equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos317,0 560,3 425,8 -43,43 -25,56 

Preparações de beleza ou de maquiagem para os cuidados da pele (exceto medicamentos), incluindo protetores solares e bronzeadores preparações, manicure e pedicure316,5 354,5 338,8 -10,71 -6,57 

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool 315,8 228,7 373,5 38,04 -15,46 

Estruturas (excluindo construções pré-fabricadas de grupo 811) e partes de estruturas 315,3 220,3 588,3 43,12 -46,40 

Outros compostos heterocíclicos, ácidos nucleicos 313,0 662,0 450,1 -52,72 -30,45 

Artigos de uso doméstico e suas partes, de ferro, aço, cobre ou alumínio, palha de ferro ou aço, esponjas e limpeza, polimento e artefatos semelhantes311,7 338,3 406,6 -7,86 -23,33 

Refrigeradores de tipo doméstico e congeladores de alimentos (elétrica e outros) 308,9 245,8 356,9 25,66 -13,45 

Aparelhos de ar condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, suas partes308,7 221,1 218,8 39,58 41,10

Outra maquinaria para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, e suas partes 306,2 343,3 222,0 -10,82 37,94

Engrenagens e rodas de fricção, de esferas ou de roletes, caixas de transmissão e variadores de velocidade 304,1 370,0 408,2 -17,82 -25,50 

Preparações corantes, dos tipos utilizados das indústrias de cerâmica, esmalte e vidro, cores artísticas, secadores de pintura e mástiques 303,6 264,0 256,9 15,00 18,21

Outras peças da maquinaria do grupo 723 (exceto do ítem 723.48) e do subgrupo 744.3 302,1 341,9 269,9 -11,64 11,92

Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas 293,8 268,3 245,9 9,51 19,49

Partes das bombas e elevadores de líquidos do grupo 742 293,7 313,3 254,4 -6,26 15,45

Celulose e seus derivados químicos, não compreendidas em outras subposições 291,3 344,9 336,3 -15,55 -13,37 

Turbinas a vapor e outras turbinas a vapor 289,7 52,1 336,7 455,93 -13,95 

Sabão, produtos orgânicos de superfície e preparações utilizadas como sabão, em barras, massas, pedaços ou figuras moldadas, contendo ou não sabão, papel, pastas, feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou detergente.289,7 304,8 295,0 -4,95 -1,80 

Tripas artificiais (tripas) de proteínas endurecidas ou de materiais celulósicos 285,2 432,8 214,6 -34,12 32,91

Mates de cobre, cobre de cementação (precipitado de cobre) 281,7 0,0 0,0 0,00 0,00

Outros tecidos tricotados e crochetados, não impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados 280,8 215,1 220,4 30,56 27,39

Outros tecidos, contendo 85% ou mais, em peso, de algodão, branqueados, tingidos, impresso ou não acabado, com peso superior a 200 g / m2 277,5 396,5 363,9 -30,02 -23,73 

Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de ferro ou aço 276,8 361,1 221,9 -23,34 24,76

Sais de ácidos de metal, compostos orgânicos e inorgânicos de metais preciosos 275,2 382,4 692,6 -28,03 -60,27 

Outras preparações alimentícias contendo chocolate e cacau 272,2 303,7 241,7 -10,39 12,61

Barras de ferro ou aço, sem mais trabalho do que a frio ou completamente acabados a frio 271,9 616,2 262,1 -55,88 3,72

Aminorresinas, resinas fenólicas e poliuretanos 270,5 288,8 246,3 -6,37 9,82

Outras máquinas de escritório, outras impressoras, máquinas copiadoras e aparelhos de fax mesmo combinados 270,2 550,2 223,7 -50,88 20,82

Pneumáticos, novos, dos tipos utilizados em motocicletas e bicicletas 269,7 264,1 192,8 2,14 39,87

Rolamentos de esferas 268,6 390,1 167,2 -31,13 60,62

Preparações para barbear, pré ou pós-barba, desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios e outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas, desodorantes de ambiente,    perfumados ou não268,4 315,3 294,8 -14,89 -8,96 

Outros motores e máquinas motrizes 267,9 467,9 222,0 -42,74 20,67

Outros aparelhos e equipamentos de laboratório, para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura 265,5 470,2 265,5 -43,53 0,01

Outros aparelhos eletrotérmicos 264,3 329,0 276,8 -19,67 -4,53 

Preparações para higiene bucal ou dentária, incluindo as pastas e pós de fixador de dentadura, fios dentais 263,9 365,2 248,5 -27,73 6,18

Peças para os aparelhos do grupo 747 263,6 308,5 187,6 -14,57 40,54

Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados 262,7 345,9 325,4 -24,06 -19,27 

Canetas, lápis e canetas-tinteiro 256,7 293,8 306,0 -12,63 -16,11 

Outros fios de fibras têxteis (incluindo fios de papel e fios, mechas e mechas de fibra de vidro) 255,5 376,3 208,6 -32,10 22,45

Copolímeros de etileno e acetato de vinila 255,2 99,3 175,6 157,14 45,35

Misturas de substâncias odoríferas e misturas à base de uma ou mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas para a indústria, utilizados para fabricação de bebidas251,9 241,6 223,3 4,25 12,81
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Acessórios para vias férreas, aparelhos mecânicos de sinalização, segurança ou controle de tráfego para vias férreas ou semelhantes, rodoviárias ou fluviais250,3 231,4 241,4 8,17 3,68

Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão, nível, pressão ou de outras características variáveis de líquidos ou gases 247,4 260,0 275,0 -4,85 -10,07 

Outras peças, para os objectos do grupo de 748 246,8 265,2 184,8 -6,95 33,55

Cordéis, cordas e cabos e suas obras (por exemplo, redes de pesca, peças para cordeiros) 245,7 334,5 208,0 -26,53 18,14

Aparelhos elétricos para ligação ou proteção de circuitos elétricos ou para fabricar ou conexão de circuitos elétricos, para tensão > 1.000 V 244,8 207,4 221,4 18,05 10,56

Outras obras de pasta de papel, papel, cartão ou estofo de celulose 242,5 297,0 202,0 -18,35 20,01

Jóias de ouro, prata ou platina (exceto relógios) e ourivesaria e seus artigos (incluindo gemas) 234,5 224,7 192,7 4,37 21,69

Outros produtos químicos orgânicos 228,8 273,5 252,1 -16,35 -9,24 

Misturas e pastas para a preparação de produtos do subgrupo 0484 de panificação 224,0 51,1 132,2 338,63 69,44

Revestimentos para pavimentos, revestimentos de paredes ou de tetos e domésticos e de higiene de plásticos 222,3 169,7 154,2 30,98 44,13

Partes das máquinas e aparelhos de subgrupos 743.5 e 743.6 221,2 219,0 216,0 1,01 2,39

Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 218,7 68,0 128,9 221,62 69,66

Discos, fitas, dispositivos de armazenamento, "cartões inteligentes" e outros suportes para gravação de som 216,3 413,0 169,1 -47,63 27,90

Lâminas de barbear e lâminas (incluídos os esboços lâmina de barbear em tiras) 216,0 149,4 206,4 44,62 4,67

Outros artigos manufaturados de madeira 215,4 312,1 244,2 -31,01 -11,81 

Circuitos integrados eletrônicos 215,3 214,6 309,3 0,34 -30,39 

Placas de cobre, folhas e tiras, de espessura superior a 0,15 milímetros 214,9 240,9 162,0 -10,81 32,68

Produtos laminados planos de aço inoxidável, sem mais trabalho além de laminados a frio 214,2 457,6 234,1 -53,18 -8,49 

Outros plásticos 211,6 239,7 188,9 -11,71 12,05

Construções pré-fabricadas 208,5 151,4 141,1 37,70 47,75

Farinhas de cereais (exceto trigo ou centeio) 207,4 86,9 121,4 138,78 70,83

Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo e de medida de distâncias de uso manual 206,8 310,4 255,8 -33,36 -19,15 

Herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas 206,5 453,7 293,5 -54,48 -29,65 

Extratos tanantes de origem vegetal, taninos e seus derivados, matérias corantes de origem vegetal ou animal e preparações à base desses 206,4 197,3 172,7 4,59 19,50

Outros instrumentos dentários e aparelhos 206,2 190,0 152,3 8,50 35,37

Polímeros acrílicos 206,2 357,4 203,4 -42,32 1,36

Artigos de serralharia, cofres-fortes, etc, e caixas de segurança, de metais comuns 205,6 255,8 225,3 -19,62 -8,74 

Betume de petróleo, coque de petróleo e misturas betuminosas 203,5 979,2 956,2 -79,22 -78,72 

Enchimentos, mechas e tecidos e artigos para uso em máquinas ou planta 201,9 175,6 178,4 14,98 13,20

Tubos de cobre, canos e acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) 200,5 189,5 168,8 5,83 18,76

Artigos de matérias minerais (exceto cerâmica) 200,2 387,1 180,9 -48,28 10,69

Cacau em pó sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes 199,6 171,9 236,2 16,15 -15,47 

Diamantes (exceto diamantes industriais ordenadas), mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados 196,5 305,3 5,0 -35,65 3849,16

Tijolos refratários e outros materiais de construção refratários 194,4 301,9 246,2 -35,62 -21,05 

Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos 194,1 292,1 358,8 -33,56 -45,91 

Outros equipamentos de telecomunicações 193,1 86,7 168,1 122,69 14,87

Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras 191,5 167,8 183,4 14,10 4,45

Peças para bombas, compressores, ventiladores e exaustores dos subgrupos 743.1 e 743.4 189,1 254,5 234,4 -25,69 -19,33 

Fornos industriais ou de laboratório, etc, e suas partes 187,4 233,4 103,6 -19,74 80,76

Chapas, folhas, películas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para além de pisos, paredes e tetos186,8 160,6 169,3 16,28 10,34
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Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão 185,6 49,0 301,8 278,60 -38,51 

Óleo de palma e suas frações 184,1 18,3 11,2 907,83 1538,45

Geradores de gás, aparelhos de destilação ou de retificação, permutadores de calor e aparelhos para liquefacção do ar ou de outros gases 183,5 277,0 316,6 -33,77 -42,05 

Pescado salgado mas não seco ou defumado e pescado em salmoura 177,7 84,7 94,1 109,73 88,87

Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, sem mais trabalho do que a rolagem a quente 173,1 392,9 372,9 -55,93 -53,57 

Óleo de amendoim e suas frações 172,3 212,5 220,4 -18,91 -21,84 

Óxidos de zinco, crómio, manganês, ferro, cobalto, titânio e chumbo 169,1 180,2 227,7 -6,18 -25,73 

Outras bombas volumétricas rotativas 169,0 182,0 158,8 -7,14 6,38

Ovos de aves, na casca, frescos, preservados ou cozidos 167,7 376,1 194,3 -55,41 -13,71 

Molas e folhas de molas, de ferro ou aço 165,5 207,8 205,9 -20,39 -19,63 

Volantes e polias (incluindo roldanas) 163,5 207,1 143,4 -21,05 14,00

Outros veículos não autopropulsores, partes de reboques, semi-reboques e de veículos não autopropulsores 160,5 164,9 131,4 -2,70 22,09

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, revestidos com estanho 160,3 198,2 141,3 -19,14 13,39

Ácidos inorgânicos e compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não-metálicos 158,8 138,6 172,8 14,51 -8,14 

