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8543.70.99 Ex 122 - Aparelhos elétricos para geração de ondas eletromagnéticas que ordenam o
fluxo de elétrons, sem variação de tensão, acoplados em paralelo aos sistemas elétricos
com quaisquer características alimentados em corrente alternada com tensão menor ou
igual a 600 Volts, sem limitação de potência aparente, com a consequente redução de
perdas nos sistemas derivadas do "efeito Joule" e otimização de corrente elétrica,
constituídos de: cabos de cobre para acoplamento aos sistemas elétricos, massa
composta, placas cerâmicas, barra de cobre eletrolítico e blocos isolantes, componentes
estes lacrados em caixa metálica.

9030.40.90 Ex 026 - Equipamentos de medida e monitoramento de portadoras de comunicação em
banda Ka e X de satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas em
solo, sem antena, para frequência de transmissão em banda Ka entre 27 e 30GHz e
recepção entre 17,8 a 20,2GHz e frequência de transmissão em banda X entre 7,9 a
8,4GHz e recepção entre 7,25 a 7,75GHz.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ARMANDO MONTEIRO

RESOLUÇÃO No 89, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015

Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação in-
cidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR - CAMEX, no uso da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de
10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma
legal,

Considerando as Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 e 25/15 do
Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL - CMC, os Decretos no 5.078, de 11 de maio de 2004,
e nº 5.901, de 20 de setembro de 2006, e a Resolução CAMEX nº 66, de 14 de agosto de 2014, resolve,
ad referendum do Conselho:

Art. 1o Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2017, as alíquotas ad valorem
do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-ta-
rifários:

NCM DESCRIÇÃO
8 4 0 2 . 11 . 0 0 Ex 002 - Geradoras de vapor tipo torre, pressão de operação subcrítica, circulação

natural da água de vapor, tiragem balanceada, com único tambor de vapor e passe
único de reaquecimento, para queima de carvão mineral triturado com injeção de
calcário em leito fluidizado circulante (CFB) e vazão controlada, com capacidade de
produção de vapor de 1.116,3t/h, temperatura do vapor superaquecido de 541ºC,
pressão do vapor superaquecido de 17,4MPa(g)bar, sistema de vapor superaquecido,
sistema de reaquecimento de vapor, economizador, ciclone resfriado a vapor, pré-
aquecedor de ar, sistema de óleo, queimadores de partida e sistema de instrumentação
e controle.

8410.90.00 Ex 015 - Cabeçotes Kaplan fabricados com eixo em aço carbono forjado DIN EN
10025 S355J2+N e casquilho em ferro fundido nodular DIN EM 1563 Gr. EM-GJS-
400-18-RT, para sistema de acionamento com óleo de rotores Kaplan, com operação
de pressões igual ou superior a 160bar e rotação de 255rpm ou superior, com com-
primento máximo de 6ms, com diâmetro mínimo de 940mm.

8413.70.80 Ex 013 - Bombas centrífugas com lâminas para evacuação de águas residuais residenciais
e comerciais provenientes de louças sanitárias ou chuveiros, acionadas por motor elétrico
monofásico de potência superior a 0,5CV, igual ou inferior a 1,4CV (400 a 1.100W),
rotação de 2.800 a 3.600rpm, com vazão máxima entre 90 e 150L/min em efluentes de
temperatura até 38°C, com evacuação horizontal máxima entre 50 e 110m e evacuação
vertical (de elevação) máxima entre 5 e 7m, montadas
em reservatório com conexões de entrada e saída.

8413.70.90 Ex 068 - Bombas centrífugas de superfície, multiestágios com mancais radiais de
carbureto de tungstênio, com vazões de operação entre 100 a 90.000BPD, dotadas de
bomba, "skid" metálico de suporte, câmara de empuxo, acoplamento flexível, aces-
sórios, admissão e descarga.

8413.70.90 Ex 079 - Motobombas centrífugas multiestágio compostas por: bomba centrífuga de
mancais radiais de carbureto de tungstênio, intake (admissão), descarga, motor elétrico de
indução trifásico, cabo elétrico de potência trifásico de isolamento de chumbo-borracha
com armadura metálica, cabo de extensão para conexão no motor e selo protetor do
motor, para operação submersa em poços de petróleo, para trabalho e temperaturas de até
250ºC, em profundidade de até 4.000 metros, com faixa de vazão
compreendida entre 40 e 24.000m3/d.

8413.91.90 Ex 006 - Admissões de bomba centrífuga submersível modelo separador de gás dotada
de corpo cilíndrico de 4 e 5.38", com flange nas extremidades para acoplamento na
bomba, eixo axial com estrias para acoplamento, furos nas extremidades da carcaça
para admissão do fluido e saída de gás.

8414.59.90 Ex 020 - Túneis de vento verticais com velocidade e escoamento precisamente con-
trolados, utilizados para simulações e treinamentos de atividades em queda livre,
capazes de operar com velocidade do ar de 0 a 320km/h e vazão volumétrica máxima
de 940m3/min, dotados de câmara útil de voo com capacidade para até 4 pessoas
simultaneamente, com altura entre 8 e 12m e diâmetro mínimo entre 3 e 5m, sendo a
parte envidraçada com altura entre 4 e 5m e espessura do vidro entre 20 e 30mm;
sistema completo de recirculação do ar, com tecnologia de coluna de ar parede-a-
parede ("wall-to-wall air flow"), com 2 ventiladores de alta performance e 2 motores
elétricos trifásicos com potência individual de 500HP e rotação máxima de 900rpm;
sistema eficiente de refrigeração por bobinas aerodinâmicas, o qual mantém a tem-
peratura interna do túnel de vento em torno de 24ºC, independente da temperatura
externa e em toda a gama de velocidades do túnel de vento; estrutura metálica de
sustentação e de condução do fluxo de ar; painel de comando e controle digital.

8416.20.10 Ex 001 - Queimadores verticais de gás combustível, com baixa emissão atmosférica
(baixo NOx, baixo CO e particulados), constituídos de: sistema acessório de ignição
(pilotos), bicos de gás, sensores de chama de piloto, painel de controle e suporte para
fotocélula, com máxima vazão de operação de 267.000 a 400.000kg/h e volume de
vazão de gás de purga estimado em 20Nm3/h, para ser utilizado no flare (tocha).

8417.80.90 Ex 034 - Fornos para secagem (sem contato) de óxido de magnésio (MgO) aplicados
sobre tiras metálicas com larguras compreendidas entre 980 e 1.060mm e espessuras
compreendidas entre 0,21 e 0,35mm, velocidade da tira durante operação compre-
endida entre 35 e 63m/min, capacidade de produção de 5.000t/mês, a partir da uti-
lização de queimadores a gás e emissores de radiação infravermelha, constituídos de:
carcaça do forno; queimadores; emissores de infravermelho; estruturas metálicas; li-
nhas de alimentação e mistura e gás; sistema de exaustão; dispositivos de retração da
carcaça; rolos de suporte da tira; dispositivo de medição da tira; sistema de ignição e
controle da chama; sistema elétrico; sistema de automação e controle; unidades de
resfriamento da tira.

8418.69.99 Ex 047 - Resfriadores de líquido (Chiller) com capacidade de 250 a 3.000TR, uti-
lizando fluido refrigerante R-134, conexões de água para pressões de 150 e 300psi,
capacidade de 2.388.960frigorias/h, potência de 463kW, pressão de projeto de 10,3bar,
número de passes: evaporador - 3 passes e condensador - 2 passes, com orifício de
expansão variável, dotados de compressor do tipo centrífugo aberto, variador de
frequência, reservatório de óleo para lubrificação do compressor de "black
out", acoplamento com duplo disco, autoalinhante, evaporador e condensador do tipo
casco-tubos inundado, tubos de cobre com dupla ranhura e opção para termo acu-
mulação de água gelada.

8419.39.00 Ex 093 - Máquinas para secagem de filtros hemodialisadores capilares para purificação
do sangue, por meio de aplicação de ar desumidificado, seco e quente, capazes de
secar 96 unidades em 8 bandejas de 12 posições em ciclo de 20min, dotadas de: 1
controlador lógico programável (CLP); sistema de ventilação de ar comprimido de
25L/h de ar seco e sistema de filtragem de ar tipo hepa com pressão de 6bar.

8419.39.00 Ex 094 - Secadores verticais para aglomeração fluidizada constante de ingredientes
alimentícios e bebidas em pó, com controlador lógico programável (CLP), construídos
em aço inoxidável, com ou sem função de microencapsulação, para o processamento
de produtos com densidades entre 200 e 600g/litro, tamanho das partículas de 177 a
840 mícron, dotados de: secador vertical de leito fluidizado com filtro de mangas
integrado, bico de pulverização de 3 fluidos que garantem o baixo desvio padrão do
tamanho das partículas (melhor padronização no tamanho das partículas), controle e
proteção contra superaquecimento do produto; sistema de ventilação com ven t i l a d o r,
dutos, trocadores de calor para o aquecimento e resfriamento de ar, conjunto de filtração
de ar e controle de vazão de ar de alta precisão; conjunto de componentes elétricos e
pneumáticos (válvulas solenoides, cilindros de ar, instrumentos de controle de processo);
recipientes de produto com carrinhos de transporte; painel elétrico com
interface homem-máquina (IHM) para controle do processo.

8419.39.00 Ex 095 - Secadores verticais para secagem de revestimentos cerâmicos prensados, com
largura útil dos cestos de carga igual a 2.300mm, profundidade útil dos cestos de
1.350mm, com 33 cestos, sendo cada cesto com 11 planos de carga, totalizando 363
planos de carga e transporte dos revestimentos cerâmicos.

8419.50.10 Ex 033 - Trocadores de calor de placas de alumínio brasado para uso no sistema de
turbo-expansão, usados na troca térmica do gás natural com a finalidade de separar o
metano do etano, com calor trocado de 9.320kW, com temperatura de projeto de 65ºC,
pressão de projeto de 34,2 a 88kgf/cm2, com casco externo com perlitas expan-
didas.

8419.50.10 Ex 034 - Trocadores de calor de placas de alumínio brasado para uso no sistema de
turbo-expansão, usados na troca térmica do gás natural (etano) e gás natural (propano),
com calor trocado de 9.320kW, com temperatura de projeto de 65ºC, pressão de
projeto 19 a 88kgf/cm2 com casco externo com perlitas expandidas.

8419.50.21 Ex 073 - Trocadores de calor (resfriadores evaporativos), tipo tubular, metálico, para
resfriamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e/ou propano, com capacidade de
carga térmica entre 905 e 1.294kW, com pressão de projeto do tubo de 10,2 a
19,1kgf/cm2g e temperatura de projeto do tubo de 65 a 150ºC.

8419.50.21 Ex 074 - Trocadores de calor (condensadores evaporativos), tipo tubular, metálico,
para condensação de gás liquefeito de petróleo (GLP) e/ou propano, com capacidade
de carga térmica entre 15 e 26kW, com pressão de projeto do tubo de 14,5 a
26kgf/cm2g e temperatura de projeto do tubo de 80 a 150ºC.

8419.89.99 Ex 171 - Combinações de máquinas para processamento de biomassa e resíduos
industriais, para produção óleo leve do tipo "diesel sintético" (diesel verde) de 3a

geração - por meio de conversão química catalítica a baixa pressão, com controle
lógico programável (CLP), com capacidade de produção de 150L/h, compostas de: 1
reator com turbina de fricção, com capacidade de geração de velocidades das par-
tículas de 300km/h, autogerando aquecimento entre 240 e 270ºC em pressão
negativa; 1 tanque de pré-processamento de biomassa com diâmetro de 1.000 e
1.500mm de altura; 1 filtro metálico para separação dos resíduos sólidos; 1 sistema de
resfriamento e condensação de 200kW; 1 dispositivo de vácuo de pressão negativa de
-0,1bar; 1 conjunto de 3 colunas em aço inoxidável de destilação com 2.000mm de
altura e 300mm de diâmetro, com 9 placas em 3 seções, válvulas de pressão e
tubulação de condensação, estrutura metálica com tubulações para interligação da
combinação, com conexões e válvulas de controle.

8421.29.90 Ex 095 - Equipamentos automáticos a vácuo de depuração e refrigeração de óleo
impregnado de limalha de aço, com capacidade de depuração de óleo de 100GPM a
30PSI, com sistema de refrigeração tipo espiral e com capacidade máxima de
163.000BTU/h.

8422.19.00 Ex 001 - Máquinas para lavar louças, industrial, de carga frontal, com capacidade
máxima de 1.080pratos/h, consumo de 6,84kW/h, por meio de lavagem de 1min/ciclo,
com a utilização de apenas 2,75L de água/ciclo, temperatura de lavagem (do boiler) de
80ºC.

8422.20.00 Ex 006 - Máquinas para limpar latas cilíndricas cheias, por jato forte de ar que pode
ser regulado e orientado, com capacidade compreendida entre 105 e 209latas/min, para
latas com diâmetro compreendido entre 99 e 127mm e altura compreendida entre
119,65 e 144mm, dotadas de esteiras de entrada e de saída, ventilador centrífugo, filtro
e caixa de coleta de pós.

8422.30.29 Ex 324 - Máquinas rotuladoras de latas de leite em pó infantil, por cola quente, com
capacidade compreendida entre 105 e 209latas/min, para rótulos com dimensões de
320 x 112mm e 408 x 136mm, dotadas de virador de latas, esteira de entrada e de
saída e painel de controle.