Cloretos, óxidos e hidróxidos de cloreto, brometos e oxibrometos, iodetos e óxidos de iodeto 154,6 93,7 80,9 65,05 91,15

Folhas de serras de todos os tipos (incluindo as fresas, entalhando ou lâminas para serrar) 154,6 205,8 199,8 -24,86 -22,61 

Folhas para folheados,folhas para contraplacados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras,serradas longitudinalmente, cortada ou desenrolada,mesmo aplainada,polida ou unidas longitudinalmente ou pelas extremidades, espessura <= 6 mm153,7 185,4 151,1 -17,08 1,76

Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, caixas de descarga, mictórios etc 153,6 134,2 130,6 14,49 17,66

Fios de ferro ou aço não ligado 153,2 201,9 182,9 -24,12 -16,24 

Motores (à exceção dos motores de potência não superior a 37,5 W) e geradores de corrente contínua, 153,1 175,0 159,6 -12,53 -4,06 

Facas, serrilhadas ou não (incluindo as podadeiras), exceto facas do ítem 695.61, e suas lâminas 152,6 201,5 154,2 -24,28 -1,06 

Plásticos para construções 152,4 109,4 103,9 39,28 46,62

Ventiladores e exaustores que integram um ventilador 152,1 176,6 103,9 -13,88 46,35

Fogos de artifício, foguetes de sinalização, foguetes contra o granizo, sinais de nevoeiro e outros artigos pirotécnicos 151,3 106,6 127,8 41,90 18,41

Fios e cabos de borracha vulcanizada , chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida 150,0 152,6 130,3 -1,75 15,10

Fibras óticas, cabos de fibras óticas, chapas de material de polarização, lentes (incluídas as de contato), prismas, espelhos 148,2 142,1 98,3 4,31 50,70

Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos da divisão 76 148,1 126,4 98,8 17,15 49,90

Outros papéis e cartões, não revestidos, em rolos ou em folhas 148,1 210,6 183,7 -29,68 -19,40 

Partes das máquinas do grupo 725 145,5 76,4 111,5 90,56 30,46

Máquinas e máquinas-ferramentas (incluídas as prensas) para trabalhar metais, prensas para trabalhar metais 144,6 255,5 17,0 -43,40 749,72

Embarcações leves, dragas, guindastes flutuantes, docas flutuantes, flutuantes ou plataformas de perfuração ou submersíveis 144,3 1,0 150,3 13802,88 -3,97 

Outras máquinas e aparelhos para medição, controle e instrumentos científicos 143,6 83,2 280,5 72,70 -48,80 

Embalagens e carretéis para cabos, de madeira, paletes, caixas e similares de madeira 143,1 120,6 159,4 18,66 -10,26 

Outros produtos químicos orgânicos diversos 142,6 192,1 113,9 -25,77 25,26

Vidro soprado e de superfície e polido, em folhas, mesmo não tendo uma  camada  absorvente, refletora ou anti-reflexo, mas não trabalhado de outro modo142,5 170,6 134,5 -16,49 5,95

Peles finas inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou patas, não montadas 142,1 126,9 126,6 11,96 12,28

Amidos, inulina e glúten de trigo 141,5 75,8 135,9 86,59 4,12

Maquinas especializados para determinadas indústrias, suas partes e acessórios 141,5 164,5 218,3 -13,96 -35,19 

Outras peças das máquinas e aparelhos mecânicos dos ítens 723.48, 727.21 e 728.41 por 728.49 140,9 106,9 106,7 31,83 32,14

Matérias corantes sintéticas e suas preparações 138,6 183,5 124,4 -24,44 11,47
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Instrumentos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial, medida/controle de quantidade de calor, som ou luz, micrótomos136,9 145,0 161,6 -5,60 -15,27 

Outras máquinas e equipamentos para terraplenagem, nivelamento, raspagem, escavação da terra, de minerais ou minérios, autopropulsores 136,7 243,6 317,7 -43,88 -56,97 

Outras máquinas e equipamentos elétricos 136,5 134,2 243,6 1,72 -43,96 

Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, inibidores de goma, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados para óleos minerais, ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais135,8 127,5 150,2 6,52 -9,62 

Outros fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), incluídos os monofilamentos com menos de 67 decitex 133,0 209,4 157,9 -36,49 -15,74 

Outros motores de pistão 132,9 465,4 298,7 -71,45 -55,52 

Níquel e ligas, trabalhadas (excluindo os ânodos de galvanoplastia) 132,0 238,5 121,4 -44,65 8,73

Cestaria em vime, vassouras, pincéis, rolos de pintura, rodos e esfregões 131,9 128,7 120,8 2,48 9,16

Cordas, cabos, tranças, lingas e artefatos semelhantes, de ferro, aço, cobre ou alumínio, não isolados para usos elétricos 131,7 159,2 152,2 -17,27 -13,45 

Outros papéis e cartões, cortados em forma 131,7 165,0 191,3 -20,23 -31,16 

Outras matérias corantes, preparações à base de matérias corantes, produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definida131,4 185,4 129,7 -29,16 1,30

Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada 131,3 204,0 136,9 -35,61 -4,08 

Roupa de cama, toalhas de mesa, toucador ou cozinha 130,9 121,8 168,0 7,41 -22,12 

Coco, abacá (cânhamo de Manila ou Musa textilis Nee), rami e outras fibras têxteis vegetais, em bruto ou trabalhado, mas não fiado, estopas e desperdícios destas fibras (incluindo os desperdícios de fios e os fiapos)129,7 187,8 128,1 -30,94 1,23

Alcalóides vegetais, naturais ou reproduzidos por síntese, seus sais, éteres, ésteres e outros derivados 129,5 40,5 12,2 219,57 964,82

Guindastes de bordo, guindastes (incluindo gruas de cabo), pórticos móveis, carros-pórticos e caminhões equipados com um guindaste 129,3 312,0 148,3 -58,57 -12,87 

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80% vol, aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas 128,1 133,8 141,9 -4,29 -9,73 

Aparelhos para cozinhar ou aquecer dos tipos utilizados para uso doméstico, não elétricos e suas partes, de ferro, aço ou cobre 126,5 136,7 111,7 -7,51 13,21

Bombas instaladas ou projetadas para ser equipado com um dispositivo de medição 124,8 169,4 194,5 -26,34 -35,85 

Suportes elásticos para camas, artigos de cama ou similares equipados com molas ou quaisquer matérias 124,7 128,6 120,0 -2,97 3,97

Equipamentos de isolamento elétrico 124,2 123,4 102,5 0,59 21,17

Policloreto de vinila 123,9 215,5 130,0 -42,48 -4,65 

Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou aparelhos de som para gravação ou reprodução123,7 14,0 77,6 786,42 59,48

Outras unidades de máquinas automáticas de processamento de dados 122,1 403,1 37,3 -69,70 227,04

Antibióticos 122,0 184,0 154,2 -33,69 -20,88 

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados 120,3 153,7 120,4 -21,74 -0,06 

Tecidos, tramas, e fios de filamentos sintéticos (incluídos os tecidos obtidos a partir de materiais do ítem 651,88), exceto tramas de pelúcia ou chenille119,2 111,4 111,7 7,03 6,78

Outros móveis, de outras matérias 119,2 64,8 70,4 84,08 69,31

Mós, rebolos e semelhantes, sem armação, para moer, amolar, polir, retificar ou cortar, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmica119,0 149,3 94,7 -20,27 25,77

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, não folheados ou chapeados, ou revestidos, sem mais trabalho além laminados a frio 117,2 270,1 461,3 -56,61 -74,59 

Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, exceto os aspiradores de subgrupo 775.5, suas partes 117,0 54,1 42,8 116,27 173,54

Caixas de molde de fundição, bases para moldes, padrões de moldagem, moldes para metais, carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plásticos116,4 228,3 121,3 -49,01 -3,99 

Partes exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos abrangidos subgrupos 772.4, 772.5 e 772.6 115,0 257,4 104,1 -55,35 10,38

Gases, de líquidos ou de electricidade de produção metros, incluindo medidores de calibração 113,8 121,7 429,5 -6,47 -73,49 

Barras de cobre, barras e perfis 113,8 135,7 103,5 -16,14 9,94

Aparelhos de eletrodiagnóstico (exceto os aparelhos radiológicos) 113,7 73,7 45,5 54,18 149,97

Compostos de função quinona, aldeído e cetona 110,7 150,4 152,2 -26,44 -27,31 

Outras preparações alimentícias contendo cacau, em blocos ou em barras, mesmo recheados 109,5 266,8 114,0 -58,97 -4,02 

Peças de mobiliário dos subgrupos 821.3, 821.5 e 821.7 108,1 113,7 119,8 -5,00 -9,79 

Ferramentas manuais, pás, enxadas, picaretas, enxadas, machados, podões, tesouras de podar, foices, facas para feno, tesouras para sebes 107,8 84,1 85,3 28,11 26,44
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Peças e acessórios destinados às máquinas dos subgrupos 751.1, 751.2, 751.9 e do grupo 752 g 106,9 162,8 123,7 -34,31 -13,53 

Veículos automóveis utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para o transporte de mercadorias, tratores nas estações ferroviárias, partes dos veículos precedentes106,2 192,7 58,4 -44,88 82,06

Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, dos tipos utilizados em veículos automóveis 106,1 70,5 167,6 50,49 -36,67 

Cigarros contendo tabaco 105,0 90,8 114,5 15,59 -8,35 

Carne e miudezas (exceto fígado) de bovinos, preparado ou preservado 105,0 86,1 100,2 21,94 4,70

Espelhos de vidro, mesmo emoldurados (incluindo os espelhos retrovisores) 104,7 100,9 102,7 3,71 1,90

Válvulas de redução 104,3 136,3 86,4 -23,48 20,70

Motores de reação 103,9 1.200,0 387,5 -91,34 -73,19 

Turbinas hidráulicas e rodas d'água e suas peças 103,9 180,1 74,5 -42,33 39,41

Papel e cartão canelados, encrespados, plissados, estampados ou perfurados, em rolos ou em folhas 103,5 168,3 133,8 -38,46 -22,63 

Poliamidas 102,7 253,0 114,6 -59,40 -10,36 

Calçado esportivo 102,3 142,2 140,6 -28,05 -27,24 

Ferramentas eletromecânicas de uso manual, com motor elétrico incorporado, suas partes 102,3 169,3 156,0 -39,60 -34,46 

Pós abrasivos naturais ou artificiais ou em grãos, em matérias têxteis, papel, cartão ou outras matérias 101,6 102,7 64,6 -1,06 57,26

Artefatos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador ou usos semelhantes (exceto os dos ítens 665.11, 665.92 ou 665.93) 101,3 106,7 90,8 -5,00 11,55

Ternos, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e shorts 100,0 105,8 110,0 -5,43 -9,06 

Margarina, misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais, exceto aquelas do subgrupo 4313 99,2 53,5 158,2 85,54 -37,26 

Sulfetos, polissulfetos, ditionitas, sulfoxilatos, sulfitos, tiossulfatos, sulfatos, alumino e peroxossulfatos (persulfatos) 98,9 139,9 79,5 -29,28 24,47

Tubos, canos e mangueiras, de borracha vulcanizada não endurecida, com ou sem seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, bridas). 98,1 204,1 192,9 -51,92 -49,14 

Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da subgrupo 775.1) para lavar, limpar, espremer, secar, passar, tingir fios, tecidos ou artigos têxteis confeccionados97,8 78,0 74,6 25,43 31,19

Partes e peças destinadas às máquinas dos ítens 744.11, 744.12, 744.13 e subgrupos 744.2, 744.4, 744.7 e 744.8 96,2 127,6 122,1 -24,56 -21,18 

Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais, carbonetos metálicos sinterizados ou ceramais, sem eliminação de matéria 95,9 353,2 0,5 -72,84 20198,85

Outros manufaturados 95,8 158,7 71,5 -39,63 34,05

Hipocloritos, hipoclorito de cálcio comercial, cloretos, hipobromitos, cloratos e percloratos, bromatos e perbromates, cloratos e percloratos, iodatos e periodatos95,8 43,9 89,8 118,26 6,63

Contadores de voltas, produção, taxímetros, caminho percorrido, podômetros, indicadores de velocidade e tacômetros, estroboscópios 93,2 163,7 98,6 -43,06 -5,42 

Registros, cadernos, de encomendas, de recibos e artigos semelhantes, almofadas mata-borrão, encadernação e outros artigos de papelaria 91,5 60,0 85,7 52,39 6,75

Vidros de segurança, consistindo em vidro fortalecido (temperado) ou vidro laminado 90,9 140,9 83,3 -35,44 9,17

Outros polímeros de estireno 88,2 171,1 167,7 -48,45 -47,41 

Microfones e seus suportes, alto-falantes, fones de ouvido, alto-falantes, amplificadores elétricos etc. 87,6 84,0 82,4 4,22 6,33

Manufaturas de madeira para uso doméstico ou decorativo (exceto móveis) 87,3 91,0 94,4 -4,09 -7,47 

Produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes de avivamento fluorescentes ou luminóforos, mesmo de constituição química definida, lacas corantes e preparações86,1 64,1 29,9 34,33 187,75

Gorduras, óleos e respectivas frações, animal ou vegetal, cozidos,oxidados, desidratados, sulfurados, polimerizada pelo calor no vácuo ou em gás inerte ou de outra maneira  quimicamente modificados85,9 48,6 37,3 76,61 130,26

Outros tubos e mangueiras, não reforçados ou associados a outras matérias, sem acessórios. 84,8 100,6 65,8 -15,73 28,82

Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1 mm, varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superfície, mas sem qualquer outro trabalho, de plásticos polímeros de cloreto de vinila84,7 109,7 75,2 -22,75 12,59

Preparações lubrificantes e preparações dos tipos utilizados para o tratamento de óleo ou graxa de matérias têxteis,couros, peles com pêlo ou outras matérias,exceto as que contenham 70% ou mais,em peso,de óleos de petróleo ou de óleos minerais betuminosos84,7 115,3 70,4 -26,55 20,37

Tubos e mangueiras rígidas 84,2 79,7 68,6 5,64 22,80

Rolamentos de rolos cônicos (incluindo cone e conjuntos de rolos cônicos) 83,7 178,5 129,5 -53,12 -35,40 

Chumbo e ligas de chumbo em formas brutas 83,1 53,0 241,3 56,64 -65,57 

Adubos ou fertilizantes químicos, nitrogenados 83,0 67,5 77,3 22,97 7,42

Acessórios para tubos, canos e mangueiras (por exemplo, juntas, cotovelos, bridas), de plásticos 82,9 90,2 65,7 -8,01 26,23
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Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados ou chapeados, nem revestidos, com uma largura de 600 milímetros ou superior 82,9 47,6 72,4 74,12 14,54

Fitas (exceto as do subgrupo 656.2), fitas consistentes sem trama montada por meio de um adesivo (bolducs) 82,4 148,0 85,4 -44,33 -3,50 

Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos), fosfatos e polifosfatos 82,2 108,4 83,8 -24,17 -1,98 

Outras gordurase óleos  vegetais fixos, em bruto, refinados ou fracionados, com excepção dos "soft" 82,1 94,9 99,9 -13,49 -17,82 

Outros rolamentos de rolos cilíndricos 80,9 94,1 77,7 -13,97 4,07

Alquilbenzenos mistos e alquinaftalenos mistos, exceto as dos subgrupos 3352 e 5112 80,9 4,4 0,0 1734,49 0,00

Cantoneiras, perfis e seções (excluindo trilhos) e estacas-pranchas, de ferro ou aço 80,8 422,6 133,4 -80,88 -39,46 

Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, tortas, facas de peixe, manteiga, pinças para açúcar e artefatos semelhantes 80,8 111,6 146,5 -27,59 -44,87 

Outras bebidas não-alcoólicas 79,9 86,9 94,5 -8,08 -15,50 

Outros móveis, de metais 79,6 82,9 107,9 -3,94 -26,22 

Grãos de cereais, trabalhados ou preparados (incluindo alimentos matinais) 79,1 72,7 68,9 8,68 14,77

Cimento Portland, cimentos aluminosos, cimentos de escória, cimento superfosfatados e cimentos hidráulicos, mesmo corados ou sob a forma de clínquer77,3 34,4 87,0 124,60 -11,15 

Extratos e sucos de carne, peixe ou crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos 77,1 100,9 149,3 -23,53 -48,32 

Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro, aço ou alumínio, capacidade > 300 L, alinhados ou não ou com isolamento térmico ou não, sem dispositivos mecânicos ou equipamento térmico74,5 86,1 67,4 -13,56 10,51

Outras peças e acessórios exclusiva ou principalmente destinados às máquinas-ferramentas dos grupos 731 e 733 73,7 285,2 305,9 -74,15 -75,91 

Tungstênio (volfrâmio), molibdênio, tântalo e de magnésio em formas brutas (incluindo os desperdícios e aparas) 73,4 19,2 97,7 281,91 -24,87 

Suco de qualquer outro citrino 72,0 72,9 79,5 -1,12 -9,38 

Chapas e filmes planos, sensibilizados, não impressionados, filme planos de impressão instantânea, sensibilizados, não impressionados 71,8 98,1 100,2 -26,79 -28,34 

Recipientes de vidro, do tipo utilizado para transporte ou embalagem, rolhas e tampas, de vidro 71,8 37,9 80,0 89,51 -10,24 

Outros óleos animais, gorduras e graxas 70,6 21,5 76,3 228,21 -7,50 

T-shirts e camisolas interiores, de malha 70,4 56,0 82,8 25,80 -14,98 

Partes de rolamentos de esferas e roletes 69,6 120,5 60,0 -42,24 16,11

Aparelhos baseados no uso de raios-X ou de alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, os tubos de raios, geradores de tensão, mesas de comando etc69,6 91,7 48,3 -24,10 43,88

Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos para medida ou controle de grandezas elétricas ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas69,3 36,2 71,9 91,38 -3,53 

Farinha, sêmola, flocos, grânulos e pellets, de batata, frutas e vegetais 69,3 103,0 106,5 -32,75 -34,96 

Aparelhos de mecanoterapia, massagem, psicotécnica ,ozonoterapia, oxigenoterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória69,2 54,1 74,7 27,99 -7,31 

Outros tubos, canos e mangueiras 69,0 328,9 122,3 -79,03 -43,62 

Amenidades e artigos de higiene, peneiras, manequins de alfaiate 68,9 64,4 82,6 7,01 -16,53 

Ácidos policarboxílicos e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos, seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 68,7 36,9 121,4 86,15 -43,38 

Pasta de cacau, mesmo desengordurada 68,5 83,2 79,0 -17,73 -13,26 

Ferro-manganês 68,1 32,0 23,2 112,54 193,82

Maquinaria elétrica para soldar e aparelhos de plasma de arco magnético, capaz ou não de cortar, máquinas e aparelhos para pulverização 67,7 77,0 29,4 -12,03 130,54

Outras ferramentas manuais, blowlamps, vícios, sargentos e semelhantes, bigornas, forjas portáteis, 67,6 67,0 62,0 0,80 8,94

Sacos de matérias têxteis, dos tipos utilizados para a embalagem de produtos 67,4 47,8 45,2 40,96 49,17

Piritas de ferro torradas (cinders), mesmo aglomeradas 66,8 0,0 0,0 0,00 0,00

Artigos esportivos 66,0 59,1 57,5 11,56 14,69

Artigos de sanitários e suas partes, de ferro, aço, cobre ou alumínio 65,7 88,6 53,1 -25,81 23,68
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Veículos automóveis para usos especiais, exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias 65,6 104,3 22,9 -37,14 186,65

Leite e creme de leite concentrados ou adoçados 63,8 107,7 82,7 -40,76 -22,87 

Velas, jogos, ligas pirofóricas, artigos de matérias inflamáveis, artigos para fumantes 63,7 66,9 59,3 -4,72 7,54

Molhos, condimentos e temperos compostos, farinha de mostarda e mostarda preparada, vinagre e substitutos de vinagre obtidos a partir do ácido acético63,5 119,5 78,3 -46,92 -19,00 

Produtos laminados planos de aço ao silício 63,3 106,2 46,7 -40,39 35,56

Outros tecidos e produtos têxteis impregnados ou revestidos 63,3 91,4 69,3 -30,79 -8,68 

Outros tecidos de algodão contendo menos de 85%, em peso, de algodão, combinados com fibras sintéticas ou artificiais, com peso superior a 200 g / m262,8 60,9 51,8 3,16 21,30

Calças, jardineiras, bermudas e shorts femininas, de material textil, não tricotado ou crochetado 61,9 37,8 65,2 63,60 -5,14 

Roupa de banho 61,4 52,4 56,3 17,28 9,01

Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis, máquinas para preparação de matérias têxteis, fiação, dobragem etc 60,8 166,3 49,9 -63,44 21,79

Soutiens, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefatos semelhantes e suas partes, mesmo de malha. 59,9 41,6 58,3 43,92 2,83

Lactâmicos, compostos heterocíclicos exclusivamente com hetero-átomo(s) 58,7 161,7 136,0 -63,72 -56,87 

Titulares de trabalho, cabeças-matriz de auto-abertura e divisores para máquinas-ferramentas, porta-ferramentas 58,5 42,2 50,5 38,62 15,85

Outras máquinas de construção e mineração 58,2 67,8 40,4 -14,22 43,98

Aviões e outros veículos aéreos (exceto helicópteros), de peso não superior a 2000 kg 57,8 4,2 11,2 1283,71 416,77

Máquinas para impressão offset 57,6 132,4 18,2 -56,47 216,18

Outros artigos de vidro 57,3 32,9 28,1 74,38 103,69

Leite (incluindo desnatado) e creme, não concentrado ou adoçado 56,8 106,4 71,4 -46,59 -20,43 

Outros aparelhos de iluminação (incluindo os projetores) 56,6 68,5 45,8 -17,35 23,66

Motores elétricos de potência não superior a 37,5 W 56,3 78,5 78,2 -28,25 -27,96 

Línteres de algodão 55,7 69,3 52,1 -19,61 7,03

Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes 55,6 57,9 30,2 -3,87 84,29

Outros tecidos, contendo 85% ou mais, em peso, de algodão, branqueados, tingidos, impresso ou não acabado, com peso não superior a 200 g / m254,8 106,0 43,6 -48,26 25,76

Macacos, outros aparelhos do tipo utilizado para elevar veículos 54,8 39,2 42,8 40,02 28,04

Farinha de trigo ou centeio 54,6 9,4 50,5 482,16 8,23

Vidro em massa ou esferas, barras ou tubos (em bruto), desperdícios e resíduos de vidro 54,5 77,8 77,3 -30,00 -29,52 

Dispositivos de segurança, cordões detonantes, cordéis detonantes, dispositivos de ignição, detonadores elétricos 53,5 44,0 37,0 21,59 44,49