8422.30.29 Ex 325 - Combinações de máquinas para encaixotar bolsas de batatas pré-fritas con-
geladas em caixas de dimensões iguais a 385 (C) x 285 (L) x 270mm (A), interface
controlada por PLC 24VDC, sistema pneumático de ar comprimido limpo e seco com
pressão de 80psi, compostas por: módulo de alimentação de produto para o encaixotador
horizontal rotativo (RP), dotado de 8 calhas de coleta de bolsas com tombador estático,
8 esteiras inclinadas, com dimensões 3.015 (C) x 437 (L) x 245mm
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(A), 8 esteiras de roletes quadrados para distribuição do produto dentro das bolsas, com
dimensões 1.860 (C) x 820 (L) x 370mm (A), 2 esteiras de transferência, com dimensões
450 (C) x 580mm (L), 2 conjuntos de esteiras paralelas para giro das bolsas, com
dimensões 780 (C) x 210mm (L); módulo de encaixotamento horizontal rotativo (RP),
constituído por 2 máquinas de encaixotamento com capacidade máxima de 100bol -
sas/min, de dimensões compreendidas entre 235 (C) x 250 (L) x 25mm (A)
e 450 (C) x 300 (L) x 50mm (A), pesos compreendidos entre 400 e 2.500g, dotado de
cintas independentes e pás rotativas; 1 máquina para armação e fechamento de fundo
de caixa com cola quente; 1 módulo de transporte de caixas vazias para encaixotador
rotativo (RP) dotado de 1 esteira curva de roletes, com dimensões 10.745 (C) x
470mm (L), 1 orientador e 1 indexador de caixas; módulo de encaixotamento ver-
tical/horizontal dotado de 6 máquinas de encaixotamento com capacidade máxima
de 70 bolsas/min. de dimensões compreendidas entre 235 (C) x 250 (L) x 25mm (A)
e 356 (C) x 250 (L) x 35mm (A), pesos compreendidos entre 400 e 1.050g, integrado
com armador de caixas e braço robótico, podendo conter ou não função de autoajuste,
encaixotamento horizontal, esteira de alimentação com vácuo e guia móvel superior; 1
módulo de transporte de caixas cheias para encaixotador rotativo (RP) e para o
encaixotador horizontal/vertical (VHP), dotado de esteiras de roletes retas e curvas,
orientadores e indexadores de caixas; 1 módulo de compactação de produto e fe-
chamento de caixas com ajuste automático de dimensões, dotado de 4 pré-com-
pactadores com 2 estações de vibração e 2 placas compressoras acionadas por ci-
lindros pneumáticos e 4 fechadores de caixas com vibradores e aplicadores de cola
quente no fundo e no topo das caixas; e 1 módulo de transporte de caixas cheias
dotado de 4 esteiras retas de roletes.

8422.30.29 Ex 326 - Máquinas rotuladoras automáticas rotativas, para aplicação de rótulos de
papel em latas metálicas, com velocidade máxima de 200latas/min, aplicação de
adesivo quente e frio respectivamente no início e final do rótulo, com movimento
contínuo da direita para a esquerda, montadas sobre rodízios para mobilidade, cons-
tituídas de transportador duplo de correias com molas de compressão, sistema hi-
dráulico de bombas para o alimentador principal de rótulo, sistema secundário para
o reabastecimento manual de rótulos sem parar o fluxo, calibrador de altura, bicos de
aplicação de cola fria para colar o final do rótulo, motor de 1.5HP com uma roldana
ajustável que impulsiona os principais cintos, pote de cola, cinto de aplicação de pasta
e os alimentadores automáticos de rótulos, com controlador lógico programável (CLP)
com interface lógica homem-máquina (IHM).

8422.40.90 Ex 589 - Combinações de máquinas automáticas para envasar e empacotar óleos/gor-
duras vegetais em baldes e caixas com capacidade de produção de até 10emba-
lagens/min dependendo do tipo e capacidade da embalagem (caixa ou balde) a ser
envasada, compostas de: montadora de caixas com esteira motorizada e função de
montagem e inserção automática de sacos plásticos (bolsas) dentro da caixa, sistema
de colagem a quente para montagem das caixas, sistema automático de detecção e
descarte de bolsa mal inserida dentro da caixa instalado na esteira transportadora;
envasadora com controle de peso com 2 válvulas de enchimento projetadas para
envasamento de semilíquidos como óleos e gorduras com proteção lateral, trans-
portador de alimentação e saída com rolos em aço inoxidável, controlador automático
de frequência nas esteiras transportadoras para controle do arranque e parada suave
quando o equipamento trabalhar com caixas e baldes, coletores de
gotejamento aquecidos para evitar solidificação do produto, sistema de detecção de
queda de baldes para evitar derramamento do produto nos rolos; máquina fechadora de
tampas de baldes por pressão com rolos "roll-on"; máquina seladora de sacos/bolsa
com sistema que controla a presença e o posicionamento do saco/bolsa antes da
selagem, também equipada com controle automático de frequência para prevenção de
derrame de produto, combinada com máquina fechadora de caixas controlada por
painéis elétricos sincronizados e computador industrial com monitor e impressora, para
controle estatístico do envase.

8422.40.90 Ex 590 - Máquinas automáticas para embalar e paletizar fios e cabos em carretéis com
velocidade máxima de 500mpm, saída máxima de 2carretéis/min e diâmetro do car-
retel entre 300 e 600mm, dotadas de: bobinador com deslocamento transversal com
altura e largura ajustável para tamanhos de bobinas de alimentação entre 600 e
1.600mm de diâmetro, 475 e 1.150mm de largura e 5.000kg de peso máximo; acu-
mulador vertical, com capacidade de 45m e paletizador servocontrolado com
padrão de empilhamento programável a altura máxima do palete de 1.150mm.

8422.40.90 Ex 591 - Combinações de máquinas para movimentação, formação e embalagem de
carga sobre paletes com dimensões máximas de 1.000 x 1.200 x 1.400mm (incluindo
a altura do palete vazio), com aplicação de filme de polietileno estirável de baixa
densidade, com capacidade máxima de 25paletes/h, para latas vazias de aerossol de
diâmetro compreendido entre 45 e 65mm e altura compreendida entre 70 e 300mm,
aptas a receber paletes prontos provenientes de outras linhas de paletização para
cintamento e envolvimento, compostas por: transportadores de latas de aerossol vazias;
2 robôs de paletização, com 4 eixos controlados, dotados cada um de cabeçote
magnético com dispositivo centralizador das camadas por meio de barras laterais
acionadas pneumaticamente; 4 mesas de pré-formação e acumulação de camadas de
latas de aerossol vazias dotadas, cada uma, de transportadores de correntes plásticas,
um empurrador, uma guia frontal para evitar a queda das latas de aerossol e um
conjunto de guias laterais para compactação da camada de latas de aerossol; dis-
positivo móvel para manuseio de separadores de papelão e armações superiores dos
paletes dotado de garra pneumática e ventosas; magazine para separadores de papelão;
magazine para armações superiores dos paletes; estação intermediária para arma-
zenagem de separadores de papelão ou armações superiores dos paletes; unidade de
manipulação de paletes cheios e vazios dotada de transportadores de rolos,
alimentador de paletes vazios, transportadores de correntes plásticas e um carro de
transferência automático dotado de transportador de correias triplo e dispositivo com-
pressor de paletes para mantê-los estáveis durante o transporte; transportadores de
transferência; estação de recebimento de paletes pré-conformados; máquina de apli-
cação de cintas de poliéster nos paletes dotada de mesa rotativa com transportador de
correias triplo; máquina aplicadora de filme de polietileno estirável dotada de
transportador de rolos para alimentação dos paletes cheios, mesa rotativa com trans-
portador de rolos, carro de transporte de rolos de filme, unidade de emenda de filme
e dispositivo de pré-estiramento do filme; transportadores de saída; painéis elétricos e
de controle com controlador lógico programável (PLC) e estruturas de segurança e
proteção.

8422.40.90 Ex 592 - Máquinas tipo embaladora "case packer" para acondicionamento em caixas
tipo RSC (estampa pré-colada, com dimensão mínima de 120 x 100 x 120mm e
máxima de 560 x 600 x 300mm) de cartuchos com sabonetes embalados unita-
riamente, dotadas de sistema de alimentação de pista dupla, dispositivo automático
para alimentação, abertura e posicionamento das caixas vazias, sistema de agru-
pamento e empilhamento de pacotes unitários de sabonetes considerando 7

formatos diferentes, totalizando 48 unidades de sabonetes por caixa, com velocidade
de até 12caixas/min, sistema de acondicionamento e empurramento lateral dos grupos
de sabonetes nas caixas, dispositivo virador de caixas em 90º na saída da máquina,
controle lógico programável e dispositivo de lubrificação automático.

8422.40.90 Ex 593 - Máquinas semiautomáticas de arquear com fita de polipropileno, pacotes com
tamanho mínimo de 60mm, largura da fita compreendida de 7 a 15mm, tensão da fita
compreendida de 1 a 40kg, velocidade de arqueação de 2,5s/ciclo, selagem da fita por
meio de aquecimento, motorização de ½HP.

8422.40.90 Ex 594 - Máquinas automáticas de arquear com fita de polipropileno, dimensões
máximas do arco 600mm de altura e 2.050mm de largura, largura da fita com-
preendida de 8 a 16mm, tensão da fita compreendida de 5 a 80kg, velocidade de
arqueação de 23ciclos/min, selagem da fita por meio de aquecimento, motorização de
½HP, com controlador lógico programável (CLP).

8422.40.90 Ex 595 - Máquinas automáticas, com controlador lógico programável (CLP), para
montar estojos (display) e empacotar doces pré-embalados com peso máximo de 40g,
com braços de manipulação a vácuo para 4 peças por fila e 3 níveis de altura e
velocidades máxima de 300peças/min, com configurações para display com 12 peças
e velocidade máxima de 25displays/min.

8422.40.90 Ex 596 - Máquinas embaladoras para picolés com palitos, em barra e multicamadas,
com capacidade máxima de produção de até 12.000peças/h, completas com trans-
portador "pocket conveyor", acionamento por servomotor, bobina com dimensão má-
xima de 300mm, 4 pares de rolos de selagem independentes movidos por servomot o r,
cabeça de corte equipado com mordentes duplos de corte, acionados de forma in-
dependentes, correia de saída de 300mm, com suporte para fixação de
codificadora "ink Jet", tela "touch screen".

8424.20.00 Ex 009 - Máquinas para aplicação de tinta, compreendendo pistolas automáticas com
controlador lógico programável (PLC), com velocidade de deslocamento das pistolas
regulável e variável de 0,4 a 2m/s, máximo de 25 golpes duplos, acionamento via
servomotor, com sistema de filtro a seco, com leitor de peças via barra de luz na
entrada da máquina para ligar/desligar as pistolas, com esteira transportadora, rede de
pulverização e kit de aplicação da tinta (mangueiras e pistolas).

8424.30.10 Ex 041 - Máquinas automáticas para lavagem geral e desobstrução de furos, canais de
óleo, galeria de água do cabeçote e do bloco do motor, mediante jato de água/de-
tergente fluxados, alternando sob baixa, média ou alta pressão, respectivamente, com
pressão de 0,55Mpa, 1,35Mpa ou 40Mpa e vazão compreendida de 4.000 a 55.000L/h,
dotadas de bico de limpeza, robô programado para rebarbagem a alta pressão, câmara
de água/detergente dotada de dispositivo de imersão forçada,
com abastecimento gradativo com pressão de 1,35Mpa, para criação de turbulência
para a rotação da peça de 90º/180º no interior da câmara, dispositivo de secagem SV
(sotto vuoto) com giro da peça em câmara a vácuo, com variação de alta pressão
(400bar) e depressão (0,5mbar), para evaporação de líquido a uma temperatura de
45ºC, dispositivo de dosagem e filtragem dos líquidos, carga e descarga automáticas
por meio de um robô "gantry".

8424.30.90 Ex 056 - Máquinas de lavar tanques de banhos de imersão, utilizadas no processo de
produção de cápsulas rígidas de gelatina de medicamentos, construídas em aço inox
SS304 eletro-polido, operando a base de peróxido de hidrogênio (H2O2), dotadas de
bomba com pressão de trabalho de 10bar e vazão de 60L/min, bicos de spray,
capacidade de lavagem de 4tanques/h e potência de 11kW.

8424.30.90 Ex 057 - Máquinas de lavar tanques de alimentação e coloração de solução de gelatina
rígida para produção de medicamentos, construídas em aço inox SS 304 eletro-polido,
operadas a base de peróxido de hidrogénio (H2O2), com bombas de alta pressão, bicos
de spray, capacidade de lavagem para tanques de volume compreendido de 200 a 300
litros de 6tanques/h, potência de 19kW, unidade de secagem automática.

8424.30.90 Ex 058 - Máquinas de jateamento cíclico e automático por mistura de grãos abrasivos de
óxido de alumínio e água, utilizadas no processo de acabamento superficial de colunas a
serem utilizadas em sistemas de direção automotivas, com 8 pistolas de jateamento (4 em
cada lado), com bicos de 8mm e 2 bombas de óxido de alumínio com potência de 4kW
cada, fixados em base giratória, com sistema orbital com movimentação máxima de 180º
em ciclos, dotadas de uma cabine de processamento e
2 de enxágue, bandejas e com controlador lógico programável (CLP).

8424.30.90 Ex 059 - Máquinas automáticas para lavar, rebarbar e desobstruir furos e canais de
lubrificação em virabrequins usinados, utilizando jato de água sob alta pressão, com-
binado opcionalmente com o uso de escovas e escareadores, pressão máxima da água
de 35MPa (aproximadamente 350bar) e vazão máxima de 29L/min, com torre de 6
posições para instalação de bicos de limpeza e/ou ferramentas, deslocamento do eixo
X de 650mm, eixo Y de 500mm e eixo Z de 500mm, avanço rápido do eixo X de
16m/min (com 1/3 de redução) e dos eixos Y e Z de 48m/min, fuso principal com
rotação máxima de 1.000rpm e potência do motor de 0,75kW, com comando numérico
computadorizado (CNC), sistema de bombeamento de água a alta pressão e unidade de
filtragem de água.

8425.39.90 Ex 060 - Rebocadores (guinchos especiais) de capacidade igual ou superior a 280t,
equipados com sistema de pino munhão como engate para reboque, concebidos para
serem montados em chassis de caminhões fora-de-estrada, para rebocar e transportar
caminhões fora-de-estrada de capacidade igual ou superior a 240t.

8427.10.90 Ex 116 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada sobre mesa
giratória, com braço articulante "Jib", autopropulsadas sobre rodas, acionadas por
motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis do próprio equipamento, con-
troladas por "joystick", com elevação máxima vertical da plataforma igual ou superior
a 18,36m, mas inferior ou igual a 18,39m, com capacidade máxima de carga sobre a
plataforma inferior ou igual a 227kg sem restrição de trabalho.

8427.10.90 Ex 117 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada sobre mesa
giratória, com ou sem braço articulante "Jib", autopropulsadas sobre rodas, acionadas
por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis do próprio equipamento,
controladas por "joystick", com elevação máxima vertical da plataforma inferior ou
igual a 13,72m, com capacidade máxima de carga sobre a plataforma inferior ou igual
a 227kg sem restrição de trabalho.

8427.10.90 Ex 118 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada sobre mesa
giratória, com ou sem braço articulante "Jib", autopropulsadas sobre rodas, acionadas
por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis do próprio equipamento,
controladas por "joystick", com elevação máxima vertical da plataforma inferior ou
igual a 12,19m, com capacidade máxima de carga sobre a plataforma inferior ou igual
a 227kg sem restrição de trabalho.