Diodos, transistores e dispositivos semicondutores, dispositivos fotossensíveis semicondutores, diodos emissores de luz 53,4 80,3 86,0 -33,46 -37,92 

Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, sem mais trabalho do que laminados a frio 52,9 103,0 30,1 -48,69 75,59

Óculos e armações de óculos 52,7 77,1 62,8 -31,66 -16,11 

Carbonatos, peroxocarbonatos (percarbonatos), carbonato de amônio comercial contendo carbamato de amônio. 52,2 43,1 30,4 21,05 71,88

Poliacetais e outros poliéteres 51,6 123,1 41,7 -58,10 23,66

Caldeiras de geradores de vapor, caldeiras de água sobreaquecida 50,6 82,5 128,5 -38,68 -60,62 

Outros 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 retalho50,6 47,7 71,2 6,12 -28,95 
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Outras turbinas a gás 49,1 175,4 43,0 -72,01 14,28

Outros monitores 48,4 53,7 30,8 -9,84 57,09

Bebidas fermentadas (por exemplo, sidra, perada, hidromel), misturas de bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas48,3 20,8 41,0 132,39 17,88

Perfumes e águas de colônia 48,2 80,4 85,3 -40,03 -43,48 

Produtos laminados planos de aço inoxidável, sem mais trabalho do que a rolagem a quente 46,9 105,1 39,2 -55,36 19,56

Fios de algodão, exceto linhas de costura 46,7 60,5 74,6 -22,76 -37,39 

Iates e outras embarcações de recreio ou de desporto, remo barcos e canoas 46,1 86,2 25,5 -46,49 80,75

Bijuterias 46,0 42,7 42,4 7,76 8,38

Desinfetantes 45,8 39,0 36,4 17,28 25,92

Outros produtos cerâmicos refratários 45,6 56,6 32,2 -19,55 41,57

Folha de cobre, de espessura (excluindo o suporte) não superior a 0,15 mm, pós de cobre e flocos. 45,5 12,7 18,8 257,18 142,32

Mobiliário médico, dental, cirurgia ou veterinária, cadeiras para salões de cabeleireiro e semelhantes 45,5 66,2 41,7 -31,22 9,01

Triciclos, patinetes, carrinhos para bonecos, bonecos, modelos reduzidos, puzzles 45,3 69,5 63,9 -34,82 -29,09 

Serrotes, limas, grosas, alicates, tenazes, pinças, tesouras de corte de metais, corta-tubos, croppers, parafusos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais44,9 52,4 28,6 -14,27 56,75

Trilhos ou material de construção de vias férreas, de ferro ou aço 44,8 48,1 8,0 -7,02 460,65

Líquidos preparados para transmissões hidráulicas, preparações anticongelantes 44,6 49,7 44,4 -10,28 0,35

Doces, geleias, marmeladas, frutas, purês e pastas de frutas ou nozes, cozidas, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes 44,2 44,4 30,3 -0,40 45,82

Blusas, camisas e blusas-camiseiros femininas, de material textil, tricotado ou crochetado 44,2 56,6 77,6 -21,98 -43,06 

Outras máquinas automáticas para processamento de dados 43,8 107,4 83,7 -59,20 -47,63 

Resinas epóxidas 43,8 70,5 50,7 -37,97 -13,71 

Tornos para metais (exceto os dos subgrupos 731.1, 731.2 ou 733.9) 43,6 89,5 64,1 -51,31 -32,04 

Máquinas de costura, móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de coser, agulhas da máquina de costura, partes das máquinas e mobiliário desta posição43,5 21,4 15,4 103,18 183,17

Tinta de impressão 43,2 42,1 42,5 2,59 1,75

Outros sais e peroxossais de ácidos inorgânicos de metais 43,0 90,1 55,8 -52,24 -22,92 

Macarrão, espaguete e produtos similares (massas), não cozidos, nem recheados ou preparados 42,8 17,2 41,6 148,12 2,76

Outros produtos laminados planos, de ligas de aço 42,2 74,0 119,8 -42,92 -64,74 

Calças, jardineiras, bermudas e shorts masculino, de material textil, não tricotado ou crochetado 40,4 31,3 47,0 28,86 -14,02 

Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar ou de acabamento em metais ou ceramais, por meio de mós, de abrasivos ou de produtos polidores (exceto subgrupo 731.7)39,7 48,4 76,5 -18,06 -48,12 

Outros açúcares (incluindo a lactose quimicamente pura, maltose, glicose e frutose em forma sólida), xaropes de açúcares sem adição de aromatizantes ou de corantes, mel artificial (ou não misturados com mel natural), caramelo39,1 53,1 172,4 -26,36 -77,34 

Vestidos 38,6 24,8 36,2 55,47 6,51

Chaves de porcas, operadas à mão, chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos. 38,2 31,6 24,5 20,82 55,70

Outras barras de ferro e aço 37,3 72,5 33,6 -48,64 11,01

Café torrado 37,1 50,8 49,3 -27,06 -24,77 

Válvulas de segurança ou de alívio 36,3 68,2 51,6 -46,73 -29,60 
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Peças para máquinas dos ítens 726.31 e subgrupos 726.5 e 726.6 35,4 31,0 53,4 14,08 -33,73 

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos de matérias têxteis 35,2 24,9 28,2 41,29 24,86

Produtos tanantes orgânicos sintéticos, produtos tanantes inorgânicos, preparações tanantes, mesmo contendo produtos tanantes naturais, preparações enzimáticas para o pré-curtimento34,6 33,0 31,1 4,81 11,28

Meias-calças, meias e outros artigos de malha, de compressão degressiva e calçados sem solas aplicadas, de malha 34,6 20,5 22,0 68,57 57,63

Outros eletrodomésticos de lavanderia, elétricos ou não 34,4 30,2 18,5 13,86 86,49

Outras bombas alternativas de deslocamento positivo 34,1 26,0 19,7 31,35 72,90

Couro, especialmente vestido ou acabado 33,7 29,5 34,0 13,98 -0,89 

Fios (exceto linhas de costura), de fibras descontínuas, outros monofilamentos sintéticos, lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis sintéticas, cuja largura não seja superior a 5 mm33,6 41,4 59,6 -18,87 -43,59 

Grânulos e pó de ferro-gusa, spiegel, de ferro ou aço, produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes, ferro de pureza mínima de 99,94%, em pedaços33,4 49,3 45,0 -32,21 -25,76 

Otros vidros 33,4 77,2 17,4 -56,70 91,54

Veículos para inválidos, mesmo com motor ou outro mecanismo de propulsão, partes dos artigos do grupo 785 33,4 42,5 37,3 -21,41 -10,38 

Embreagens e dispositivos de acoplamento (incluindo juntas universais) 33,3 41,2 19,0 -19,14 75,41

Aparelhos auxiliares para caldeiras das subgrupo 711.1 ou 812.1, condensadores para vapor ou outras fontes de alimentação de vapor 33,2 8,9 0,2 271,72 13262,05

Vaselina, parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, ozocerite, cera de linhita, cera de turfa, outras ceras minerais e produtos semelhantes obtidos por síntese ou por outros processos, mesmo corados33,1 40,4 49,1 -18,11 -32,73 

Óleo de milho suas frações 32,9 26,7 50,9 23,00 -35,46 

Linhas para costurar de fibras sintéticas ou artificiais, mesmo acondicionados para venda no varejo 32,8 32,9 30,0 -0,24 9,48

Compostos de função carboxiamida, compostos de função amida do ácido carbônico (excluindo uréia). 32,5 40,0 122,6 -18,86 -73,51 

Outros artigos confeccionados de matérias têxteis 32,0 23,9 38,8 34,04 -17,53 

Ceras artificiais e ceras preparadas 31,7 26,8 32,6 18,34 -2,64 

Máquinas utilizadas na indústria de moagem ou para o tratamento de cereais ou de leguminosas secas legumes (exceto dos tipos utilizados em fazendas)31,5 68,0 24,7 -53,60 27,70

Sêmolas, rações e pellets de cereais 31,2 38,2 14,8 -18,32 111,30

Pólvoras propulsivas e outros explosivos preparados 30,9 34,5 23,1 -10,34 34,18

Outras peças para as máquinas dos ítens 741.73 a 741.89 30,5 53,9 38,9 -43,37 -21,58 

Unidades de armazenamento 30,4 46,8 37,8 -34,97 -19,36 

Barras perfis e fios de estanho 30,3 5,0 23,1 506,77 31,07

Válvulas de verificação 30,0 83,6 32,8 -64,09 -8,46 

Outros calçados 29,8 48,1 37,9 -38,03 -21,39 

Máquinas de pesagem (excluindo as balanças sensíveis a 5 cg ou mais precisas), máquina de pesagem de todos os tipos, suas partes 29,6 68,6 19,5 -56,87 52,03

Fios de aço inoxidável ou de outras ligas de aço 29,6 55,2 52,0 -46,41 -43,10 

Materiais de construção de cimento de amianto e de fibrocimento de minerais crus não metálicos 29,5 70,8 29,3 -58,37 0,44

Blusas, camisas e blusas-camiseiros femininas, de material textil, não tricotado ou crochetado 29,4 20,0 43,2 46,83 -31,93 

Fibras artificiais adequados para a fiação 29,3 31,2 43,9 -6,11 -33,22 

Queimadores de combustíveis, fornalhas automáticas, incluindo as suas grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas, suas partes 29,3 44,8 12,9 -34,58 126,46

Lãs de escórias de altos fornos, lãs de rocha e lãs minerais, vermiculita e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos, misturas e obras de termo isolantes, para isolamento acústico29,3 50,2 37,2 -41,71 -21,44 
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Combinações, saiotes, calcinhas, camisolas, pijamas, roupões de banho, vestidos, e artigos semelhantes 28,8 29,5 47,1 -2,68 -38,93 

Louça cerâmica, utensílios de cozinha e outros domésticos e de higiene em cerâmica 28,7 35,9 37,6 -20,26 -23,81 

Outros dispositivos de cristais líquidos, lasers (exceto diodos laser), outros aparelhos e instrumentos de óptica 28,4 26,5 21,4 7,17 32,87

Artigos e fabrica de entalhar ou moldar 27,8 19,2 20,1 45,07 38,08

Filés de peixe, fresco ou refrigerado, e outras carnes de peixe fresco, refrigerado ou congelado 27,5 12,4 27,9 122,38 -1,46 

Outros queijos, coalhadas 27,4 34,6 31,4 -20,85 -12,71 

Outros equipamentos de processamento de dados 27,3 11,4 46,9 139,98 -41,80 

Telas para pneumáticos, mangueiras e correias transportadoras fabricadas com matérias têxteis 26,9 31,3 34,9 -14,07 -22,79 

Outros artigos de cutelaria, manicura ou pedicura e instrumentos (incluindo cortadores de unha). 26,9 14,4 15,3 86,18 75,37

Veludos e tecidos de chenille, tecidos aveludados, de fibras sintéticas ou artificiais (exceto os produtos do grupo 652 ou 656) 26,2 19,9 28,4 31,66 -7,78 

Outros artigos de couro ou de couro reconstituído 26,0 29,1 29,4 -10,57 -11,59 

Ternos, conjuntos, jaquetas, blazers, calças, jardineiras, bermudas e shorts 25,6 21,7 29,8 18,17 -14,17 