8427.10.90 Ex 119 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada sobre mesa
giratória, com braço articulante "Jib", autopropulsadas sobre rodas, acionadas por
motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis do próprio equipamento, con-
troladas por "joystick", com elevação máxima vertical da plataforma inferior ou igual
a 9,14m, com capacidade máxima de carga sobre a plataforma inferior ou igual a
227kg sem restrição de trabalho.
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8427.10.90 Ex 120 - Manipuladores mecânicos multidirecionais autopropulsados sobre rodas,
acionados por 2 motores elétricos de 11kW cada, alimentados por 2 baterias de tração
80/620Ah cada, com dispositivo para transporte de pacotes de vidro em colar, dis-
positivo para manipular racks e dispositivo de operação de todo o sistema hidráulico
multidirecional de movimentação, sinalização visual rotativa de movimento e sistema
sincronizado de elevação, com capacidade de até 18t.

8427.20.90 Ex 176 - Veículos-plataforma de elevação para trabalhos aéreos, tipo tesoura, com
plataforma do tipo deslizante (com "slider") ou do tipo não deslizante (sem "slider"),
autopropulsados sobre rodas, articulados, acionados por motor diesel refrigerado a
água, de potência igual ou superior a 170HP (127kW), com capacidade de carga de até
2.720kg, alcance de elevação máximo de 4,2m de altura e equipados com escada
telescópica para fácil acesso à plataforma.

8427.20.90 Ex 177 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal telescópica, com braço
articulante "Jib", acionadas por motor a diesel, autopropulsadas sobre rodas com tração
4x4, eixo oscilante, controladas por "joystick", com elevação máxima vertical da
plataforma inferior ou igual a 45,72m, com capacidade máxima de carga sobre o cesto
da plataforma igual ou inferior a 227kg sem restrição de trabalho.

8427.20.90 Ex 178 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada ou te-
lescópica, com ou sem braço articulante "Jib", acionadas por motor a diesel ou
bicombustível, autopropulsadas sobre rodas com tração 4 x 4 ou 4 x 2, eixo oscilante
e transmissão hidrostática, controladas por "joystick", com elevação máxima vertical
da plataforma igual ou superior a 24,38m, mas inferior ou igual a 26,21m, com
capacidade máxima de carga sobre o cesto da plataforma igual ou inferior a 227kg sem
restrição de trabalho.

8427.20.90 Ex 179 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada ou te-
lescópica, com ou sem braço articulante "Jib", acionadas por motor a diesel ou
bicombustível, autopropulsadas sobre rodas com tração 4 x 4 ou 4 x 2, eixo oscilante
e transmissão hidrostática, controladas por "joystick", com elevação máxima vertical
da plataforma igual ou superior a 18,36m, mas inferior ou igual a 20,32m, com
capacidade máxima de carga sobre o cesto da plataforma igual ou inferior a 227kg
sem restrição de trabalho.

8427.20.90 Ex 180 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada, com braço
articulante "Jib", acionadas por motor a diesel, autopropulsadas sobre rodas com tração
4 x 4, eixo oscilante, controladas por "joystick", com elevação máxima vertical da
plataforma inferior ou igual a 38,10m, com capacidade máxima de carga sobre o cesto
da plataforma inferior ou igual a 227kg sem restrição de trabalho.

8427.20.90 Ex 181 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal telescópica, com braço
articulante "Jib", acionadas por motor a diesel, autopropulsadas sobre rodas com tração
4 x 4, eixo oscilante, controladas por "joystick", com elevação máxima vertical da
plataforma inferior ou igual a 36,58m, com capacidade máxima de carga sobre o cesto
da plataforma inferior ou igual a 227kg sem restrição de trabalho.

8427.20.90 Ex 182 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada ou telescópica,
com ou sem braço articulante "Jib", acionadas por motor a diesel ou bicombustível,
autopropulsadas sobre rodas com tração 4 x 4 ou 4 x 2, eixo oscilante e transmissão
hidrostática, controladas por "joystick", com elevação máxima vertical da plataforma
igual ou superior a 12,3m, mas inferior ou igual a 14,02m, com capacidade máxima de
carga sobre o cesto da plataforma inferior ou igual a 249,50kg sem
restrição de trabalho.

8427.20.90 Ex 183 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada, com ou sem
braço articulante "Jib", acionadas por motor a diesel ou bicombustível, autopropul-
sadas sobre rodas com tração 4 x 4, eixo oscilante e transmissão hidrostática, con-
troladas por "joystick", com elevação máxima vertical da plataforma inferior ou igual
a 10,31m, com capacidade máxima de carga sobre o cesto da plataforma de 227kg.

8427.20.90 Ex 184 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal telescópica, com braço
articulante "Jib", acionadas por motor a diesel, autopropulsadas sobre rodas com tração
4 x 4, eixo oscilante, controladas por "joystick", com elevação máxima vertical da
plataforma inferior ou igual a 41,15m, com capacidade máxima de carga sobre o cesto
da plataforma inferior ou igual a 227kg sem restrição de trabalho.

8428.33.00 Ex 044 - Máquinas para empilhar embalagens de papelão ondulado após operações de
impressão, corte e vinco, contínuas e automáticas, controladas por PLC com monitor
colorido "touch-screen" de 12", capacidade máxima de 10.800chapas/h, correias trans-
portadoras inclinadas a vácuo e ajustáveis com velocidade máxima de 400m/min, com
transferência das embalagens em ângulo fixo, para arranjos de 5 embalagens na
largura, sistema de armazenamento de 2.500 pedidos, permitindo ajuste (setup)
reduzido por meio do comando de seleção automática (auto-set), possibilitando a
escolha e o ajuste de um pedido em aproximadamente 1 min.

8428.33.00 Ex 045 - Combinações de máquinas de ação contínua para transporte específico de
batatas entre o processo de lavagem e o descascador a vapor, compostas de: conjunto
de transportadores de correia plana de borracha, construídos em aço inoxidável de alta
resistência, dimensões de projeto compreendidas entre 4,7244 (C) x 0,76m (L) e
23,5204 (C) x 0,76m (L), inclinação inferior a 1º, acionados por caixa de engrenagem
montada em eixo, podendo ou não conter coberturas e portões-guilhotina acionados
pneumaticamente; 1 moega com capacidade de 2,5t construída em aço inoxidável,
dimensões: 3.27 (C) x 2.08 (L) x 2.66m (A) com correia de descarga acionada por
caixa de engrenagem montada em eixo e estruturas completas de suporte dos trans-
portadores e do classificador, construídas em aço galvanizado.

8428.90.90 Ex 353 - Combinações de máquinas para o recebimento, individualização, quali-
ficação, medição, endereçamento e empilhamento automático de tábuas, com ca-
pacidade para até 160tábuas/min, compostas de: transportadores transversais; uni-
tizadores, alinhadores; seção de qualificação, mecanismo de desvio de tábuas re-
jeitadas; serras circulares embutidas para o destopo automático; secção de medição de
tábuas por scanners; transportador de classificação com lógica controlada para a
alimentação de boxes acumuladores com braços elevadores; transportadores trans-
versais para evacuação dos boxes e condução à secção de empilhamento automático
com capacidade para até 12camadas/min constituídos de mecanismo completo de
formação de camadas de madeira com disposição individual das tábuas em forma de
"zig-zag", e dispositivo completo de armazenamento e colocação de separadores ("ta-
biques"); centrais hidráulicas e elétricas de comando e controle -
inversores de frequência e controladores lógicos programáveis (CLPs), eletrônica de
comando e controle - incluindo postos de operação, sensores de operação e medição,
scanner de medição (3 dimensões), softwares de controle - comando e otimização;
dispositivos completos de segurança.

8430.41.90 Ex 048 - Máquinas perfuradoras de rochas, alimentadas a ar, dotadas de torre de
perfuração com 3 martelos pneumáticos, 3,2m de altura e inclinação -5 a 5º, carril para
movimentação da torre com 4m de comprimento, com 4 sapatas hidráulicas para
movimentação transversal do carril e 1 sapata hidráulica centralizada no carro da torre
para rotação do carril.

8430.49.90 Ex 006 - Sondas pneumáticas do tipo rotativas, projetadas para perfurar em 360º, com
velocidade do eixo de até 2.000rpm, dotadas de motor de ar tipo aleta, consumo de ar
de 08 a 20m3/min, pressão de trabalho entre 300 e 600kPa, com mandril de 3
mandíbulas com parafusos embutidos, 3 engrenagens de alimentação e extrator da
haste.

8431.31.10 Ex 033 - Correntes de talas de elos forjados, para utilização nos elevadores de
caçambas, com cargas de ruptura de 1.200 a 2.450kN, com suportes para fixação nas
caçambas, com lubrificação permanente tipo "labirinto" com graxa resistente às altas
temperaturas, com material das talas das correntes com resistência à tração mínima de
1.200N/mm2, com buchas das correntes com resistência mínima do núcleo de 1.050-
1.350N/mm2 e dureza superficial de 58-62 HRC com profundidade de dureza de
2,20mm, com pinos das correntes com resistência mínima do núcleo de 780N/mm2 e
dureza superficial de 58-62 HRC com profundidade de dureza de 4mm.

8431.43.90 Ex 016 - Camisas deslizantes de circulação e produção, de aço liga super 13% cromo,
utilizadas como dispositivo interno à coluna de produção de poços de petróleo para
permitir o fluxo entre a mesma e o espaço anular, utilizadas na posição aberta para
troca de fluidos de completação mais pesados, bombeio de ácidos na formação, testes
de pressão em "packers", permitindo seletividade entre diferentes zonas de produ-
ção.

8433.40.00 Ex 027 - Enfardadeiras-apanhadeiras de palha ou forragem, não autopropelidas, tra-
cionadas por trator, para formação de fardos prismáticos grandes (com dimensões
máximas de 120cm de largura, 90cm de altura e comprimento regulável de 60cm ao
máximo de 300cm), dotadas de recolhedor de grande capacidade com largura de
trabalho de 230cm, equipadas com monitor de controle eletrônico.

8433.60.90 Ex 012 - Classificadores ópticos de correia para seleção e remoção de impurezas de
batatas pré-fritas congeladas, capacidade máxima de 15t/h, construídos em aço ino-
xidável, contendo conjunto de câmeras tipo CCD "line scan", máximo de 8.000li-
nhas/s, com 2 ou mais câmeras monocromáticas, "pixels" iguais ou superiores a 2.048,
bits iguais ou superiores a 8, podendo conter ou não câmeras coloridas com 6.144
"pixels", 24 bits (16 milhões de cores) e "lasers"; vibrador de alimentação
direcional com 1.150mm de comprimento; unidade de resfriamento com capacidade
entre 10 e 20ºC em função da potência instalada; e sistema de correias transportadoras
com estrutura aberta.

8438.20.19 Ex 058 - Combinações de máquinas para produção de doces de "marshmallow"
extrusados, com ou sem injeção de recheios à base de pectina, com máximo de 4
cores, com capacidade máxima de 400kg/h, compostas de: 1 aerador contínuo para
incorporação de ar comprimido ou gás inerte, 1 subsistema de injeção e mistura
contínua para 4 cores e 1 extrusora para produtos sem recheio; 1 aerador contínuo para
incorporação de ar comprimido ou gás inerte, 1 subsistema de injeção e mistura
contínua para 2 cores e 1 extrusora para produtos com recheio; 1 subsistema para
preparação e injeção de recheio constituído por 1 tanque de alimentação, 1 bomba, 1
trocador de calor e 1 misturador dinâmico; 1 sistema de transporte por esteira para
produto extrusado, 2 aplicadores de amido dotados de sistema de exaustão, filtro e
sistema de recirculação automático; 1 dispositivo de corte por guilhotina; 1 esteira
vibratória de limpeza e descarga de produto; 1 tambor rotativo para separação de
amido e "marshmallow" dotado de esteira elevatória de alimentação; 05 (cinco) uni-
dades de controle de temperatura da água do sistema; painéis de acionamento.

8438.50.00 Ex 268 - Máquinas para salga, mistura e massageamento de produtos cárneos, com
tambor de capacidade até 10.000 litros (cada), alimentados por tombador de caixa, com
compensação de cargas térmicas, detecção de parâmetros como pressão e temperatura
absoluta na faixa de precisão de vácuo, aproveitamento de energia por recirculação de
calor e recuperação de calor, solução multilocal para integração de processos, distribuição
homogênea de temperatura, entrada para produto congelado ou
resfriado com várias possibilidades de carregamento, comando descentralizado para
abastecimento de máquinas, processo de preparo de água centralizado com controle de
volume para adição contínua de ingredientes.

8438.80.90 Ex 070 - Combinações de máquinas para fabricação de alimentícias de proteína de
soja, compostas de: 1 alimentador gravimétrico controlado, 1 dosador homogeneizador
com dupla rosca com sistema de alimentação contínua para preparação de pasta fluida,
1 turbo extrusora com diâmetro de rosca de 120mm, velocidade de 600rpm e ve-
locidade de corte compreendida entre 60 e 3.200rpm, 1 máquina de corte de facas para
produto final.

8439.10.90 Ex 039 - Combinações de máquinas para produção de pasta mecânica de celulose, para
serem utilizadas na fabricação de estojos de polpa moldada para ovos, compostas de:
controlador lógico programável (CLP), prensa a quente com força de 5 toneladas
métricas; robô de 6 eixos para movimentação das formas de moldagem; tanque de
formação da polpa com volume de 20m3; tanque de moldagem com volume de 3m3,
tanque de água branca com volume de 30m3; dispositivo a vácuo com pressão de
trabalho de 0,3bar.

8439.91.00 Ex 013 - Mantas para rolo tipo sapata estendida destinadas à produção de papel e
celulose, fabricadas por meio de molde com movimento centrífugo, dotadas de po-
liuretano reforçado com tripla camada de fios não-tecidos, sendo 2 fios em sentido
longitudinal e 1 fio em sentido transversal, diâmetro compreendido de 1.100 a
1.800mm e comprimento maior ou igual a 3.000mm.

8441.30.90 Ex 052 - Máquinas automáticas para formação e selagem de embalagens pré-formadas
("sleeves") a partir de cartões impressos revestidos de polietileno, estratificados com
alumínio, previamente cortados e vincados, com disposição linear para realização de
operações sequenciais e contínuas de pré-alimentação e alimentação, pré-formação,
alinhamento, desbaste de espessura de aba (borda) do cartão, ativação por jato de ar
quente com pré-ativação ou não, formação final, rotação, transporte de estocagem a
acumulação para saída das embalagens pré-formadas ("sleeves"), com velocidade igual
ou superior a 500m/min, dispondo ou não da unidade servocontrolada com sensor laser
de contagem para descarga orientada em caixas, com controlador lógico programável
(CLP).

8441.40.00 Ex 022 - Combinações de máquinas para produção de estojo de polpa moldada para
ovos, com controlador lógico programável (CLP), capacidade de produção de 20.000em -
balagens/h, sendo 10.000 bandejas para 30 ovos e 10.000 para 12 ovos, compostas de:
equipamento para moldagem, dotado de 25 moldes, com capacidade para 600kg/h de
bandejas de 60kg; forno de secagem a gás natural e biomassa, contínuo com esteiras de
largura de 1.800mm, com temperatura de operação de 180 a
220ºC.

8443.39.10 Ex 179 - Máquinas impressoras digitais de produção, por jato de tinta "inkjet", 4 cores
(CMYK), bobina a bobina, para a impressão de rótulos e etiquetas, com resoluções de
1.600 x 1.600dpi e 800 x 1.600dpi, velocidade máxima de impressão de 18m/min e
mínima de 9m/min, largura máxima de 250mm.
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8443.39.10 Ex 180 - Máquinas de impressão de alta velocidade, tipo industrial, com tecnologia
jato de tinta piezoelétrica de gota por demanda (drop on-demand), destinadas à im-
pressão de papéis não revestidos e tratados com gramaturas entre 60 e 160g/m2,
alimentadas por bobinas de largura máxima de 510mm, capazes de imprimir em cores
ou monocromático, frente e verso com dispositivo único ou frente e verso com
dispositivo duplo, com velocidade de impressão entre 40 e 254m/min, resolução
variável de 360 x 600dpi a 1.200 x 600dpi, tamanho da gota de tinta variável entre 3
e 13 picolitros, secagem por infravermelho (IR), utilizando tinta à base de água,
corante, pigmentada ou pigmentada HD ("High Density"), dotadas de até 8 conjuntos
de impressão com 29 cabeças cada e até 4 cores de impressão (CMYK).

8443.39.10 Ex 181 - Máquinas de impressão de alta velocidade, tipo industrial, com tecnologia jato
de tinta piezoelétrica de gota por demanda (drop on-demand), destinadas à impressão de
papéis não revestidos e tratados, com gramaturas entre 60 e 160g/m2, alimentadas por
bobinas de largura máxima de 250mm, saída de folhas soltas impressas em tamanho
máximo de 216 x 431mm, capazes de imprimir em cores ou monocromático, frente e
verso com dispositivo único, velocidade de impressão de até
48m/min, resolução real de 600 x 600dpi x 2-bit, tamanho da gota de tinta variável
entre 4 e 11 picolitros, secagem por infravermelho (IR), utilizando tinta à base de água
pigmentada HD ("High Density") e dotadas de 2 conjuntos de impressão com 8
cabeças cada, substituíveis individualmente e até 4 cores de impressão (CMYK).

8443.91.99 Ex 053 - Sistemas automáticos para controle do registro de cor e/ou corte e/ou
margem ("Sidelay") e/ou efeito leque ("Fan-Out"), simultaneamente ou em separado,
para monitoramento de material produzido em impressora rotativa a velocidades de até
1.500m/min, capazes de ler um conjunto de marcas na área de impressão por meio da
captura de até 200imagens/s e enviar sinais para o ajuste automático da impressora.

8445.90.10 Ex 003 - Urdideiras de amostra com largura de trabalho de 2.250mm, comprimento
máximo de urdimento de 420m, contendo gaiola rotativa com 12 posições e gaiola fixa
de 14 posições, velocidade máxima de urdimento de 30m/min, motor direcional de
8 k W.

8451.40.10 Ex 002 - Máquinas para purga de tecidos, em contínuo, sem o acúmulo (fraldas) do
tecido no banho, dotadas de sistema de centralização do tecido, tanque de lavagem
com bicos de pulverização e dispositivo de remoção de óleos e graxas extraindo até
5L/h e 3 misturadores (mixer) com aquecimento até 90ºC, com dispositivos de en-
xágue, impregnação e extração para equalização final do tecido, com velocidade de até
30m/min, com tensão de 380V-60Hz.

8455.21.90 Ex 022 - Combinações de máquinas para laminação a quente de tarugos de aço para
produção de vergalhão e fio máquina com bitolas compreendidas entre 5,5 e 40mm,
com capacidade máxima de produção de 130toneladas/hora e velocidade máxima de
laminação de 105metros/segundo, compostas de: descarepador, mesa de rolos com
isolamento térmico, rolos puxadores, tesouras, cadeiras de laminação, calhas para
descarte de sucatas, tensores "loopers", mesa (calha) de desvio, calhas recobertas,
caixas d'água, bloco acabador com cadeiras do tipo "delta 45º", medidor de bitolas,
formador de espiras, sistema para transporte e resfriamento de espiras a ar, sistema de
manuseio de bobinas, compactador horizontal, mesas de rolos, leito de resfriamento,
viga de medição com aferidor, estação de empacotamento, mesa de saída dos feixes,
máquina de cintar, estação de pesagem dos feixes, sistema elétrico de distribuição e de
controle, incluindo estações de comando, cabos, controladores lógicos programáveis
(CLP), painéis elétricos, motores, transformadores e instrumentação.

8457.10.00 Ex 249 - Centros de usinagem de dupla coluna, tipo portal com distância entre colunas
de 1.800mm, para usinagem de metais, com comando numérico computadorizado
(CNC), capazes de fresar, furar e rosquear, com capacidade de usinar uma peça em
uma única fixação, curso nominal de trabalho dos eixo X, Y e Z de 3.230, 1.700 e
850mm, respectivamente, velocidade de deslocamento de 15, 15 e 12m/min res-
pectivamente, mesa de trabalho de aço medindo 3.000 X 1.650mm, capacidade de
carga sob a mesa de 9.000kg, sistema de refrigeração do eixo, rotação do "spindle" de
4.000 a 8.000rpm, potência do motor de 30/35HP, precisão de posicionamento de
±0,005/300mm, magazine porta-ferramentas de 0 a 90 peças, transportador de cavaco
com carrinho, controle remoto a distância e tela LCD colorida.

8457.10.00 Ex 250 - Centos de usinagem vertical de duplo palete, com comando numérico
computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fr e s a r,
mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 650, 400 e 305mm,
respectivamente, avanço rápido de 50m/min em X, Y e Z, velocidade de rosqueamento
de até 6.000rpm, tamanho da mesa de 800 x 400mm, em cada palete, com capacidade
máxima de carga sobre cada palete de até 300kg, eixo-árvore com
rotação máxima de 10.000rpm e torque máximo de 40Nm, tempo de troca de palete de
3,4s, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, torre com capacidade para 14 ou
22 ferramentas, com diâmetro máximo de 80mm e tempo de troca em até 1,7s,
precisão bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e re-
petibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção de
conter 4° eixo sobre sua mesa.

8457.10.00 Ex 251 - Centros de usinagem vertical de duplo palete, com comando numérico
computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fr e s a r,
mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 650, 400 e 305mm,
respectivamente, avanço rápido de 50m/min em X, Y e Z, velocidade de rosqueamento
de até 6.000rpm, tamanho da mesa de 800 x 400mm, em cada palete, com capacidade
máxima de carga sobre cada palete de até 300kg, eixo-árvore com
rotação máxima de 10.000rpm e torque máximo de 92Nm, tempo de troca de palete de
3,4s, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, torre com capacidade para 14 ou
22 ferramentas, com diâmetro máximo de 80mm e tempo de troca de até 1,7s, precisão
bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,002mm e repetibilidade
bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção conter 4º eixo
sobre sua mesa.

8457.10.00 Ex 252 - Centros de usinagem vertical de duplo palete, com comando numérico
computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fr e s a r,
mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 650, 400 e 305mm,
respectivamente, avanço rápido de 50 m/min em X, Y e Z, velocidade de ros-
queamento de até 6.000rpm, tamanho da mesa de 800 x 400mm, em cada palete, com
capacidade máxima de carga sobre cada palete de até 300kg, eixo-árvore com
rotação máxima de 16.000rpm, tempo de troca de palete de 3,4s, cone de fixação da
ferramenta BT30 ou BBT30, torre com capacidade para 14 ou 22 ferramentas, com
diâmetro máximo de 80mm e tempo de troca em até 1,7s, precisão bidirecional de
posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e repetibilidade bidirecional de
posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção conter 4o eixo sobre sua
mesa.

8457.10.00 Ex 253 - Centros de usinagem verticais de alta velocidade (HSM) e precisão, com-
pactos, específicos para produção de peças de pequenas dimensões e geometrias
complexas (microusinagem de precisão), tais como próteses e implantes dentários,
com comando numérico computadorizado (CNC), 5 eixos de movimentos simultâneos,
sendo 3 lineares e 2 rotacionais, cursos dos eixos X, Y e Z iguais a 160, 160 e 200mm,
respectivamente, eixo B igual a +30º/-120º, eixo C igual a 360º,
avanços de 42m/min, aceleração máxima dos eixos X, Y e Z igual a 14m/s2, precisão
de posicionamento de 4 mícron, precisão de repetibilidade de 2 mícron, carga máxima
na mesa igual a 8kg, magazine com capacidade para 30 ou 60 ferramentas e trocador
automático, fuso com velocidade de rotação igual a 50.000rpm, cone HSK E-32, base
construída em concreto polímero, sistema inteligente de controle de temperatura,
sistema de medição de ferramentas a laser, apalpador infravermelho e tanque de
líquido refrigerante de 80 litros.

8 4 5 8 . 11 . 9 9 Ex 140 - Tornos de comando numérico computadorizado de alta precisão (circu-
laridade 0,3 mícron, rugosidade RZ 0,9 mícron e dureza 60 Rockwell C), com sistema
de carga e descarga automático tipo "gantry loader", com tempo de carga de 3,5s, com
2 fusos com 8.000rpm, diâmetro máximo de fixação 40mm e torque máximo de
2,2kW, com 15m/min de deslocamento nos eixos X e Z e 1 ou 2 gangs móveis com
5 estações para ferramentas de torneamento estáticas cada uma.

8 4 5 8 . 11 . 9 9 Ex 141 - Centros de torneamento horizontal para peças metálicas, com comando
numérico computadorizado (CNC), com 5 ou mais eixos controlados, para torne a r,
furar, fresar e rosquear (inclusive fora do centro), com capacidade para diâmetro
torneável igual ou superior a 340mm, com comprimento torneável igual ou superior a
385mm, cursos dos eixos X, Y e Z iguais ou superiores a 370, 200 e 435mm
respectivamente, eixo B com inclinação de 200º ou 240º fuso principal com eixo C
programável com incremento mínimo de posicionamento de 0,0001o, rotação máxima
do fuso principal igual ou inferior a 6.000rpm, com sistema de troca automática de
ferramentas, magazine com capacidade de 36 ou mais ferramentas, dotados de fer-
ramentas rotativas, potência do motor principal igual ou superior a 11kW.

8 4 5 8 . 11 . 9 9 Ex 142 - Tornos horizontais de dupla coluna, com comando numérico computa-
dorizado (CNC), para montagem subterrânea em fosso, sob trilhos de bitola de
1.435mm, dotados de 2 cabeçotes para reperfilamento e usinagem de rodas ferroviárias
com diâmetro compreendido de 600 a 1.250mm, com os rodeiros montados e/ou
isolados dos carros, velocidade de corte compreendida de 30 a 110m/min, velocidade
de avanço da ferramenta compreendida de 0,1 a 1,5mm/rev,
potência de 60kW, guincho para manobras; braços giratórios; dispositivo para medição
de parâmetros de rodas; quebrador e recolhedor de cavacos e insertos de corte.

8461.50.10 Ex 001 - Máquinas de serra fita dupla coluna, para corte em metais, com capacidade
de corte de 1.100 x 2.100 x 4.000mm, com cabeçote rotativo para cortes horizontais
e verticais, com ângulo de 0/90º, velocidade de serra 400:2.300m/min, volantes com
dimensão de 1.200mm, capacidade de carga para corte de 25.000kg, indicadas para
corte de placas de alumínio.

8462.21.00 Ex 196 - Máquinas (CNC) para dobrar painéis metálicos, com regulagem automática
do comprimento da ferramenta de dobra superior através de comando CNC integrado,
capacidade de fazer toda a sequência de dobra de peças com conformações diferentes
entre si, capacidade de ajuste de ferramenta superior sem parada da operação da
máquina, força de 130t, cumprimento de dobra de 3000mm, com altura de dobra de
350mm, velocidade de dobra ajustável até 10mm/s, com movimento de alta
velocidade de 250mm/s, parada automática em até 2mm de distância da peça tra-
balhada, estrutura fechada com precisão de 2ìm no reposicionamento.

8462.21.00 Ex 197 - Combinações de máquinas para dobrar painéis metálicos completos, de
comando numérico computadorizado (CNC), para chapas de largura máxima de
1.500mm e comprimento máximo de 3.000mm, com braço alimentador e posicionador
da peça dotado de pinças eletromecânicas e pinças a vácuo, sistema de troca rápida de
pinças, sensores ópticos de reconhecimento da orientação das peças, sensores de
detecção de carga de peças duplas, sensores de detecção da chegada da
peça na posição de dobra, com sistema de empilhamento de peças acabadas de até
1.200mm, sistema de programação "off-line", com cabine de segurança.

8462.29.00 Ex 214 - Máquinas automáticas enclausuradas com interruptores de segurança nas portas,
para recravar tampa tipo "DDE" (Deep Drawn Ends) em latas de alimento infantil em pó
nas dimensões de 126,7 x 169,5mm de altura, com capacidade de 300latas/min, com
sistema de eixo de rosca sem fim para transferência das latas com alimentos e po -
sicionador das latas com dispositivo giratório tipo estrela, magazine para armazenar as
tampas, mesa giratória com capacidade para apoio de 6 latas, com 6
cabeçotes com mandril para cravar a tampa na lata para fechamento semi-hermético,
com sistema de segurança eletropneumático "no-can", "no-cover", expulsor da lata
após concluída a operação, com sistema de absorção de impurezas por vácuo, armário
de conexão elétrica provido de aparelho de ar-condicionado, controlado por controle
lógico programável (CLP) e painel de controle com interface homem-máquina
(HMI).