Outros artigos de materiais cerâmicos 24,5 5,8 11,9 321,50 106,61

Centros de usinagem, máquinas de construção da unidade e máquinas de estações múltiplas para trabalhar metais. 24,4 158,8 45,9 -84,61 -46,79 

Estojos de binóculos, câmera, instrumentos musicais e óculos, sacos de viagem, mochilas, sacolas, carteiras, bolsas 24,3 25,6 21,5 -5,12 13,16

Teares, máquinas de tricô, costura por entrelaçamento e máquinas para fabricar guipuras, tules, inserir tufos ou para fabricação de falsos tecidos, máquinas para preparação de fios24,3 32,1 12,5 -24,27 93,78

Outras máquinas não-elétriaos e suas partes 24,1 24,3 28,1 -0,83 -14,20 

Alimentos homogeneizados 23,7 24,0 16,3 -0,86 45,87

Iogurte, soro de leite, leite e creme coalhados, fermentados ou acidificado, sorvete 23,6 10,4 21,2 126,91 11,61

Peças para caldeiras e instalações auxiliares dos subgrupos 711.1 e 711.2 23,6 35,6 61,8 -33,69 -61,78 

Algodão cardado ou penteado 23,4 0,0 0,0 0,00 65362,54

Veludos (incluindo tecidos "long pile" e tecidos atoalhados), de malha, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados 23,1 13,6 16,3 70,27 41,88

Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), texturizado, incluindo os monofilamentos com menos de 67 decitex 23,1 13,0 25,9 77,18 -11,14 

Sinais luminosos, tabuletas, placas e similares 22,4 15,7 19,9 42,19 12,36

Estruturas de alumínio e partes de estruturas, placas de alumínio, barras, perfis, tubos e semelhantes, preparados para serem utilizados nas estruturas22,2 21,4 115,5 3,96 -80,76 

Pescado, preparado ou preservado, caviar e preparados com ovas de peixes 22,1 25,4 51,9 -12,70 -57,37 

Encerados e toldos, tendas, velas para embarcações, para pranchas ou carros à vela, artigos para acampamento 22,0 9,5 3,5 132,58 520,69

Tachas, pregos, e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, mesmo com cabeça de outra matéria, à exceção dos artigos com cabeça de cobre 22,0 30,8 21,2 -28,64 3,41

Resistências elétricas (incluídos os reostatos e os potenciômetros), exceto de aquecimento, suas partes 21,9 24,6 34,4 -11,31 -36,52 

Vestuário e acessórios de vestuário 21,7 17,8 24,7 21,71 -12,24 

Adubos ou fertilizantes químicos, potássicos (exceto os sais de potássio naturais, em bruto) 21,6 14,0 10,7 53,51 100,68

Vinhos de uvas frescas (incluindo vinho fortificado), mosto de uvas em fermentação ou fermentação detida 21,4 26,8 43,2 -20,12 -50,38 

Outros copolímeros de cloreto de vinila e polímeros de outras olefinas halogenadas 21,4 32,1 26,9 -33,42 -20,53 

Filés de peixe congelados 21,3 16,9 37,1 25,78 -42,57 
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Outras bombas para líquidos, e elevadores de líquidos 20,8 30,5 13,2 -31,81 57,70

Poliestireno 20,8 143,0 198,6 -85,45 -89,52 

Compostos de função amina 20,8 43,6 13,2 -52,41 57,52

Bombas de concreto 20,5 32,3 10,0 -36,55 104,31

Elos articulados e suas partes, de ferro ou aço 20,3 28,7 28,9 -29,12 -29,77 

Carne de cavalos, asnos, mulas e burros, fresca, refrigerada ou congelada 20,3 48,9 25,6 -58,48 -20,62 

Arame farpado, de ferro ou aço, aro torcido ou arame liso único, farpado ou não, e fio duplo vagamente torcida, dos tipos utilizados em cercas, de ferro ou aço20,2 22,2 25,0 -9,05 -19,39 

Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados 19,9 8,5 17,6 134,41 13,03

Camisas Masculinas, tricotadas e crochetadas 19,8 13,1 20,0 51,74 -0,73 

Papel de jornal, em rolos ou em folhas 19,4 92,9 20,9 -79,12 -7,14 

Bolsas, mesmo com alça de ombro (incluindo aqueles sem alça) 19,1 33,4 27,7 -42,91 -31,02 

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados ou chapeados, ou revestidos, de largura inferior a 600 mm 19,0 21,5 1,5 -11,59 1182,34

Cristais piezoelétricos, montado, outras partes dos componentes eletrônicos do grupo 776 18,9 18,5 8,4 2,08 124,69

Máquinas, aparelhos e equipamentos para fundição ou composição, para preparação ou fabricação de clichês, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão18,9 25,0 21,9 -24,52 -13,97 

Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação. 18,4 15,1 23,7 22,01 -22,60 

Frutas conservadas transitoriamente, cascas de cítricos e de melões 18,4 37,2 45,2 -50,67 -59,33 

Couro de outros animais, depilados 18,3 22,2 13,9 -17,59 31,97

Tachas, pregos, grampos (exceto os do ítem 895.12), parafusos, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas e artefatos semelhantes de alumínio 18,2 4,6 24,6 294,23 -26,18 

Madeira, em forma simples 18,2 20,4 7,5 -11,12 142,06

Fenóis e álcoois-fenóis, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 17,4 393,1 70,0 -95,57 -75,12 

Máquinas de processamento automático de dados portáteis, de peso não superior a 10 kg 16,7 15,4 24,4 8,90 -31,50 

Camisas Masculinas, não tricotadas e crochetadas 16,7 13,3 18,6 25,70 -10,25 

Outras máquinas e aparelhos para o trabalho da pasta de papel, papel ou cartão (incluindo as cortadeiras de todos os tipos) 16,5 139,6 22,1 -88,20 -25,47 

Carbono (incluindo o negro de fumo) 16,4 64,9 15,0 -74,69 9,60

Ovos de aves, fora da casca, gemas de ovo 16,2 26,2 24,0 -37,93 -32,30 

Gorduras animais ou vegetais e óleos e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, esterificados, re-esterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados.16,2 22,0 17,6 -26,61 -8,03 

Outras centrífugas (incluindo os secadores centrífugos) 16,1 16,5 38,4 -2,37 -58,13 

Cuecas, camisas de noite, pijamas, roupões de banho, vestidos e artigos semelhantes 16,0 11,7 15,7 36,85 2,34

Banha de porco, outras gorduras de porco e gordura de aves, fundidas, mesmo prensadas ou extraídas com solvente 16,0 9,5 12,0 68,61 32,99

Manteiga e outras gorduras e olhos derivados do leite, pastas lácteas para untar 15,7 1,8 7,0 774,53 125,48

Provitaminas e vitaminas,naturais ou reproduzida por síntese (incluídos os concentrados naturais), seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si,mesmo em quaisquer soluções,não acondicionados como medicamentos15,6 53,3 7,3 -70,77 112,53

Rolamento de agulhas 15,4 76,7 16,4 -79,94 -6,28 

Peças para as turbinas do subgrupo 712.1 15,1 2,9 12,2 416,36 23,81

Outras preparações alimentícias contendo cacau, em blocos ou em barras com peso superior a 2 kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, de conteúdo superior a 2 kg.14,9 9,3 20,9 60,49 -28,66 
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Prata (incluindo metais folheados ou chapeados de prata), em formas brutas, em bruto ou semi-manufaturados 14,8 5,5 8,1 170,48 82,14

Circuitos impressos 14,5 6,8 23,2 113,29 -37,53 

Queijo azul ou outros queijos contendo veias produzidas pelo Penicillium roqueforti 14,5 15,5 21,1 -6,46 -31,53 

Lâmpadas elétricas de incandescência ou de descarga, lâmpadas de arco, suas partes 14,5 17,0 19,2 -15,08 -24,54 

Tecidos, tecidos, de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85%, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodão14,3 16,3 14,3 -12,26 -0,05 

Queijo processado, exceto ralado ou em pó 13,8 8,0 13,6 71,78 1,81

Máquinas e aparelhos para soldar, brasagem ou solda, máquinas e aparelhos de têmpera operado gás, suas partes 13,7 14,8 9,9 -7,32 39,24

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, pintados, envernizados ou revestidos de plásticos 13,6 28,4 13,5 -51,91 0,92

Outros monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1 mm, varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superfície, mas sem qualquer outro trabalho, de plásticos13,6 11,6 12,6 16,94 8,19

Adubos ou fertilizantes químicos, fosfatados 13,5 14,2 27,4 -4,86 -50,61 

Tecidos de algodão, tecidos, crus (exceto gaze e tramas de veludo e chenille) 13,4 4,4 12,3 202,94 9,16

Artigos de chapelaria e peças para os mesmos 13,3 12,4 27,0 7,55 -50,61 

Outras estruturas flutuantes 13,3 23,9 8,4 -44,50 57,88

Tecidos, tramas, de fibras de vidro (incluindo as fitas) 13,3 21,7 13,6 -38,85 -2,82 

Contentores (incluindo os de transporte de fluidos) especialmente concebidos e equipados para o transporte de um ou mais meios de transporte 13,1 15,1 16,5 -13,13 -20,23 

Cal viva, cal apagada e cal hidráulica (com exclusão do óxido e do hidróxido de cálcio subgrupo 522.6) 12,9 6,3 13,1 106,05 -1,62 

Calçado com biqueira protetora de metal, não incluindo calçado esportivo 12,9 11,2 6,9 15,04 87,75

Compostos orgânicos de enxofre 12,4 18,1 5,2 -31,19 137,61

Pomadas e cremes para calçado, mobiliário, soalhos, carroçarias, vidro ou metal, pastas, pós e preparações semelhantes 12,4 13,5 9,1 -7,81 36,09

Pano (incluindo tiras contínuas), grades e redes, de fios de ferro ou aço, metal expandido de ferro ou aço 12,0 25,5 13,3 -52,98 -10,18 

Medicamentos contendo alcalóides ou seus derivados, mas não contendo hormônios, outros produtos do subgrupo 5415, ou antibióticos 11,9 20,1 9,1 -40,59 31,42

Peças e acessórios para instrumentos musicais, metrônomos, garfos e diapasões 11,7 16,2 17,5 -27,70 -33,01 

Cabeças, caudas, patas e outras partes e aparas, não reunidas 11,7 13,8 2,7 -15,17 332,91

Outros materiais de escritório e papelaria 11,5 20,8 11,0 -44,71 4,54

Aparelhos emissores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão 11,3 17,3 7,6 -34,52 49,23

Agulhas e alfinetes, de ferro ou aço, base de contas e lantejoulas, de metais, acessórios de metais comumente usados para bolsas de vestuário, artigos de viagem, etc11,2 9,0 14,5 24,81 -22,99 

Outros eletrodomésticos, artigos de decoração, quadros e espelhos, de metais comuns 10,6 3,6 6,1 196,27 73,74

Outras peças e acessórios para máquinas, aparelhos, instrumentos e aparelhos 10,3 4,0 12,2 154,73 -15,40 

Rolamentos de rolos 10,1 3,7 9,0 170,71 12,12

Couro de ovelha ou de cordeiro, depilados, mesmo divididos 10,1 18,4 10,1 -45,12 -0,24 

Couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos, ou salgados, secos, em conserva ou conservados de outro modo, mas não curtidos, apergaminhados ou preparadas de outro modo), ou não depilados ou divididos10,0 9,8 12,6 1,57 -21,06 

Outras formas (ex. varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo, discos, arruelas), de borracha não vulcanizada 9,5 8,9 15,5 7,74 -38,61 

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos de matérias têxteis, tufados, mesmo confecionados 8,8 7,0 13,5 25,97 -34,82 

Semimanufaturados e artigos de cobalto, cádmio, titânio e zircônio 8,7 43,1 7,4 -79,72 17,78
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Outro vestuário tricotado ou crochetado 8,7 10,3 8,4 -16,15 3,20

Preparações químicas para usos fotográficos (exceto vernizes, colas, adesivos e preparações semelhantes), produtos para usos fotográficos 8,3 9,1 3,9 -9,11 111,82

Talhas e guinchos (exceto monta-cargas ou outros aparelhos do tipo utilizado para elevar veículos), guinchos e cabrestantes 8,2 10,0 7,6 -17,93 7,85

Sulfonamidas 8,1 5,1 18,2 58,76 -55,30 

Saias e saias fendidas 8,0 3,4 7,3 136,78 9,60

Tecidos e tramas, contendo pelo menos 85% ou mais, em peso, de fibras artificiais descontínuas 7,7 14,6 10,0 -47,62 -23,79 

Outras partes de máquinas, que não contenham conexões elétricas, partes isoladas, bobinas, contatos nem quaisquer outros elementos com características eléctricas7,7 15,8 14,3 -51,53 -46,31 

Sopas e caldos e suas preparações 7,6 11,9 4,3 -36,33 75,76

Máquinas e aparelhos (exceto máquinas de costura) para preparar, curtir couros ou peles ou para fabricar ou consertar calçado e outras obras de couro ou peles, suas partes7,5 27,8 19,4 -73,12 -61,49 

Aspiradores 7,4 4,3 2,2 74,59 243,04

Motores de pistão, de propulsão marítima 7,4 10,6 6,6 -30,31 13,10

Camisolas, combinações, saiotes, calcinhas, camisolas, pijamas, roupões de banho e artigos semelhantes 7,1 5,9 4,0 20,45 79,32

Lã, pêlos finos ou grosseiros, cardados ou penteados (incluída a lã penteada a granel) 7,0 5,0 3,0 39,28 132,15

Conversores, conchas, lingoteiras e máquinas de vazar utilizado na metalurgia ou fundição e peças de metal 6,9 4,0 10,9 75,29 -36,33 

Artigos de vestuário e seus acessórios, de couro ou de couro reconstituído (não incluídas as luvas e semelhantes, do ítem 894,77) 6,8 5,4 12,0 26,36 -43,07 

Etiquetas, emblemas e artefatos semelhantes de matérias têxteis, em peça, em fitas ou recortados em forma própria, não bordados. 6,8 2,5 4,0 172,08 71,35

Óleo de palmiste ou de babaçu e respectivas frações 6,8 4,3 5,8 56,46 17,72

Instrumentos musicais (exceto pianos e outros instrumentos musicais de cordas) 6,7 5,2 2,5 29,41 173,09

Máquinas de leitaria e ordenha e suas partes 6,7 18,5 2,2 -63,77 205,31

Ternos e costumes 6,6 3,7 2,8 76,48 131,83

Tubos, canos e mangueiras, não reforçados ou associados com outras matérias, com acessórios 6,6 11,3 5,3 -41,98 23,99

Outro vestuário, de malha 6,5 5,0 9,1 30,06 -28,94 

Cortinas e outros artigos de decoração, de matérias têxteis 6,3 9,4 12,4 -32,74 -49,01 

Derivados halogenados dos hidrocarbonetos 6,2 26,3 17,6 -76,29 -64,63 

Couro caprino ou pelica, depilados, mesmo divididos 6,1 3,8 8,1 60,83 -24,62 

Chá, mesmo aromatizado 5,9 10,4 5,4 -42,93 9,55

Vestuário, acessórios de vestuário (não incluindo chapelaria) e outros artigos de peles finas, pele artificial e suas obras 5,8 5,9 6,4 -1,75 -9,29 

Guarda-chuvas, sombrinhas, bengalas, bengalas-assentos, chicotes e suas partes 5,8 1,2 0,8 386,43 607,49

Artigos de vestuário e seus acessórios (incluindo luvas), de plásticos ou de borracha vulcanizada (exceto borracha dura) 5,7 7,9 4,6 -26,98 25,83

Outros tecidos de algodão contendo menos de 85%, em peso, de algodão, combinados com fibras sintéticas ou artificiais, com peso não superior a 200 g / m25,6 6,6 7,8 -14,30 -27,41 

Unidades de entrada ou de saída, mesmo contendo unidades de armazenamento no mesmo corpo 5,6 1,3 6,7 343,96 -15,36 

Produtos têxteis matelassês em peça, constituídos por uma ou várias camadas de matérias têxteis associadas 5,5 1,4 3,9 299,73 42,41

Outras peças dos bens do subgrupo 813.1 e 813.2 5,3 2,0 0,8 167,44 598,63

Papel fotográfico, cartões e têxteis, sensibilizados, não impressionados 5,3 2,9 3,9 82,14 36,16
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Soro, produtos constitutivos naturais do leite 5,3 2,3 8,3 133,39 -36,43 

Tesouras, tesouras de alfaiate e tesouras semelhantes, e suas lâminas 5,2 21,7 14,1 -76,17 -63,33 

Sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo não halogenados 5,2 2,7 4,4 93,02 17,09

Outros compostos organo-inorgânicos 5,1 7,0 0,9 -27,20 443,58

Formas de chapéu, corpos de chapéu e capuzes 5,1 0,8 0,0 536,54 0,00

Linhas para costurar de algodão, mesmo acondicionadas para venda no varejo 4,8 5,6 5,2 -14,20 -7,05 

Outros metais comuns e cermets, e suas obras (incluídos os desperdícios e sucata) 4,7 3,9 0,3 20,26 1498,27

Tecidos de pelúcia e chenille, tramas 4,6 14,6 12,1 -68,22 -61,59 

Outros rolamentos de esferas ou roletes   (incluindo rolamentos de esferas/rolos combinados) 4,6 9,4 7,8 -51,21 -41,29 

Máquinas para fabricação de lingotes de semicondutores ou bolachas, dispositivos semicondutores, circuitos integrados eletrônicos ou dispositivos de tela plana, peças e acessórios4,5 0,0 0,0 0,00 0,00

Tecidos e tramas de linho 4,4 3,7 8,3 18,09 -46,39 

Outros polímeros de etileno, em formas primárias 4,4 0,4 5,5 1052,18 -19,40 

Tachas, pregos, grampos e artefatos semelhantes, de cobre ou de ferro ou aço com cabeça de cobre, parafusos, porcas, ganchos roscados, rebites, etc e artefatos semelhantes, de cobre4,4 10,5 3,7 -58,35 18,16

Máquinas de encadernação (incluídas as máquinas de costura), suas partes 4,3 10,1 17,0 -57,78 -74,80 

Fios revestidos por enrolamento, fios de chenille, fio loop-wale, tranças em peça, ornamentais, em peça, não bordados 4,3 7,4 3,7 -42,23 14,96

Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85%, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com fibras distintas de algodão4,2 2,9 0,4 43,00 885,92

Pescado seco, salgado ou em salmoura, exceto defumado 4,1 5,9 3,2 -30,77 25,24

Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligados, não folheados, chapeados ou revestidos 3,9 4,1 4,2 -5,80 -7,42 

Aparelhos de gravação ou de reprodução vídeo, mesmo incorporando um receptor de sinais de vídeo 3,8 4,1 3,5 -7,91 7,13

Partes e acessórios dos artigos das posições 891.12, 891.14 e 891.3 subgrupo 3,8 1,9 1,8 97,17 105,10

Sobretudos, casacos compridos, capas, jaquetas de vento e artigos semelhantes (exceto os do ítem 842.3) 3,6 3,7 3,5 -2,88 5,50

Tubos flexíveis e mangueiras, com uma pressão mínima de 27,6 Mpa 3,6 2,0 7,0 77,40 -48,96 

Artigos de higiene ou de farmácia (incluídas as chupetas), de borracha vulcanizada não endurecida, com ou sem partes de borracha endurecida 3,6 4,1 0,2 -12,04 1869,03

Vegetais secos (excluindo produtos hortícolas), mesmo cortados, triturados ou em pó, não preparados 3,5 2,5 3,1 40,47 13,70

Ternos e conjuntos 3,5 1,6 2,4 114,16 49,29

Correntes (excepto correntes articuladas) e suas partes, de ferro ou aço 3,5 4,1 3,8 -14,55 -6,94 

Roupas feitas com tecidos do subgrupo 657.1 ou ítens 657,2, 657,32, 657,33 ou 657,34 3,5 4,4 2,6 -21,42 35,60

Máquinas-ferramentas para aplainar, cortar, moagem ou acabamento, corte de engrenagens, serrar,  e outras máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de metais3,5 19,0 0,8 -81,75 316,18

Bacon, presunto e outras carnes salgadas, secas ou defumadas de suínos 3,5 3,5 2,9 -2,05 19,36

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos de matérias têxteis, tecidos, não tufados nem flocados, mesmo confeccionados 3,4 4,1 8,7 -15,61 -60,52 

Outros tecidos de algodão 3,4 1,0 1,3 236,90 160,35

Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos 3,4 1,5 1,4 127,34 140,95

Gorduras, óleos e respectivas frações, de peixes ou de mamíferos marinhos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 3,4 18,4 8,4 -81,65 -59,79 

Sobretudos, casacos compridos, capas, jaquetas de vento e artigos semelhantes (exceto os do ítem 843.23) 3,3 2,4 6,6 34,40 -50,10 
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Acessórios de vestuário (excepto os para bebês), exceto de malha 3,2 2,6 8,1 24,91 -60,07 

Peças para máquinas de subgrupos 724.7 e 775.1 3,2 7,1 6,1 -54,77 -47,29 

Luvas e semelhantes, de malha, outros acessórios de vestuário confeccionados, de malha, peças de malha de vestuário 3,2 3,6 4,9 -12,10 -33,96 

Tecidos,tramas, contendo 85% ou mais, em peso, de lã ou de pêlos finos (exceto tecidos aveludados e pelúcias) 3,1 8,2 2,1 -62,31 45,53

Relógios de pulso, de bolso e relógios cronômetros, com caixa de metais preciosos ou de metais folheados 3,1 0,0 2,1 63467,01 46,26

Filmes fotográficos em rolos, sensibilizados, não impressionados, de matérias diferentes do papel, do cartão ou dos têxteis 3,0 2,9 1,7 2,96 71,41

Vidro colado e laminado, em folhas ou perfis, mesmo com camada  absorvente, refletora ou anti-reflexo, mas não trabalhado de outro modo. 2,9 10,1 1,0 -71,23 189,21

Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios, exceto os do subgrupo 885.3 2,9 3,0 2,6 -3,66 11,36

Bicicletas e outros ciclos (incluindo os triciclos), sem motor 2,8 0,9 5,2 212,20 -45,91 

Malas, maletas, pastas executivos, pastas, mochilas escolares e recipientes semelhantes 2,8 4,0 3,8 -30,55 -25,37 

Sobretudos, casacos compridos, capas, jaquetas de vento e artigos semelhantes (exceto os dos subgrupos 841.2 e 841.3) 2,7 2,4 3,8 14,45 -29,00 

Camisolas, pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha 2,7 2,1 9,9 30,86 -72,93 