8462.29.00 Ex 215 - Máquinas automáticas enclausuradas com interruptores de segurança nas
portas, para recravar tampa tipo "DDE" (Deep Drawn Ends) em latas de alimento
infantil em pó nas dimensões de 126,7 x 169,5mm de altura, com capacidade de
300latas/min, com sistema de eixo de rosca sem fim para transferência das latas com
alimentos e posicionador das latas com dispositivo giratório tipo estrela, mesa giratória
com capacidade de apoio para 6 latas, com 6 cabeçotes com mandril para
cravar a tampa na lata para fechamento hermético, expulsor da lata após concluída a
operação, armário de conexão elétrica provido de aparelho de ar-condicionado, con-
trolador por controle lógico programável (CLP) e painel de controle com interface
homem-máquina (HMI).

8462.91.19 Ex 044 - Prensas-tesoura hidráulicas, estacionárias, para compactar e cortar sucatas
ferrosas, dotadas de câmara de compressão de 3 estágios, torre de corte com cilindros
de estampagem e corte, independentes, com força respectiva de 600t, dotadas de
sensores eletrônicos de posicionamento dos cilindros, operando por meio de sistema
hidráulico de pressão, e controladas a partir de unidade hidráulica e elétrica, se-
mimóvel, tipo contêiner onde ficam instalados o sistema elétrico/eletrônico, o
controlador lógico de programável (CLP) e telas digitais de operação.

8462.99.90 Ex 057 - Máquinas expansoras de metal com velocidade de 220 batidas/min, para
expandir chapas metálicas de aço carbono com espessura compreendida entre 2 e
8mm, com largura máxima de trabalho de 2.000mm; produção de telas com malhas de
diagonal maior compreendida entre 50 e 200mm e diagonal menor compreendida entre
20 e 75mm; cordão de malha ou passo de avanço compreendido entre 2 e 35mm;
matrizes superiores e inferiores para a execução da expansão; sistema de expansão
para chapas de 3,2 a 8mm de espessura para fabricar telas tipo (SKYP), intercalando
áreas expandidas, saltando para área lisa (sem expandir); mesa alimentadora semiau-
tomática para chapas com dimensões de 2.000 x 6.000mm e sistema de controle PLC
com "touch screen".
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8463.90.90 Ex 035 - Máquinas eletro-hidráulicas automáticas com função de criar união mecânica
entre eixos estriados e o garfo, a serem utilizadas em sistemas de direção automotivas,
com mecanismo de eliminação de erros e controle de precisão de profundidade de
mandrilamento, dotadas transdutor linear para medição do curso e PLC para controle e
monitoramento da força X curso da distância durante o ciclo, garantindo controle de
força que deve exceder 12.900N, mas não superar 44.482N para um curso mínimo de
13,5mm; duração do ciclo de processo de 6s e capacidade nominal de produção de
3.000peças/h, dispositivo de cortina de luz de segurança e painel de interface homem
máquina (IHM).

8465.10.00 Ex 052 - Máquinas-ferramentas para fresar, furar e ranhurar painéis de madeira ou
similares, com comprimento mínimo de 200mm e máximo de 3.050mm e largura mínima
de 50mm e máxima de 1.250mm, com controle numérico computadorizado (CNC), com
tela "touch screen", com velocidade de furar variada (High Speed) entre 1.500 e
7.500rpm, dotadas de sistema de troca rápida nas brocas verticais e com sistema de
travamento automático dos mandris, com múltiplas ferramentas verticais e
horizontais independentes para trabalhar, no máximo, 5 lados da peça com mo-
vimentação simultânea da peça X e os cabeçotes em Y e Z.

8465.99.00 Ex 118 - Máquinas pregadeiras para pregar flanges de madeira, para fazer carretéis de
acondicionamento de fios de telefonia e cabos de energia, diâmetro do disco com-
preendido entre 600 e 2.600mm, com espessura de 38 a 96mm, constituídas com
magazine de pregação em cruz com comando por servomotor, com 32 pinças para
pregos de 38 até 100mm, com largura máxima de passagem de 3.100mm, com 4
grupos de rebatedores e mesa de alimentação.

8466.20.90 Ex 001 - Porta-peças eletromecânicos utilizados em máquinas operatrizes de usi-
nagem, acionados por servomotor, com comando numérico computadorizado (CNC),
com torque de fixação de 2.450N.m e rotação máxima da mesa de 11,1rpm.

8466.93.30 Ex 018 - Placas de sujeição de 3 castanhas, com passagem para barras, acionadas por
blocos de movimento radial, para velocidades máximas de 6.500rpm, com repe-
tibilidade de troca menor que 0,02mm, força máxima de fixação de 250kN e trava de
segurança das castanhas.

8474.10.00 Ex 071 - Peneiras classificadoras de minério de ferro, de movimento linear, cons-
tituídas por tela flexível com malha de 3mm, deck único, 2 chassis independentes, um
eixo com acionamento excêntrico, suporte do acionamento com transmissão via po-
lia/correias, molas isoladoras de vibração, medindo 2.200mm de largura e 8.820mm de
comprimento e com área de peneiramento de aproximadamente 19,40m2.

8474.80.90 Ex 109 - Máquinas automáticas de processo contínuo para misturar resina de poliéster
com cargas minerais, sob vácuo, capacidade máxima de mistura de 10kg/h, saída da
mistura sob pressão para envase em moldes, controladas por controlador lógico pro-
gramável, dotadas de: 4 funis alimentadores com capacidade de 150 litros, com controle
de nível e dosador individual de volume; 1 tanque de aquecimento de resina com
capacidade de 300 litros; 1 bomba de engrenagens dosadora de resina; 3 tanques
com capacidade de 20 litros para aditivos e bomba dosadora de engrenagens para
catalisador; 2 bombas dosadoras de pigmentos.

8476.21.00 Ex 003 - Máquinas automáticas para venda de bebidas quentes com moedor de café
em grão e outras bebidas solúveis, com dispensador automático de: copo, mexedor e
açúcar, com sistema de aquecimento incorporado, com dispositivo de pagamento e
troca de dinheiro, por meio de botão ou tela sensível ao toque para seleção do produto,
com altura igual ou superior a 750mm, mas inferior ou igual a 1.830mm, com tensão
de alimentação igual ou superior a 110V, mas inferior ou igual a 240V e com peso
igual ou superior a 38kg, mas inferior ou igual a 140kg.

8 4 7 7 . 1 0 . 11 Ex 039 - Máquinas injetoras horizontais híbridas monocolor para moldar e processar
materiais termoplásticos, com força de fechamento de 320t ou 3.200kN, pressão
máxima de injeção de 2.380bar para rosca plastificadora de 55mm, distâncias entre as
colunas de 720 x 720mm, fechamento e dosagem elétrica e injeção por acumulador
hidráulico, com regulagem de curso, pressão força, torque e velocidade de todos os
movimentos executados via sistema "closed loop", colunas com diâmetro de 120mm
com tratamento de ARNOX (cor preto), dimensional da placa fixa de 1.350 x
1.180mm e móvel de 1.096 x 1.096mm, sistema de fechamento por servomotor
acoplado diretamente no eixo de engrenagem planetária com transmissão da força por
sistema de joelheira dupla de 5 pontos, medição e regulagem automática da força de
fechamento via sensor de medição de estiramento da coluna (straingage) montado na
coluna, servomotores refrigerados com fluido especial e controle de temperatura por
circuito interno da máquina, extrator com sistema de acoplamento rápido, unidade de
injeção centralizada montada sobre uma mesa giratória permitindo seu giro horizontal
para facilidade de manutenção, unidade hidráulica integrada na base da máquina, com
possibilidade de injeção de artigos de paredes finas, fluxo de injeção para rosca de
55mm de diâmetro com velocidade de injeção de 714cm³/s, com ciclo vazio de 1,5s
para curso de abertura de 504mm, tecnologia de injeção via acumulador hidráulico,
com capacidade de produção superior a 1.400kg ou 800 caixas/dia (PS Cristal),
controlada por um computador lógico programável (CLP) com tela sensível ao toque
(touch screen) de 15", com programação de sequência do ciclo via fluxograma gráfico,
com teste instantâneo de plausibilidade, telas e protocolos de controle de qualidade via
cartão de memória com capacidade de armazenar mais de 1.000 programas e liberação
de acesso via cartão transponder com 3 diferentes níveis de
acesso programáveis.

8477.10.99 Ex 054 - Máquinas automáticas de moldagem por injeção de calçados tipo EVA, 6
estações, 2 injetoras, força de fechamento 170.000kN, de comando numérico.

8477.20.90 Ex 083 - Equipamentos automáticos para coextrusão contínua de caramelo sobre
recheio com pequenos pedaços de biscoitos sensíveis e/ou amendoim, por meio da
combinação de bomba de engrenagem e fuso sem fim, para produção total de até
1.300kg/h de recheio e 834kg/h de caramelo, com sistema de elevação automática dos
fusos para facilitar a limpeza da área interna do extrusor, controlados por controlador
lógico programável (CLP).

8477.40.90 Ex 019 - Máquinas de termoformagem para fabricação de garrafas de até 500ml
utilizando bobinas de plástico laminado de poliestireno e/ou polipropileno por meio de
molde e sopro com baixa pressão de até 7bars, contendo tubo de inox, forno de
cerâmica ou lâmpada UV para aquecimento, esteira motorizada, trocador de calor e
chiller para resfriamento do molde, com capacidade produtiva de até 24.000gar-
rafas/h.

8477.51.00 Ex 039 - Combinações de máquinas, automáticas, computadorizadas para a fabricação de
pneumáticos radiais para uso em ônibus e caminhões, com a fabricação da carcaça e
banda de rodagem simultânea, em chassi único, com capacidade para produção de pneu-
máticos crus prontos para vulcanização, nos diâmetros de aro compreendidos de 17,5 a
24,5", com capacidade de produção de 20pneus/h, compostas de: 1 máquina de carcaça;
1 máquina de cinta; 1 máquina de conformação; dispositivo de transferência

de carcaça e colocação do talão; anel de transferência da cinta; dispositivo de interligação
entre as máquinas de carcaça, de cinta e de conformação; 1 conjunto de carretilhas
dotado de 1 máquina de carretilha da carcaça, 1 máquina de carretilha de emendas da
camada, 1 máquina de carretilha de cintas e uma máquina de carretilha de conformação;
dispositivo de remoção do pneu cru; dispositivo de alimentação de carcaça; 1 estação de
camada/super montagem; 1 estação de tela; 1 estação de tira de
borracha dos "ombros"; 1 estação de reforço do talão posição superior; 1 estação de
reforço do talão posição inferior; plataforma elevada para gabinetes elétricos e pneu-
máticos; dispositivo de alimentação de cinta; 1 máquina de enchimento da borda da
cinta; 1 máquina da banda de rodagem; controlador lógico programável (CLP); dis-
positivo de monitoramento de consumo de energia e painel de comando compu-
tadorizado.

8477.80.90 Ex 355 - Máquinas carrosséis automáticas, com sistema para injeção de poliuretano
(PUR), horizontais, para fabricação de corpos dos filtros hemodialisadores capilares
para purificação do sangue, com capacidade máxima de produção de 250unidades/h,
dotadas de um carrossel de 24 centrífugas com rotação de 1.200rpm, com ciclo de
dosagem e distribuição de poliuretano, alimentação e retirada dos filtros hemodia-
lisadores de 28,8s, com controlador lógico programável com monitor tátil de
múltiplas funções e 1 bico de injeção de PUR.

8479.82.10 Ex 131 - Homogeneizador de rotor-estator dinâmico com ferramentas de múltiplo
estágio, com velocidades circunferenciais de até 57m/s, espaço axial de cisalhamento
ajustável a precisão de até 0,3mm e operação com viscosidade de até 200.000Cps,
acionado por motores de até 250kW e capacidade de processamento de até 100
toneladas por hora com ajuste axial do espaço de moagem gradual através da mo-
vimentação hidráulica do eixo do equipamento.

8479.82.10 Ex 132 - Máquinas automáticas para ajuste de viscosidade de solução da gelatina,
utilizadas na produção de cápsulas de medicamentos, construídas em aço inox SS316 e
SS304, operadas por dispositivo de adição de água e medição automática, dotadas de
controlador lógico programável (CLP), sensores de viscosidade e de temperatura, tanque
para lavagem do batedor, dispositivo de elevação, motorredutores, suporte do tanque,
capacidade de operação de 2.400 litros de solução/h, potência operacional de
15kW, painel de interface homem-máquina (IHM), painel elétrico e conexão ether-
net.

8479.82.10 Ex 133 - Misturadores para lauril sulfato de sódio (LSS) em pó, construídos em aço
inox SS 304, utilizados na remoção de estática de cápsulas rígidas de gelatina para
medicamentos, com potência de 2,2kW, acabamento liso eletro-polido, caixa de su-
porte, haste, estrutura, painel eletrônico de comando.

8479.82.10 Ex 134 - Combinações de máquinas para granulação automática de produtos far-
macêuticos em bateladas, com capacidade de trabalho de 360 a 1.080 litros, compostas
de: misturador de alta intensidade com recipiente de volume máximo igual a 1.200
litros, resistente à pressão de até 12bar, equipado com carregamento de produto a
vácuo, bico pulverizador acionado por bomba peristáltica e moinho de peneira cônica
para moagem e tamisação do granulado úmido; secador por leito
fluidizado com recipiente para secagem de volume máximo igual a 1.200 litros resistente
à pressão de até 12bar e recipiente intercambiável tipo "WURSTER" para revestimento
e secagem, ambos com câmara de expansão e carro de movimentação, equipado com
unidade de tratamento e condicionamento do ar admitido, sistema de exaustão com
ventilador e silenciador; descarga pneumática para transferência do granulado seco para
moagem e tamisação em moinho de peneira cônica montado em
coluna de elevação; painéis de operação por interface homem-máquina de tela sensível
ao toque e painel elétrico com controlador programável; e sistema automático de
limpeza "Wash-In-Place".

8479.82.90 Ex 099 - Máquinas para separação de metais ferrosos e não ferrosos em meio a
materiais não metálicos, por meio de detecção por sensor indutivo e ejeção dos metais
por jato de ar através de uma ou mais válvulas pneumáticas, composto por correia
transportadora para aceleração e espalhamento do material com largura útil variando
de 600 a 3.000mm, conjunto de sensores indutivos com largura de 6,25, 12,5 ou 25mm
localizados abaixo da correia transportadora, painel de alimentação e controle,
podendo conter ou não calha vibratória de alimentação, podendo conter ou não sistema
de descarga do material separado.

8479.82.90 Ex 100 - Classificadores vibratórios de cápsulas rígidas de gelatinas para medi-
camentos, com operação manual, dotados de funil, bandeja, tubo de saída, estrutura de
base, vidro transparente de iluminação e potência de 0,75kW.