Carrosséis, balanços, tiro ao alvo e outras diversões de parques e feiras, circos, coleções de animais e teatros ambulantes 2,7 8,2 0,9 -67,41 203,24

Câmeras e projetores, cinematográficos, suas partes e acessórios. 2,7 4,2 3,9 -36,76 -31,66 

Escritório e artigos de papelaria, de metais comuns 2,5 5,0 1,6 -49,98 62,59

Tules e tecidos de rede (não incluindo tecidos, tecidos de malha), rendas em peça, em tiras ou em motivos 2,5 4,2 4,2 -40,65 -40,78 

Outros hidrocarbonetos gasosos, liquefeitos 2,5 0,0 1,8 17442,66 38,29

Cabos de filamentos sintéticos 2,3 335,5 572,6 -99,30 -99,59 

Óleo de semente de algodão e respectivas frações 2,3 1,5 0,1 53,87 4097,05

Pneumáticos, novos, dos tipos utilizados em veículos aéreos 2,3 0,8 4,1 170,58 -45,49 

Zinco e ligas de zinco, trabalhados 2,2 3,5 5,5 -36,83 -59,41 

Carne de ovinos ou caprinos, fresca, resfriada ou congelada 2,0 2,0 3,5 1,66 -42,51 

Óleo de canola, de colza ou de mostarda, e respectivas frações 2,0 2,3 2,8 -13,34 -28,13 

Arroz sem casca, sem preparação adicional (arroz de carga ou integral) 2,0 3,6 14,0 -45,62 -85,91 

Sobretudos e casacos compridos, capas, jaquetas de vento e artigos semelhantes (exceto os do ítem 844.23) 1,9 4,2 4,6 -53,34 -57,32 

Aparelhos de reprodução ou gravação de som 1,9 8,8 6,1 -78,03 -68,47 

Outras máquinas e aparelhos de impressão 1,9 67,3 36,0 -97,13 -94,65 

Artigos de entretenimento para festas, carnaval ou outros divertimentos 1,9 0,6 0,9 207,93 116,55

Couro reconstituído à base de couro ou de fibras de couro, em chapas, folhas ou tiras, mesmo em rolos. 1,8 0,0 4,3 0,00 -58,35 

Microscópios óticos (incluindo os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojeção) 1,8 2,1 0,6 -15,97 192,11

Fio e cordas de borracha, coberta de têxteis, fios têxteis, lâminas, impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plásticos 1,7 0,8 0,3 120,71 416,03

Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas dos ítens 724.41 a 724.53, partes e acessórios destinados às máquinas dos ítens 724.51 a 724.53 ou suas máquinas auxiliares1,7 8,6 3,1 -80,36 -45,50 

Produtos hortícolas (cozidos ou não em água ou vapor), congelados 1,6 3,2 1,7 -48,19 -5,11 

Produtos hortícolas conservados transitoriamente, impróprios para consumo imediato nesse estado  1,6 1,8 2,7 -8,86 -40,05 
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Outras aeronaves (incluindo dirigíveis, balões, planadores, etc) e equipamentos associados 1,6 0,9 1,2 86,49 29,48

Artigos para parques de diversão, jogos de salão e de mesa 1,6 15,4 18,5 -89,57 -91,31 

Moluscos e invertebrados aquáticos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura e preparados de invertebrados aquáticos (não crustáceos) para consumo humano1,6 1,3 1,4 22,43 13,80

Helicópteros 1,6 0,0 48,0 0,00 -96,73 

Cobertores e mantas de viagem, (exceto elétrico) 1,5 1,7 0,6 -10,33 173,99

Sêmola ou ração de trigo 1,5 0,9 1,8 61,45 -19,65 

Azeite de oliva e outros óleos obtidos a partir de azeitonas 1,4 0,7 1,6 112,59 -8,61 

Outros motores de pistão de combustão para as aeronaves e suas partes 1,4 4,4 6,1 -68,02 -76,94 

Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1 mm, varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superfície, mas sem qualquer outro trabalho, de plásticos de  polímeros de etileno1,4 0,4 1,9 225,16 -29,26 

Peles finas inteiras e respectivos pedaços e aparas, reunidos 1,4 2,2 2,2 -37,47 -37,94 

Fio artificial e filamentos sintéticos ou artificiais (exceto linhas para costurar), outros monofilamentos artificiais, outras lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis artificiais1,3 5,6 2,5 -77,05 -49,14 

Fluoretos, fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor. 1,2 24,6 7,9 -95,01 -84,48 

Ferramentas de dois ou mais dos ítens dos subgrupos 695.2 e 695.5 acondicionadas para venda no varejo 1,2 1,5 3,0 -18,65 -58,90 

Conjuntos de viagem para toucador, para costura ou sapato ou roupa de limpeza 1,2 0,4 0,3 228,97 254,13

Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de ótica, de qualquer matéria, montados, partes ou acessórios 1,2 2,5 1,0 -52,48 18,53

Envelopes, cartas-postais, cartões e papéis para correspondência, caixas, sacos e escrita, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência1,2 0,3 0,5 296,15 120,82

Pianos e outros instrumentos de cordas musicais 1,1 0,2 2,5 546,39 -53,58 

Tecidos, tecidos, de fibras sintéticas descontínuas, contendo 85% ou mais, em peso, destas fibras 1,1 1,0 1,4 6,49 -23,49 

Bordados em peça, em tiras ou em motivos 1,1 0,3 1,1 292,86 -1,73 

Ésteres de ácidos inorgânicos de não-metais e seus sais e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 1,0 3,4 0,2 -70,14 386,62

Tratores de lagartas 1,0 20,1 1,4 -95,15 -32,25 

Selaria ou correeiro, para quaisquer animais (incluindo as trelas, joelheiras, focinheiras, mantas de sela, alforjes, agasalhos para cães e artigos semelhantes), de quaisquer matérias0,9 0,9 0,9 -7,31 0,86

Caldeiras (exceto do grupo 711) e radiadores para aquecimento central, aquecedores de ar e distribuidores de ar quente 0,8 3,2 1,3 -75,05 -39,26 

Camisolas interiores, cuecas, camisas de noite, pijamas, roupões de banho, robes e artigos semelhantes 0,8 0,7 1,9 3,58 -60,46 

Câmeras fotográficas (exceto cinematográfico), aparelhos fotográficos lanterna e lâmpadas de flash, suas partes e acessórios 0,7 0,4 0,0 88,00 0,00

Hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, congelados 0,7 1,4 0,5 -47,81 38,14

Cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) e artigos de cortiça aglomerada. 0,7 0,7 0,7 1,12 -1,86 

Farinhas e pós de sementes e frutos oleaginosos (exceto farinha de mostarda), não-desengorduradas, parcialmente desengorduradas, ou desengorduradas e total ou parcialmente reengorduradas com seus óleos originais0,7 2,8 0,1 -75,79 939,79

Outros equipamentos e acessórios de medição de tempo, peças e acessórios para relógios 0,7 3,8 1,1 -82,61 -40,98 

Máquinas para fresar ou batida por eliminação de metal (exceto os tornos do subgrupo 731.3 ou as máquinas-ferramentas de subgrupos 731.1, 731.2 e 731.4)0,6 1,2 7,7 -46,50 -91,56 

Outros aparelhos e equipamentos fotográficos e cinematográficos 0,6 0,3 0,0 150,02 0,00

Elementos químicos radioativos e isótopos radioativos (incluindo os elementos físseis ou férteis químicos e isótopos) e seus compostos, misturas e resíduos que contenham esses produtos0,6 1,7 1,2 -64,50 -50,03 

Óleo de sementes de girassol ou de cártamo e respectivas frações 0,6 0,6 0,8 -1,77 -20,06 

Tecidos, tecidos, de fibras artificiais, que contém menos do que 85% em peso de tais fibras (exceto tecidos aveludados e pelúcias) 0,6 2,2 1,5 -71,70 -60,05 
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Peças e acessórios adequados para as máquinas de dois ou mais dos subgrupos 751.1, 751.2, 751.9 e do grupo 752 0,6 0,4 4,7 61,15 -87,08 

Outros hidrocarbonetos gasosos em estado gasoso 0,6 0,0 0,0 0,00 0,00

Cacau em pó, com adição de açúcar ou de outros edulcorantes 0,6 3,0 0,5 -80,36 29,09

Casacos e blazers,feminino, de material textil, não tricotado ou crochetado 0,6 3,6 2,0 -84,10 -71,42 

Óleo de coco (óleo de copra) e respectivas frações 0,5 0,6 3,6 -8,69 -85,20 

Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, enxofre precipitado e enxofre coloidal 0,5 0,6 2,1 -13,31 -74,15 

Dormentes de madeira ou dormentes transversais 0,5 1,9 7,3 -72,00 -92,77 

Unidades com cabeça tipo Way, outras máquinas-ferramentas para perfuração 0,5 0,7 8,6 -33,94 -94,45 

Estatuetas e outros objetos de cerâmica ornamental 0,5 0,3 3,2 69,31 -85,08 

Outros crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou preservados 0,5 0,2 0,2 87,91 107,77

Tecidos, tecidos, de fios de filamentos artificiais (incluídos os tecidos obtidos a partir de materiais do ítem 651.77) 0,5 2,5 0,1 -81,61 341,04

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, atado, mesmo confeccionados 0,5 0,6 0,1 -18,49 570,92

Máquinas de calcular e de contabilidade, máquinas de franquear, de emitir bilhetes, c/ dispositivo de cálculo incorporada, caixa registradora 0,4 84,6 12,5 -99,51 -96,66 

Microscópios (exceto microscópios óticos), outros difractómetros, suas partes e acessórios 0,4 0,1 0,5 178,06 -28,99 

Conversores rotativos elétricos 0,4 0,0 0,1 0,00 242,72

Relógios, completos e montados 0,3 0,0 0,0 0,00 0,00

Máquinas-ferramentas para trabalhar quaisquer matérias por desbaste, 0,3 23,7 1,9 -98,67 -83,04 

Outros tecidos, tramas 0,3 0,9 1,3 -67,02 -76,49 

Projetores 0,3 2,1 0,0 -86,33 698,28

Outras válvulas e tubos eletrônicos (incluindo tubos de câmaras de televisão) 0,2 0,4 0,6 -44,03 -58,61 

Máquinas de barbear e cortar cabelo, com motor elétrico incorporado e suas partes 0,2 0,0 1,5 580,92 -84,57 

Navios, barcos e outras embarcações (exceto embarcações de recreio, rebocadores, empurradores, navios para fins especiais) 0,2 0,0 0,3 0,00 -31,14 

Hormônios, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, naturais ou reproduzidos por síntese, derivados e análogos estruturais, incluídos os polipeptídios de cadeia modificada, utilizados principalmente como hormônios0,2 0,0 0,5 0,00 -60,52 

Relógios de parede 0,2 0,6 1,7 -67,06 -87,87 

Óleo de rícino e suas frações 0,2 10,7 0,4 -98,09 -52,80 

Casacos e blazers masculino, de material textil, não tricotado ou crochetado 0,2 0,2 0,3 -6,17 -25,71 

Nitritos, nitratos 0,2 1,4 0,6 -86,85 -70,29 

Lingotes e outras formas primárias, de ferro (exceto ferro do ítem 671.33) ou aço 0,2 0,4 0,2 -60,43 -8,84 

Nitrato de sódio 0,2 0,1 0,9 235,60 -80,11 

Polpa de madeira semi-químicas e polpas de outro material celulósico fibroso 0,2 1,7 0,3 -90,01 -37,48 