8 4 7 9 . 8 9 . 11 Ex 068 - Máquinas compressoras rotativas para fabricação de comprimidos mono e
bicamadas com controlador lógico programável, constituídas de: torre intercambiável
com sistema de freio magnético, sistema por compressão direta, conjunto de punções
EU B com matriz para comprimidos de diâmetro de 2 a 16mm, com capacidade de
produção entre 9.600 a 270.000comprimidos/h, incluindo estações de pré-compressão
de 40kN de capacidade e compressão principal de 80kN de capacidade, sistema de
alimentação de pó com funil de enchimento com válvula borboleta e controle au-
tomático de nível, sapata de distribuição de pó com velocidade variável, dispositivo de
amostragem de primeira camada para a produção de comprimido duplo, 1 bomba para
sistema automático de lubrificação das guias de punções, 1 sistema automático de
controle e separação de produtos fora da especificação, 1 sistema de monitoramento da
força de rejeição dotado com estação de ar comprimido com rampa
para descarte e controlado por sistema computadorizado, painel "touch screen" de 19"
para visualização gráfica de dados de operação e monitoramento, software com pacote
de qualificação CRF 21 com acesso diferenciado por níveis de senha, painel elétrico
hermeticamente fechado impedindo a entrada de material particulado e carcaça externa
fabricada em aço inox AISI 304.

8479.89.99 Ex 030 - Combinações de máquinas para impressão, rotulagem, limpeza e montagem
de tampas dos dialisadores, para fabricação de filtros hemodialisadores capilares para
purificação do sangue, compostas de sistema computadorizado de imagem para edição,
impressão e colocação de rótulo; sistema computadorizado de imagem para inspeção;
esteira transportadora; sistema de limpeza de superfície por jato de ar e sistema de
torque controlado para vedação das tampas em ambos os lados, com
capacidade máxima de produção de 250unidades/h.

8479.89.99 Ex 031 - Equipamentos para fabricação do conjunto sensor utilizado no sistema de
direção eletricamente assistido (EPS), com velocidade de operação a partir de 21s por
peça, que resulta em uma produção horária de 146 peças a uma eficiência produtiva de
85%, com sistema de montagem paletizado com capacidade para 20 paletes, esteira de
entrada dos componentes com capacidade mínima para 240 peças, alimentação do anel
trava por panela vibratória com capacidade de armazenamento de 4.800 peças,
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soldagem do componente estator no conjunto eixo, balanceamento magnético e solda
do componente rotor no eixo, desmagnetização do conjunto sensor, calibração e teste
funcional do conjunto sensor com 2 bancos de testes, montagem do componente anel
no eixo, computador para sistema de rastreabilidade, suporte para setup do ferra-
mental, impressora de etiqueta para peças reprovadas, transformador de energia e
painéis elétricos.

8479.89.99 Ex 032 - Mesas rotativas de 2 eixos com aceleração máxima de 3.000graus/s2 (sem carga
aplicada) para o eixo interno e 1.000graus/s2 (sem carga aplicada) para o eixo externo,
com grau de liberdade de ±180º e carga máxima de teste de 18kg, cujo objetivo é realizar
a simulação do movimento de rotação do carro e verificar o funcionamento do sensor
inercial inserido dentro dos módulos eletrônicos de "airbag", equipadas com uma in-
terface superior para troca rápida de ferramenta e uma base de
apoio no chão.

8479.89.99 Ex 033 - Equipamentos compactos para o enchimento simultâneo automático de fluido
de freio, fluido de radiador, fluido de direção hidráulica, fluido para ar condicionado,
diesel e ureia, aplicados na linha de produção de veículos automotores, com base
mecânica individual para fluido de freio, fluido de radiador, fluido de direção hi-
dráulica e fluido de ar condicionado, com base mecânica comum para diesel e ureia,
com gabinete de controle com ar condicionado, com PLC e IHM; impressora
para registros dos resultados, comunicação com o sistema ABS do veículo com rede
wireless por meio do dispositivo V-port, adaptadores para conexão ao processo com
acionamento pneumático com linhas separadas para vácuo e enchimento e sensores para
medição de pressão e vácuo de enchimento instalados nos adaptadores para fluidos de
freio, direção hidráulica e radiador, adaptador para enchimento do fluido de ar con-
dicionado com conexões de engate rápido e adaptadores para diesel e ureia com
pistolas tipo convencional e com estação móvel de verificação e testes.

8479.89.99 Ex 034 - Combinações de máquinas para produção de cápsulas rígidas de gelatina
(HC-Hard Capsule Machine), com capacidade máxima para operação com 11 ta-
manhos diferentes, com alta velocidade, com carga total de potência de 275kW,
capacidade de produção de 230.000cápsulas/h, compostas de: etapa de secagem au-
tomática com tratamento do ar, secagem e remoção da umidade da tampa e corpo da
cápsula, 25 difusores de ar; 3 esteiras transportadoras; dispositivo de elevação e de
transferência das barras imersas para o cabeçote automático de corte, 2 bombas
peristálticas de alimentação da solução; banho de imersão em aço inox SS 316 L
dotado de carro de transporte em aço inox SS 304; equipamento para troca de cores
construído em aço inox SS 316 L; 1 cabeçote automático para corte de rebarbas,
junção do corpo e tampa, definição do comprimento e ejeção das cápsulas fechadas;
dispositivo coletor de rebarbas por dutos e tambor coletor em aço inox e um
dispositivo coletor de corpo e tampa em aço inox para transferência das cápsulas
prontas, aquecedor de coifas com potência de 10kW; 1 painel de controle com con-
trolador lógico programável (CLP) com interface homem-máquina (IHM).

8479.89.99 Ex 035 - Combinações de máquinas para produção de cápsulas rígidas de gelatina
(HCM-Hard Capsule Machine), com capacidade máxima para operação com 11 ta-
manhos diferentes, com alta velocidade, com carga total de potência de 200kW,
capacidade de produção de 57.000cápsulas/h, compostas de: etapa de secagem au-
tomática com tratamento do ar, secagem e remoção da umidade da tampa e corpo da
cápsula, 25 difusores de ar; 03 esteiras transportadoras; dispositivo de elevação e
transferência das barras imersas para o cabeçote automático de corte, 02 bombas
peristálticas de alimentação da solução; banho de imersão em aço inox SS 316 L
dotado de carro de transporte em aço inox SS 304; equipamento para troca de cores
construído em aço inox SS 316 L; 1 cabeçote automático para corte de rebarbas,
junção do corpo e tampa, definição do comprimento e ejeção das cápsulas fechadas;
dispositivo coletor de rebarbas por dutos e tambor coletor em aço inox e um
dispositivo coletor de corpo e tampa em aço inox para transferência das cápsulas
prontas, aquecedor de coifas com potência de 10kW; 1 painel de controle com con-
trolador lógico programável (CLP) com interface homem-máquina (IHM).

8479.89.99 Ex 037 - Máquinas para controlar a umidade, secar e separar lotes de cápsulas rígidas
de gelatina, utilizadas no processo de fabricação de medicamentos, construídas em aço
inox SS316L e SS304 eletro-polido, dotadas de funil coletor, soprador de ar para
secagem, aquecedor, sensor para reposição das cápsulas, dispositivo de ar (ATS - Air
Transfer System), potência de 7,5kW, capacidade de operação de 230.000cápsulas/h,
temperatura de secagem compreendida de 24 a 28ºC, umidade controlada compre-
endida de 50 a 55%, sensores para identificação e separação de tampas duplas ou
deformadas e corpos perdidos.

8479.89.99 Ex 038 - Aplicadores de uretano para garfos com comprimentos não inferiores a
140mm e não superiores a 400mm a serem utilizados em sistemas de direção au-
tomotivas, dotada de posicionador, aplicador com pegador deslizante com rotação de
420º, bomba de pistão de uretano e bomba de diafragma para compostos químicos em
inox, ciclo de aplicação de 5s e ciclo de produção de 15s, controle PLC e IHM.

8479.89.99 Ex 039 - Combinações de máquinas para pintura, planificação, pré-tratamento e ins-
peção pelo processo "Coil Coating" de bobinas metálicas com espessuras compre-
endidas de 0,1 a 0,7mm e largura compreendida de 800 a 1.600mm e velocidade de
30m/min, capacidade de pintura nas 2 faces, temperatura de cura de 280ºC, compostas
de: 4 carros desbobinadores/rebobinadores com capacidade máxima de 7MT; 1 dis-
positivo para corte e prensagem de junta mecânica; 1 planificadora; 2
dispositivos de tração, com controle automático; 2 dispositivos retificadores; 1 equi-
pamento para pré-tratamento, dotado de 12 tanques de aço inoxidável para desengraxe,
escovamento e passivação; 1 equipamento para processamento e aplicação do tra-
tamento químico - sintético dotado de 4 cabeças; 1 conjunto de forno de secagem do
tratamento químico - sintético com controle e ajuste do fluxo de ar e da temperatura;
1 conjunto de resfriamento do metal pós secagem; 1 cabeçote de pintura,
com 4 rolos; 1 queimador, com sistema de recuperação, reciclagem e reúso do com-
bustível; 1 conjunto de resfriamento por ventilação axial; 1 conjunto de resfriamento
por rolos com circulação de água; 1 dispositivo de rolos para pressão e transporte da
folha de alumínio; 1 dispositivo de corte; painéis de controle de energia autônoma.

8479.89.99 Ex 040 - Combinações de máquinas para montagem de graxeira com capacidade
3.600pc/h de graxeiras, 2 unidades para montagem do bico de graxeira compostas de:
alimentadores vibratórios, bico de graxeira, 1 alimentador de esfera, 1 alimentador de
mola, 1 unidade de verificação de mola e esfera, 1 mesa giratória indexada, des-
carregador, 1 unidade de montagem e aperto do bico da graxeira, 1 mesa giratória
indexada, 8 mandris de aperto, 2 parafusadeiras pneumáticas, descarregado r.

8479.89.99 Ex 041 - Máquinas para recondicionamento e centragem de diferentes tipos de in-
tercalares têxteis separadores, a um desvio de ±5mm, compreendendo 2 unidades de
remontagem, cada uma constituída por 1 sistema de desenrolagem capaz de desenrolar
intercalares entre 800 e 1.800mm, 1 sistema de retirada de dobras, escovagem, cen-
tragem dinâmica, 1 enrolador com velocidade de até 140m/min, painéis elétricos e
pneumáticos de comando e interface homem-máquina.

8479.89.99 Ex 655 - Equipamentos geradores de plasma para tratamento de superfície de papel
cartonado, que permite melhor adesão de compostos, durante o processo de laminação
para fabricação de embalagem.

8479.90.90 Ex 032 - Ferramentas hidráulicas de alumínio, operadas por meio de um ROV (veículo
de operação remota) em operações submarinas com profundidade de até 4.000m e
utilizadas para abrir e fechar válvulas de controle de poços de petróleo emitindo
informações de torque e número de voltas aplicadas, transmitidas por software para
um display instalado na própria ferramenta e também para o sistema de controle do
ROV localizado na superfície em um navio de apoio.

8480.71.00 Ex 093 - Conjuntos de moldes para uso em máquinas injetoras para termoplásticos e
sopradora, com uma ou mais cavidades, confeccionados com aço P20 tratado e sistema
de moldagem com pré-formas próprias, com ou sem sistema de câmara quente,
temperaturas de operação entre 150 e 280ºC, destinados à fabricação dos componentes
plásticos dos filtros hemodialisadores capilares para purificação do sangue, permitindo
produção de filtros com diferentes superfícies de filtragem com
áreas que variam de 1,3 a 2,1m2, com precisão dimensional em pontos críticos de
0,01mm.

8480.79.00 Ex 007 - Moldes completos para fabricação de pás para geradores de energia eólica,
tamanhos de 47,6 a 56m, incluindo moldes das cascas e de outras partes pré-fa-
bricadas; com sistema elétrico de aquecimento e painéis de controle; sistema de vácuo
e sistemas hidráulicos e mecânicos de auxílio para fechamento dos moldes das cas-
cas.

8481.80.99 Ex 065 - Válvulas sanitárias de dupla sede à prova de mistura de líquidos, com corpo
de aço inox AISI 316L, controladas por meio de ar comprimido, com corpo de 2 a 4
vias, rugosidade interna de 1,6Ra ou 0,8Ra, fechos balanceados ou não, pressão
máxima de 1.000kPa (10bar), faixa de temperatura de -5 a +125ºC, pressão do ar
comprimido com máximo de 800kPa (8bar), com 2 vedações em fechos indepen-
dentes, formando uma câmara de vazamento entre elas sob pressão
atmosférica.

8483.90.00 Ex 006 - Conjuntos de rotores interno e externo para bombas de pistões axiais, do tipo
de engrenamento interno, fabricados em material predominante de liga de aço, com
densidade do fluxo magnético máximo permitido de 5 Gauss, para deslocamentos
volumétricos compreendidos entre 30 e 150cm3/rotação, para operação em faixas de
rotação de até 3.500rpm.

8501.52.90 Ex 009 - Motores elétricos submersíveis, de corrente alternada, 3.600rpm, 30 a 90Hz,
trifásicos, de 2 polos, potência abaixo de 75kW, voltagem de 400 a 4.200V, com
cápsula cilíndrica compensadora de pressão, para acionamento de bomba centrífuga
submersa, próprios para instalação dentro de poços para exploração e produção de
petróleo.

8501.64.00 Ex 004 - Geradores elétricos trifásicos, de corrente alternada, com potência nominal de
345MW, frequência de 60Hz, tensão nominal de 21kV, rotação de 3.600rpm, com
sistema de regulação de tensão; sistema estático de excitação; sistema de resfriamento
por circulação de hidrogênio (H2); sistema de óleo de vedação e sistema de ins-
trumentação e controle.

8514.20.20 Ex 007 - Fornos industriais de radiofrequência para descongelamento de produtos
cárneos, com frequência de 27.12MHz, com capacidade de descongelamento superior
a 2.500kg/h, com 2 transmissores de micro-ondas de 85kW cada, com esteira plástica
para transporte dos produtos, com controlador lógico programável (CLP).

8514.30.90 Ex 010 - Fornos circulares duplos compactos com aquecimento por infravermelho,
para processar interligação cruzada das cadeias do polietileno extrudado em torno de
tubos flexíveis de aço, com capacidade para processar tubos de até 300mm de diâ-
metro e produção máxima de 2.304m de tubos/dia, com 2 unidades de aquecimento
circulares com lâmpadas de infravermelho, painel elétrico, tela de toque "touch scre-
en", potência elétrica de 440V (3PH) a 60Hz, controlador lógico programável
(CLP).

8515.31.90 Ex 143 - Fontes para soldagem por arco elétrico de construção inversora no primário,
com transformador para 120kHz, processo TIG, DC, MIG/MAG e arame tubular (MIG
AC, TIG AC), faixa tensão de entrada compreendida de 220 a 600V, potência nominal
29V/300A, corrente de saída compreendida de 5 a 350A.

8515.31.90 Ex 144 - Máquinas automáticas para montar e soldar garfos em tubos estriados,
utilizando solda tipo MIG, para fabricação de colunas de direção automotivas, capazes
de realizar solda em toda circunferência (360º) do tubo/garfo com diâmetro de 19, 25
e 31mm, com capacidade nominal de 140 a 180peças/h e tempo de carregamento e
descarregamento de 8s, dotadas de atuadores hidráulicos para movimentação e mon-
tagem dos componentes (garfos e tubos), cabeçote giratório com cilindro
hidráulico para travamento automático do garfo com força de 3t, sistema de re-
conhecimento de diferentes modelos de garfos e comprimento de tubos para seleção
automática de programa de solda para os respectivos modelos/tipos, sistema de de-
tecção automática de variações dos parâmetros de solda como tensão, corrente e fluxo
de gás protetivo com mecanismo automático de interrupção total do processo em caso
de detecção de falha, com controlador lógico programável (CLP) e painel de
interface homem-máquina (IHM).

8607.29.00 Ex 004 - Atuadores hidráulicos de freio de atrito a disco do tipo flutuante para
desaceleração de veículo leve sobre trilho, geração de força por tensão de mola
(passivo), pressão de alívio de freio de serviço mínima necessária de 95bar, pressão
máxima admissível na parada de 160bar; esforço de frenagem por atuador e disco de
80kN; faixa de temperatura admissível de trabalho de -35 a +90ºC; torque de des-
bloqueio de emergência mecânica menor ou igual a 50Nm; curso máximo do
pistão com folga incluída de 29,5mm; folga nas pastilhas freio aliviado maior ou igual
a 1,5mm.

8607.29.00 Ex 005 - Atuadores hidráulicos de freio de atrito a disco do tipo fixo para de-
saceleração de veículo leve sobre trilho, geração de força por pressão de óleo (ativo);
pressão de operação máxima para serviço contínuo de 100bar; pressão máxima per-
mitida de 160bar; esforço de frenagem por atuador e disco de 70kN; faixa de tem-
peratura admissível de trabalho de -30 a +90°C; curso máximo do pistão de 21mm.

8701.90.90 Ex 011 - Tratores articulados tracionados por 4 esteiras de borracha, com sistema de
condução reversível (RGS) e independentes, dotados de quadro oscilante AC, motor
diesel de injeção direta com contrapesos, com 3.319 cilindradas, potência de 87CV,
rotação máxima de 2.500rpm e torque máximo de 286,7Nm, dotados de refrigeração por
água com capacidade de depósito de 50 litros, transmissão por meio de caixa sin -
cronizada de 32 velocidades (16 + 16) com inversor sincronizado para estrada de,
no máximo, 30km/h, controle de transmissão de embreagem e elevador hidráulico,
pressão de trabalho de 160bar e capacidade máxima de operação de 2.400kg, com
direção hidráulica com 2 cilindros e freio de serviço nas 4 rodas.

9015.80.90 Ex 010 - Ferramentas de perfilagem acústica ultrassônica para operação em modo
imagem ou modo avaliação, para aquisição de dados geológicos em poços de petróleo
abertos e avaliação das condições de revestimento em poços de petróleo revestidos.
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9018.50.90 Ex 038 - Aparelhos a laser de femtosegundo para cirurgia oftalmológica com com-
primento de onda de 1.040nm e duração de pulso de 290 a 550fs (femtosegundo),
dotados de console do laser, painel de visualização, teclado e interruptor de pé.

9027.10.00 Ex 082 - Analisadores de teor real de dióxido de carbono (CO2) e oxigênio (O2)
dissolvidos em bebidas pelo método MVE (método de expansão de múltiplos vo-
lumes), por meio de medição óptica, podendo analisar os gases de forma separada ou
simultânea, para medição laboratorial ou durante o engarrafamento das bebidas e com
volume de amostra mínimo necessário de 100ml, dotados de conexão com sistema de
proteção e perfuração manual ou automático, capazes de executar análises
diretas em latas com capacidade máxima para 0,5L, garrafas de vidro com capacidade
máxima para 1L e garrafas de politereftalato de etileno (PET) com capacidade máxima
para 3L, conexão para gás com pressão máxima de 6bar ou conexão direta em linha,
faixa de medição para CO2 de 0 a 12g/L a 30ºC e 0 a 20g/L <15ºC, repetibilidade de
0.01g/L e reprodutibilidade de 0.05g/L, faixa de medição para O2 de 0 a 4ppm,
repetibilidade de 2ppb, faixa de temperatura de -3 a +40ºC, faixa de pressão
de 0 a 10bar absolutos, capacidade máxima para armazenar 500 resultados e os
enviando por meio de USB, RS 232, RFID e Bluetooth.

9027.50.20 Ex 074 - Aparelhos automatizados de bancada para amplificação, sequenciamento e
análise de amostras com capacidade de gerar até 15Gb por corrida por meio da
tecnologia SBS - sequenciamento por síntese com capacidade de leitura de até 600pb
(2 x 300pb) dos fragmentos de DNA de forma totalmente automatizada, e tempo de
corrida pode variar de 4 a 60h.

9027.50.20 Ex 075 - Aparelhos automatizados de bancada para amplificação, sequenciamento e
análise de amostras com capacidade de gerar até 120Gb por corrida por meio da
tecnologia SBS - sequenciamento por síntese com capacidade de leitura de até 300pb
(2 x 150pb) dos fragmentos de DNA de forma totalmente automatizada e tempo de
corrida com variação de 11 a 29h.

9027.80.12 Ex 004 - Viscosímetros digitais para medição da amostra de gelatina utilizada no
processo de fabricação de cápsulas rígidas de medicamentos, com leituras multi-
linguagem em Cº e Fº, precisão de ±1%, repetibilidade de ±0,2%, sensor interno de
temperatura RTD, potência de 1,5kW, temperatura de trabalho compreendida de -20 a
170ºC, painel de leitura.

9027.80.12 Ex 005 - Viscosímetros de bancada, com sistema simultâneo capaz de medir vis-
cosidade dinâmica, viscosidade cinemática e densidade em uma única medição, com
capacidade máxima para 30amostras/h, com reprodutibilidade de viscosidade de 0,35%
dentro da faixa de ajuste de operação e 1% fora da faixa, de densidade (viscosidade
compensada) de 0,0005g/cm3 de 0,65 a 1,5g/cm3 e 0,0020g/cm3 fora da faixa, e de
temperatura de 0,02ºC de 15 a 105ºC e 0,05ºC (0,09ºF) fora da faixa,
repetibilidade de viscosidade de 0,1%, de densidade de 0,0002g/cm3 e de temperatura
de 0,005ºC, faixa de medição de viscosidade dinâmica de 0,2 a 20.000mPa.s, e de
temperatura de -56 a 105ºC, determinação da densidade por meio de tubo "U" os-
cilante, conforme metodologia ASTM D4052 e determinação da viscosidade por meio
da ASTM D7042, capazes de atender também à metodologia ASTM D2270 para a
determinação do índice de viscosidade, dotados de memória para 384 conjuntos de
dados e 10 modos programáveis, com enchimento e limpeza automáticos com tro-
cadores de amostras, processamento automático de dados com o software dedicado,
termostatização por elemento Peltier com precisão e estabilidade de 0,005ºC, capazes
de medir com volume mínimo de amostra de 2,5ml e a partir de 1ml sem medição da
densidade, necessitando de solvente a partir de 2,5ml, consumo normal de solvente por
amostra de 10ml, viscosidade máxima de enchimento de 2.000mPa.s, consumo
máximo de energia de 75W e com interfaces de comunicação RS-232 duplo e teclado AT.

9027.80.99 Ex 236 - Analisadores automáticos portáteis de extrato e teor de álcool em cerveja e
vinho, por meio de infravermelho, capazes de medir e analisar teor de alcoólico,
densidade, grau de fermentação aparente e real, calorias, teor de extrato original, real
e aparente e indicação alcoólica, com capacidade para aferir concentrações alcóolicas
de 0,5 a 15%, densidade de 0,95 a 1,2g/cm3 e temperatura de 10 a 32ºC, com exatidão
de 0,2% para concentrações e 0,001g/cm3 para densidade, repetibilidade de
concentrações de 0,1% e densidade de 0,0005g/cm3, com capacidade para volumes de
amostras de 40ml/medição, dotados de bomba peristáltica integrada para coleta de
amostra, com 1 porta de comunicação "bluetooth", 1 USB-B e 1 RSR-232, com
capacidade de armazenamento interno de 1.000 resultados no modo padrão.

9030.33.90 Ex 008 - Instrumentos destinados à medida e controle automático de tensão, para serem
utilizados em instalações de compensadores estáticos de reativos (CER) com tensão
nominal primária igual ou superior a 345kV, montados em painéis, sendo: estação de
controle dotada de até 6 colunas de painéis, incluindo circuitos eletrônicos de medição e
controle, lógica programável e as interfaces de sinais; estação de operação (Interface
Homem-Máquina) dotada de até 2 colunas de painéis; com ou sem
estação de interface dotada de até 4 colunas de painéis para realizar a interface dos
sinais eletrônicos dos equipamentos; com ou sem estação de controle de disparo das
válvulas (VBE) com até 5 colunas de painéis para realizar a interface entre o sistema
de controle e o sistema de disparo das válvulas de tiristores.

9031.20.10 Ex 021 - Bancos para teste de estanqueidade a frio das galerias de água e óleo do
motor, dotados de comandos numéricos computadorizados (CNC), estrutura base e
superior, elevador com "moby", grupos de bloqueio, grupos de reação, sistema de
vedação completamente flexível nos 3 eixos X, Y, Z, sistema de vedação dos com-
ponentes "Blow By", sistema do tubo de óleo, sistema de vedação do cabeçote lado
aspiração e do coletor de admissão, sistema de vedação termostato, sistema
vedação eixo virabrequim, sistema de vedação dispositivo "Profinet" completo de
acessórios e relativa calibração e programação, dispositivo estação "leak", pallet más-
ter, pallet de referência completo de tampões específicos, vazamentos calibrados,
transponder, interface com PLC de transporte, software dedicado de coleta e gestão de
dados para análises estatísticas, produção descartes e relatórios com monitoramento no
s e r v i d o r.

9031.49.90 Ex 272 - Máquinas de inspeção modular, com CLP, automáticas e contínuas, para con-
trole de processo de qualidade e detecção de defeitos, com ejeção automática, em lotes
(amostras) de pré-formas de politereftalato de etileno (PET) de comprimento máximo do
corpo (medido sob o anel de suporte) de 160mm e velocidade máxima de 1.100pré-
formas/h, dentre outros, características geométricas, tais como comprimento e desvios de
formato, defeitos de material, furos e sulcos no ponto de injeção, defeitos
no anel de vedação e rosca, leitura do número da cavidade, desvio de cor e peso,
dotadas de sistema de alimentação com orientação e posicionamento de entrada;
fotocélulas para detecção de presença de amostras, análise óptica por meio de 6
câmeras digitais preto e branco com unidades de iluminação tipo "back light" a LED
de longa vida; balança eletrônica com célula de carga; computador industrial com tela
sensível ao toque de 19" com programas para processamento de imagem e de dados
coletados; painel elétrico principal com PLC e fontes de alimentação de 12VDC,
24VDC, 48VDC, fonte ininterrupta de energia, dispondo de conjuntos de partes in-
tercambiáveis para diferentes modelos de pré-formas.

9031.80.99 Ex 466 - Ferramentas de sensor integrado do sistema de comunicação para coleta de
dados do fundo de poço em tempo real em operações de logging (perfilagem), como
em operações gerais de flexitubo (milling, tratamentos ácidos, assentamento de in-
flamáveis etc.); medição de temperatura e de profundidade em tempo real via CCL
(localizador de colar de revestimento) com precisão para leitura de profundidade nas
operações de isolamento de zonas produtoras e canhoneio com FT.

9031.80.99 Ex 709 - Máquinas para classificação de espessura de parede de bronzinas, com sistema
de identificação datamatrix, para brozinas bimetálicas de aço com camada antifricção de
alumínio ou bronzinas bimetálicas de aço com camada antifricção de bronze com diâ-
metro externo mínimo de 40mm e diâmetro externo máximo de 90mm, largura mínima
de 15mm e largura máxima de 35mm, espessura mínima de 1,40mm e espessura máxima
de 3,60mm e com tolerâncias de espessura de parede de 5 mícrons,
utilizando método de inspeção dimensional de espessura sem contato por capacitância
de toda a seção transversal das bronzinas não danificando a superfície interna das
mesmas, com capacidade de inspecionar 75peças/min, com indicador O.E.E. (Efi-
ciência Global do Equipamento) de 80% mínimo, tempo de "setup" máximo de 15min
e aprovação de teste de reprodutibilidade e repetitividade para tolerâncias de 5 mí-
crons, dotadas de um painel de comando com monitor IHM
(Interface Homem-Máquina), uma esteira transportadora de alimentação para as bron-
zinas na entrada da máquina, um robô para transferir as bronzinas da estação de inspeção
dimensional de espessura para estação de identificação, um sistema de identificação, um
sistema de visão por câmera, um dispositivo para a descarga das bronzinas classificadas
em diversas faixas de espessura em uma esteira de saída com 5 divisórias, um painel
elétrico principal e um sistema de proteção com intertravamento
de segurança.

9031.80.99 Ex 710 - Máquinas para inspeção interna por contraste de cápsulas de gelatina rígida,
utilizadas no processo de fabricação de medicamentos, construídas em aço inox
SS316L e SS304 eletro-polido, dotadas de luz infravermelha e luz superbranca, con-
trolador de luz e dispositivo de separação e coleta de cápsulas defeituosas.

Art. 2o O Ex-tarifário no 059 da NCM 8480.71.00, constante da Resolução CAMEX no 35, de
28 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 29 de abril de 2014, passa a vigorar com
a seguinte redação:

8480.71.00 Ex 059 - Moldes em aço, com dimensões entre 800 e 4.100mm (comprimento), 500 e
2.700mm (largura), 500 e 1.800mm (altura) e peso entre 15 e 65t, para confecção de
peças a base de "Blenda Poliester", por compressão a quente com temperaturas entre
120 e 200ºC.