Outros aparelhos receptores de radiodifusão, mesmo combinados com gravação de som ou aparelhos de reprodução ou um relógio 0,2 10,3 0,1 -98,39 201,52

Queijo ralado ou em pó, de todos os tipos 0,2 0,2 0,1 -20,41 43,38

Fígados e ovas de peixes, secos, defumados, salgados ou em salmoura 0,2 0,1 0,1 82,17 144,48

Albumina do ovo 0,1 16,7 0,1 -99,17 50,30
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Platina e outros metais do grupo da platina, em formas brutas, em bruto ou semi-manufaturados 0,1 2,0 0,1 -93,31 54,95

Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas 0,1 0,1 0,0 139,60 183,76

Melaços resultantes da extração ou refino do açúcar 0,1 0,0 0,0 354,02 105,17

Pescado (incluindo filés) defumado, cozido ou não previamente 0,1 0,1 0,1 -32,24 66,99

Elementos químicos preparados para utilização em eletrônica, em forma de discos, plaquetas ou formas análogas 0,1 0,0 0,0 0,00 0,00

Linho em bruto ou trabalhado, mas não fiado, reboque e desperdícios de linho (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos). 0,1 0,0 0,1 607,74 67,20

Tecidos e tramas de seda ou de desperdícios de seda 0,1 0,0 0,0 661,12 0,00

Tecidos, tramas de juta ou de outras fibras têxteis do grupo 264. 0,1 0,1 0,5 4,41 -82,41 

Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes 0,1 0,3 0,0 -71,79 88,25

Pérolas, mas não enfiadas, montadas ou engastadas, pérolas não classificadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte 0,1 0,0 0,1 0,00 19,67

Óleo de linhaça e suas frações 0,1 0,1 0,0 -31,61 191,16

Compostos halogenados ou sulfurados dos elementos não-metálicos 0,1 0,3 0,0 -80,14 88,37

Outros tecidos, tecidos, de lã ou de pêlos finos 0,1 0,2 0,1 -70,19 -37,76 

Breu e coque, obtido a partir do alcatrão de hulha ou de outros alcatrões minerais. 0,1 0,0 0,0 0,00 0,00

Óleo de gergelim (Sesamum)e suas frações 0,0 0,1 0,5 -23,85 -90,68 

Monitores de tubo de raios catódicos 0,0 0,1 0,1 -45,57 -17,89 

Chapas, folhas e tiras, pós de chumbo e flocos 0,0 0,0 0,0 129,59 704,63

Suco de toranja 0,0 0,0 0,1 220,74 -41,20 

Máquinas de lavar louça de uso doméstico 0,0 0,0 0,0 0,00 155,06

Coques e semi-coques (incluindo resíduos) de hulha, de linhita ou de turfa, mesmo aglomerados,  carvão de retorta 0,0 3,7 2,1 -99,07 -98,36 

Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação. 0,0 0,0 0,0 0,00 -24,37 

Pedras preciosas ou semipreciosas sintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou graduadas, mas não enfiadas, montadas ou engastadas, ou enfiadas temporariamente para facilidade de transporte0,0 0,0 0,0 43,19 20,86

Farinhas, rações e preparados de pescado, propícios ao consumo humano 0,0 0,1 0,0 -73,30 0,00

Legumes, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados em açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados) 0,0 1,5 6,5 -98,60 -99,69 

Fios de lã ou de pêlos (excluindo penteadas) 0,0 0,0 0,1 0,00 -72,45 

Níquel e ligas de níquel em formas brutas (excluindo os ânodos de galvanoplastia) 0,0 0,0 3,1 0,00 -99,54 

Binóculos, lunetas, telescópios óticos, outros instrumentos e suportes astronômicos 0,0 13,2 0,0 -99,89 229,41

Outras carnes e miudezas preparadas ou preservadas, de carne (incluindo preparações como sangue de qualquer animal) 0,0 0,0 0,0 137,67 -24,41 

Outros abrasivos naturais 0,0 19,1 16,9 -99,95 -99,94 

Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo não tendo camada absorvente, refletora ou anti-reflexo, mas não trabalhados de outro modo 0,0 1,2 0,0 -99,24 51,44

Fígado de qualquer animal, preparado ou preservado 0,0 3,5 0,0 -99,74 -32,08 

Papéis de parede e cartões revestidos 0,0 0,0 0,4 -37,56 -98,32 

Butano, liquefeito 0,0 0,0 0,0 -6,29 -8,48 

Aparelhos receptores de radiodifusão passíveis de funcionar sem fonte externa de energia 0,0 0,8 3,8 0,00 0,00
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Barris, cubas, banheiras e outros produtos de tanoeiro e respectivas partes, de madeira (incluindo as aduelas) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Cabeças, caudas, patas e outras partes ou estacas, adequados para uso na indústria de peles 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Carrinhos de bebê e suas partes 0,0 0,4 0,0 0,00 0,00

Carros de manutenção de vias férreas e de carga de bondes 0,0 13,6 0,8 0,00 0,00

Dégras, resíduos provenientes do tratamento das matérias gordas ou das ceras animais ou vegetais. 0,0 17,7 0,0 0,00 0,00

Desperdícios de lã ou de pêlos finos ou grosseiros, que não crina (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos) 0,0 1,1 0,0 0,00 0,00

Etileno, propileno, butileno e butadieno, liquefeitos 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Isótopos estáveis e seus compostos, compostos inorgânicos ou orgânicos, dos metais das terras raras, de ítrio ou de escândio ou das misturas destes metais0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Kelem, "schumacks", "Karamanie" e tapetes semelhantes tecidos à mão 0,0 0,4 0,4 0,00 0,00

Linóleos, mesmo recortados, revestimentos para pavimentos constituídos por um induto ou recobrimento aplicado sobre suporte têxtil, mesmo recortados0,0 0,0 0,4 0,00 0,00

Malte, mesmo torrado (incluindo a farinha de malte) 0,0 11,4 5,4 0,00 0,00

Moedas (exceto de ouro), sem curso legal 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Obras de cortiça natural 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Peles inteiras em bruto, com excepção dos de vison, 0,0 1,9 0,0 0,00 0,00

Polpa de madeira mecânica 0,0 0,0 1,1 0,00 0,00

Produtos intermediários da metalurgia do cobalto, cobalto, cádmio, titânio e zircônio, em formas brutas 0,0 5,6 1,1 0,00 0,00

Produtos laminados planos de aço de alta velocidade de largura inferior a 600 mm 0,0 3,8 2,4 0,00 0,00

Tubos de imagem de televisão, de raios catódicos (incluindo tubos de raios catódicos do monitor de vídeo) 0,0 1,2 0,0 0,00 0,00

Vagões de passageiros para vias férreas, não autopropelidos, de bagagem, vagões-postais e outros treinadores para fins especiais de vias férreas 0,0 209,8 0,0 0,00 0,00

Vagões para vias férreas ou semelhantes, vans e caminhões, de auto-propulsão (exceto manutenção e assistência a veículos do ítem 791,81) 0,0 419,8 0,0 0,00 0,00

Veículos blindados de combate e de armas de guerra 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

D - Outros Produtos 3.394,7 3.861,2 7.243,7 -12,08 -53,14 

Desperdícios e resíduos de metais preciosos (exceto ouro) ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (exceto ouro) 1.005,5 1.137,2 952,1 -11,59 5,61

Outros resíduos e sucatas 489,3 244,4 562,5 100,16 -13,02 

Feno e forragem, verde ou seca 446,8 531,4 552,2 -15,92 -19,07 

Desperdícios e resíduos de ligas de aço 256,7 273,9 297,6 -6,31 -13,76 

Serragem e resíduos de madeira e sucata, mesmo aglomerados em bolas, briquetes, pellets ou em formas semelhantes 190,8 530,2 130,9 -64,01 45,79

Outros resíduos de metais de base não ferrosos e de sucata 186,0 110,0 130,4 69,10 42,66

Desperdícios de tabaco 172,2 237,4 103,3 -27,43 66,81

Livros, panfletos, mapas e globos, impressos (não incluindo material publicitário) 118,3 242,0 75,1 -51,13 57,46

Quadros, pinturas e desenhos, feitos inteiramente à mão, colagens e quadros decorativos semelhantes 117,5 58,1 3.279,9 102,37 -96,42 

Outras escórias e desperdícios 115,0 42,8 109,7 168,38 4,84

Outros impressos 102,8 55,4 81,6 85,38 25,96
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Ossos, chifres, marfim, cascos, garras, coral, conchas e outros produtos semelhantes 47,8 32,0 73,8 49,26 -35,31 

Esculturas originais e estátuas, em qualquer material 36,0 34,6 766,0 4,05 -95,29 

Desperdícios e resíduos de ferro fundido 23,0 15,7 24,3 46,71 -5,42 

Borracha reconstituída, desperdícios e resíduos de borracha não endurecida 14,9 14,1 13,8 5,31 7,68

Desperdícios de algodão (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos) 13,8 2,7 1,6 416,55 761,62

Cartões postais, saudação pessoal, mensagens, e transferências (decalques) 11,7 38,3 19,6 -69,49 -40,48 

Farelo e resíduos da peneiração, moagem ou de outros processamentos de cereais ou de leguminosas 8,4 0,9 18,5 805,48 -54,75 

Jornais, revistas e periódicos, mesmo ilustrados ou contendo publicidade. 7,8 6,8 9,8 14,68 -19,93 

Refugos de petróleo 7,7 0,4 0,6 1672,24 1239,20

Resíduos de fibras sintéticas ou artificiais (incluindo cabo, estopa e farrapos) 4,9 0,0 4,8 0,00 1,73

Papel ou cartão recuperado (desperdícios e aparas). 4,7 86,7 10,5 -94,56 -55,27 

Operações especiais e commodities não classificadas de acordo com o tipo 4,2 54,4 2,5 -92,27 70,55

Resíduos da fabricação do amido, polpas de beterraba, açúcar e outros desperdícios da indústria do açúcar, cerveja e das destilarias 2,9 86,8 1,6 -96,69 83,01

Outros desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos 2,3 6,2 5,0 -63,24 -54,09 

Roupas e outros artigos têxteis usados, trapos 1,5 13,2 3,3 -88,92 -55,37 

Outros couros e peles, resíduos e couro usado 1,3 1,8 1,7 -29,72 -24,59 

Cinzas e resíduos (exceto os provenientes da fabricação do ferro ou aço) contendo metais, arsênio, ou os seus compostos 0,6 0,2 1,7 178,00 -64,18 

Casulos de bicho da seda e desperdício de seda 0,2 0,3 7,3 -4,76 -96,62 

Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos de polímeros de estireno 0,1 0,2 0,2 -38,28 -51,31 

Selos ou selos fiscais, postais (papel selado) e semelhantes 0,1 0,0 0,3 0,00 -68,89 

Antiguidades com idade superior a cem anos 0,1 0,0 0,0 0,00 0,00

Cascas, películas e outros desperdícios de cacau 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos de polímeros de etileno 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Gravuras, estampas e litografias 0,0 0,0 0,0 0,00 -30,16 

Outros resíduos das indústrias químicas ou conexas 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

Chapas e filmes fotográficos, impressionados e revelados, exceto os filmes cinematográficos 0,0 3,0 1,4 0,00 0,00

Coleções de zoologia, botânica, mineralogia, anatomia, histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico ou numismático 0,0 0,0 0,1 0,00 0,00

Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos de polímeros de cloreto de vinila 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
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