Art. 3o O Ex-tarifário no 054 da NCM 8604.00.90, constante da Resolução CAMEX no 114, de
25 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 26 de novembro de 2014, passa a
vigorar com a seguinte redação:

8604.00.90 Ex 054 - Veículos ferroviários de pequeno ou grande porte para inspeção e manutenção
de vias férreas com bitola de 1.600mm, equipados com assentos em número superior
ou igual a 7, ou inferior ou igual a 18, incluindo o do operador, denominados autos de
linha, autopropulsados, com motor diesel refrigerado a água de potência igual ou
superior a 300HP, diâmetro da roda de 920mm, velocidade máxima inferior ou igual a
100km/h, para aplicação no mapeamento do perfil da ferrovia para a
detecção de irregularidades na via férrea.

Art. 4o O Ex-tarifário no 553 da NCM 8422.40.90, constante da Resolução CAMEX no 22, de
31 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 1o de abril de 2015, passa a vigorar com
a seguinte redação:

8422.40.90 Ex 553 - Combinações de máquinas automáticas para embalar bolinhos redondos de
40g, diâmetro de 65mm, altura de 33mm, capacidade de 1.133bolinhos/min ou re-
tangulares de 40g com comprimento de 95mm, largura de 45mm, altura de 35mm,
capacidade de 883bolinhos/min, com emendador de filme automático, alimentador
acumulador, distribuidor e controlador lógico programável (CLP).

Art. 5o O Ex-tarifário no 029 da NCM 8413.81.00, constante da Resolução CAMEX no 30, de
29 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 30 de abril de 2015, passa a vigorar com
a seguinte redação:

8413.81.00 Ex 029 - Bombas pneumáticas de elevação e transporte de materiais, com controle da
pressão de silos, sistema de transporte totalmente automatizado de todos os produtos
pré misturados de argamassa seca, controle automático de entra de ar, compressor
aprox. 160m3, motor de acionamento 9kW - 230/400V e 60Hz.

Art. 6o O Ex-tarifário no 009 da NCM 8431.49.10, constante da Resolução CAMEX no 64, de
22 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 23 de julho de 2015, passa a vigorar com
a seguinte redação:

8431.49.10 Ex 009 - "Spreaders" telescópicos para contêineres, tipo "twin lift", utilizados por
guindaste de pórtico, para pinçar, movimentar e soltar containers de 20, 30, 40 e 45
pés, podendo manusear dois simultaneamente a plena carga, com espaçamento máximo
entre eles de 1,6 metros, 4 olhais em suas extremidades, capacidade de inclinação
horizontal, vertical e rotação no próprio eixo, capacidade de carga máxima de 51
toneladas e potência de 7,5kW.

Art. 7o Os Ex-tarifários no 091 da NCM 8480.71.00, no 029 da NCM 9015.80.90 e no 022 da
NCM 9024.10.90, constantes da Resolução CAMEX no 86, de 1o de setembro de 2015, publicada no
Diário Oficial da União de 2 de setembro de 2015, passam a vigorar com as seguintes redações:

8480.71.00 Ex 091 - Moldes para vulcanização de pneus radiais para uso agrícola, com diâmetro
externo maior ou igual a 1.145mm, constituídos em aço especial e obtidos por fresagem
direta do perfil de escultura, com temperatura máxima de operação de 150ºC e ca-
pacidade para operar com variação de -0,5 a 16 bar de pressão.

9015.80.90 Ex 029 - Equipamentos Eletrônicos giroscópicos para alinhamento de sondas e per-
furadoras com precisão de azimute de +/-0,2 graus, inclinação de 0,05 graus, tem-
peratura operacional na faixa de -10 a +60ºC, faixa de rotação +/-90 graus, constituído
de Controlador de mão com software específico para medição, download, visualização,
tratamento e exportação dos dados.
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9024.10.90 Ex 022 - Máquinas com acionamento servo-hidráulico para testes de tração e com-
pressão de forma dinâmica e estática de tensionadores de correias, com quadro de
reação de 100kN, pressão do atuador hidráulico linear de 15kN e deslocamento má-
ximo de 150mm, dotadas de unidade hidráulica dedicada com pressão constante de
3.000PSI integrado a uma mesa de desempeno e reação mecânica medindo 711 x
1.000mm para fixação da placa de ensaio com possibilidade de instalação de 1 ou 2
atuadores; 1 controlador eletrônico servo-controlador; software dedicado para controle
dos testes e coleta de dados com capacidade de até 4 máquinas (4 atuadores) e 2
estações hidráulicas e 1 PC tipo industrial dedicado.

Art. 8o Revogar os Ex-tarifários abaixo relacionados, constantes da Resolução CAMEX no 86,
de 1o de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 2 de setembro de 2015:

8501.64.00 Ex 003 - Geradores elétricos trifásicos, de corrente alternada, com potência nominal de
345MW, frequência de 60Hz, tensão nominal de 21kV, rotação de 3.600rpm, com
sistema de regulação de tensão; sistema estático de excitação; sistema de resfriamento
por circulação de hidrogênio (H2); sistema de óleo de vedação; transformadores de
partida, auxiliar, elevador e de excitação com 60Hz de frequência e sistema de ins-
trumentação e controle.

8408.90.90 Ex 033 - Motopropulsores a combustão interna, a diesel, normalmente aspirados, com
2 cilindros em linha, refrigerados a óleo com trocador de calor integrado, com potência
máxima de 23kW (31HP), rotação máxima de 2.800rpm, com diâmetro dos cilindros de
94mm e curso de 112mm, cilindradas de 1,55L, torque de 90Nm a 1.700rpm, com
sistema de injeção direta com EGR integrado e nível de emissão TIER III, utilizados
para propulsão de máquinas para aterrar, escavar, limpar, nivelar, regularizar, perfurar
ou compactar o solo, pegar, transportar, movimentar ou descarregar materiais.

Art. 9o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ARMANDO MONTEIRO

País Empresa Medida Antidumping Definitiva
EUA Arkema Inc. US$ 0,06/kg (seis centavos de dólares estadunidenses por

quilograma)
The Dow Chemical Compa-
ny e Union Carbide Corpo-
ration

US$ 0,12/kg (doze centavos de dólares estadunidenses por
quilograma)

Demais US$ 0,12/kg (doze centavos de dólares estadunidenses por
quilograma)

Por meio da Resolução CAMEX no 15, de 24 de março de 2009, a investigação foi encerrada
com aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, sob a forma de
alíquota específica, às importações brasileiras de acrilato de butila, comumente classificado no item
2916.12.30 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL, originárias dos EUA, exceto aquele cujo teor de
pureza fosse maior ou igual a 99,8%, comercializado em frascos de vidro de até 2,5 litros, conforme
tabela a seguir:

País Empresa Medida Antidumping Definitiva
EUA Arkema Inc. US$ 0,08/kg (oito centavos de dólares estadunidenses por

quilograma)
The Dow Chemical Compa-
ny e Union Carbide Corpo-
ration

US$ 0,24/kg (vinte e quatro centavos de dólares estadu-
nidenses por quilograma)

Rohm and Haas Company
e Rohm and Haas Texas
Inc.

US$ 0,19/kg (dezenove centavos de dólares estadunidenses
por quilograma)

Demais US$ 0,42/kg (quarenta e dois centavos de dólares estadu-
nidenses por quilograma)

Em 22 de novembro de 2013, a Basf S.A. protocolou no DECOM petição de revisão para fins
de prorrogação do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de acrilato de butila, quando
originárias dos Estados Unidos da América, a qual foi iniciada por meio da Circular SECEX no 1, de 24
de janeiro de 2014, publicada no D.O.U. em 27 de janeiro de 2014. Durante a revisão, o direito aplicado
às importações de acrilato de butila dos EUA permaneceu em vigor.

O mencionado processo de revisão foi encerrado por meio da Resolução CAMEX no 120, de 18
de dezembro de 2014, publicada no D.O.U. de 19 de dezembro de 2014, que determinou a prorrogação
do direito antidumping imposto às importações brasileiras de acrilato de butila quando originárias dos
Estados Unidos da América, exceto aquele cujo teor de pureza seja maior ou igual a 99,8%, co-
mercializado em frascos de vidro de até 2,5 litros, conforme tabela a seguir:

País Empresa Medida Antidumping Definitiva
EUA Arkema Inc. US$ 0,19/kg (dezenove centavos de dólares estadunidenses

por quilograma)
The Dow Chemical Compa-
ny e Union Carbide Corpo-
ration

US$ 0,19/kg (dezenove centavos de dólares estadunidenses
por quilograma)

Rohm and Haas Company
e Rohm and Haas Texas
Inc.

US$ 0,19/kg (dezenove centavos de dólares estadunidenses
por quilograma)

Demais US$ 0,42/kg (quarenta e dois centavos de dólares estadu-
nidenses por quilograma)

1.2 Da petição

Em 30 de outubro de 2014, a empresa Basf S.A., doravante também denominada Basf S.A. ou
peticionária, protocolou no DECOM petição de início de investigação de dumping nas exportações para
o Brasil de acrilato de butila, quando originárias da Alemanha, da África do Sul, China e de Taipé
Chinês, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática.

No dia 3 de novembro de 2014, por meio do Ofício no 11 . 7 0 4 / 2 0 1 4 / C G A C / D E C O M / S E C E X ,
solicitou-se à peticionária, com base no § 2o do art. 41 do Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013,
doravante também denominado Regulamento Brasileiro, informações complementares àquelas fornecidas
na petição.

A peticionária, após solicitação tempestiva para extensão do prazo originalmente estabelecido
para resposta ao referido Ofício, apresentou tais informações, no prazo estendido, no dia 24 de novembro
de 2014. Na ocasião, a Basf S.A. solicitou formalmente a exclusão da China como origem a ser
investigada, tendo sido acatada tal solicitação.
1.3 Das notificações aos governos dos países exportadores

Em 27 de novembro de 2014, em atendimento ao que determina o art. 47 do Decreto no 8.058,
de 2013, a Comissão Europeia e os governos da Alemanha e África do Sul, bem como a representação
de Taipé Chinês em Brasília, foram notificados, por meio dos Ofícios no 10.197/2014/CGAC/DE-
COM/SECEX, 10.196/2014/CGAC/DECOM/SECEX, 10.198/2014/CGAC/DECOM/SECEX e
10.199/2014/CGAC/DECOM/SECEX, respectivamente, da existência de petição devidamente instruída
protocolada no DECOM, com vistas ao início de investigação de dumping de que trata o presente
processo.

1.4 Do início da investigação

Considerando o que constava do Parecer DECOM no 58, de 28 de novembro de 2014, tendo
sido verificada a existência de indícios suficientes de prática de dumping nas exportações de acrilato de
butila da Alemanha, da África do Sul e de Taipé Chinês para o Brasil, e de dano à indústria doméstica
decorrente de tal prática, foi recomendado o início da investigação.

Dessa forma, com base no Parecer supramencionado, a investigação foi iniciada por meio da
Circular SECEX no 73, de 28 de novembro de 2014, publicada no D.O.U. de 1o de dezembro de
2014.

1.5 Das notificações de início de investigação e da solicitação de informações às partes

Em atendimento ao que dispõe o art. 45 do Decreto no 8.058, de 2013, foram notificados do
início da investigação a peticionária, os produtores/exportadores estrangeiros e os importadores bra-
sileiros do produto objeto da investigação - identificados por meio dos dados oficiais de importação
fornecidos pela Receita Federal do Brasil (RFB) -, a Comissão Europeia e os Governos da Alemanha,
da África do Sul e a representação de Taipé Chinês em Brasília, tendo sido encaminhada cópia da
Circular SECEX no 73, de 2014.

RESOLUÇÃO No- 90, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015

Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às
importações brasileiras de acrilato de butila, originárias da Alemanha, da
África do Sul e de Taipé Chinês.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de 10 de junho
de 2003, e com fundamento no art. 6o da Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, no inciso XV do art.
2o do Decreto no 4.732, de 2003, e no inciso I do art. 2o do Decreto no 8.058, de 26 de julho de
2013,

Considerando o que consta dos autos do Processo MDIC/SECEX 52272.002491/2014-31, re-
solve, ad referendum do Conselho:

Art. 1o Encerrar a investigação com aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo
de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de acrilato de butila, comumente classificado no item
2916.12.30 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da Alemanha, da África do
Sul e de Taipé Chinês, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares es-
tadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:

Origem Produtor/Exportador Direito Antidumping Definitivo (US$/t)
Alemanha Basf SE

Dow Europe GmbH
Dow Olefinverbund GmbH
Sigma-Aldrich Chemie GmbH

585,34

Demais empresas 585,34
África do Sul Sasol Chemical Industries Limited 650,42

Demais empresas 650,42
Taipé Chinês Formosa Plastics Corporation 155,64

Demais empresas 155,64

Art. 2o Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão, conforme consta do Anexo.

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ARMANDO MONTEIRO

ANEXO
1. DOS ANTECEDENTES

1.1 Dos antecedentes

1.1.1 Do direito antidumping imposto sobre as importações de acrilato de butila dos Estados Unidos da América

Em 14 de setembro de 2007, a Basf S.A. protocolou no Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior petição de início de investigação de dumping nas exportações dos Estados
Unidos da América (EUA) - para o Brasil de acrilato de butila, comumente classificado no item
2916.12.30 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, dano à indústria doméstica e nexo causal
entre estes.

Constatou-se a existência, evidenciada no Parecer no 41, de 18 de dezembro de 2007, de
indícios de dumping nas exportações de acrilato de butila dos Estados Unidos da América para o Brasil,
e de dano à indústria doméstica decorrente de tais exportações. Por essa razão, recomendou o início da
investigação, que ocorreu por intermédio da publicação, no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 24 de
dezembro de 2007, da Circular SECEX no 71, de 21 de dezembro de 2007.

Em 19 de março de 2008, a Basf S.A. solicitou aplicação de direito antidumping provisório, em
razão do aumento acelerado das importações de acrilato de butila originárias dos EUA durante a
investigação. A partir da análise das informações apresentadas até 26 de maio de 2008, por meio do
Parecer no 15, de 18 de junho de 2008, constatou-se, preliminarmente, a existência de dumping e de dano
decorrente de tal prática, tendo recomendado a aplicação de direito antidumping provisório, que foi
imposto por intermédio da Resolução CAMEX no 41, de 3 de julho de 2008, publicada no D.O.U. de 4
de julho de 2008, conforme tabela a seguir:




