
CAMEX - Câmara de Comércio Exterior

RESOLUÇÃO Nº 101, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015.
(Publicada no D.O.U DE 27/10/2015)

Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes 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 30 de junho de 2017, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os 
seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM DESCRIÇÃO

8407.29.90 Ex 028 - Motores marítimos de pistão alternativo, ignição por centelha (ciclo Otto), 4 tempos a gasolina, de 
fixação interna ao casco, sistema de refrigeração a água, injeção eletrônica, 6 cilindros em "V", capacidade 
volumétrica de 4,3 litros, potência no eixo virabrequim de 179kW (240HP).

8407.29.90 Ex 029 - Motores marítimos de pistão alternativo, ignição por centelha (ciclo Otto), 4 tempos a gasolina, de 
fixação interna ao casco, sistema de refrigeração a água, injeção eletrônica, 6 cilindros em "V", capacidade 
volumétrica de 4,3 litros, potência no eixo virabrequim de 209kW (280HP).

8407.29.90 Ex 030 - Motores marítimos de pistão alternativo, ignição por centelha (ciclo Otto), 4 tempos a gasolina, de 
fixação interna ao casco, sistema de refrigeração a água, injeção eletrônica, 6 cilindros em "V", capacidade 
volumétrica de 4,3 litros, potência no eixo virabrequim de 147kW (200HP).

8407.29.90 Ex 031 - Motores marítimos de pistão alternativo, ignição por centelha (ciclo Otto), 4 tempos a gasolina, de 
fixação interna ao casco, sistema de refrigeração a água, injeção eletrônica, 8 cilindros em "V", capacidade 
volumétrica de 5,3 litros, potência no eixo virabrequim de 261kW (350HP).

8408.90.90 Ex 033 - Motores de pistão, estacionários, de ignição por compressão, refrigerados a ar, de 3 a 6 cilindros em 
linha, aspiração natural, com opção ou não de turbo alimentação e arrefecimento a ar (nos motores de 4 a 6 
cilindros), sistema de injeção de alta eficiência, com ou sem motor eletrônico regulador (EMR) para integração 
ao sistema de controle eletrônico e de monitoramento, com diâmetro do cilindro de 102mm e curso do pistão de 
132mm, cilindrada de 3,2 a 6,5 litros, faixa de rotação de 1.500 a 1.800rpm, potência contínua de 29 a 151kW 
(ou 38 a 202HP), de aplicação em grupos geradores elétricos de potência (COP) de 34 a 127kVA (50Hz) e 32 a 
121kWe (60Hz), com eficiência do gerador de 90% e fator de potência 0,8.

8413.81.00 Ex 031 - Bombas de alta pressão com 3 pistões, com capacidade de produção de 10.400kg/h e 120bar de 
pressão, com sistema de dosagem de nitrogênio a 25%, projetadas para o transporte de produtos líquidos em 
plantas alimentícias na produção de margarinas e gorduras, sendo as partes da bomba que entram em contato 
com o produto feitas em aço inox AISI 316.

8414.80.12 Ex 018 - Elementos compressores rotativos, do tipo parafuso, autopropelidos por ímã permanente com válvula 
mecânica controladora integrada, com arrefecimento único para todo o sistema, de aplicação exclusiva com 
inversores de frequência, com potência compreendida entre 7 e 75kW, pressão de trabalho máxima 
compreendida entre 4 e 13bar e vazão de ar comprimido compreendida entre 14,2 e 567pcm.

8414.80.12 Ex 019 - Compressores rotativos tipo parafuso apoiados em rolamentos de esferas e de rolos e com sistema de 
lubrificação por canais para aplicação em resfriadores de líquido, plantas frigoríficas e unidades compressoras, 
aberto sem motor elétrico, com potência nominal igual ou superior a 45kW e inferior ou igual a 1.470kW, com 
simples estágio de compressão horizontal, destinados para equipamento de refrigeração industrial e 
climatização com volume de refrigerante variável (VRV), utilizando como refrigerante os fluidos naturais (como 
R717, CO2 e hidrocarbonetos) e fluidos sintéticos (como R22, R507 e R134a), entre outros, com controle linear 

da capacidade de compressão por meio de válvula deslizante, temperatura de operação do compressor igual ou 

superior a -50oC mas inferior ou igual a 100oC, deslocamento volumétrico igual ou superior a 1.000m3/h mas 

inferior ou igual a 9.033m3/h, projetados para trabalhar com ou sem economizador.

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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8414.80.33 Ex 038 - Compressores centrífugos de gás natural, acionados por motor elétrico acoplado, com multiplicador de 
velocidade, rotação nominal do compressor na condição normal de operação de 14.351rpm, vazão nominal na 

condição normal de operação de 3.140m3/h, pressão de descarga nominal na condição normal de operação de 

80,4kgf/cm2G, dotados de: unidade de selagem, incluindo filtros, e unidade de lubrificação, incluindo tanque 
com aquecedor, bombas, resfriador de óleo a ar, acumulador de pressão, filtro duplo e controlador de pressão e 
temperatura.

8414.80.33 Ex 039 - Compressores centrífugos de gás etano, acionados por motor elétrico acoplado, com multiplicador de 
velocidade integrado, rotação nominal do motor na condição normal de operação de 3.564rpm, vazão nominal 

na condição normal de operação de 2.955m3/h (equivalente a 153.198kg/h wet), pressão de descarga nominal 

na condição normal de operação de 45,5kgf/cm2G, dotados de: unidade de selagem, incluindo filtros, e unidade 
de lubrificação, incluindo tanque com aquecedor, bombas, resfriador de óleo a ar, acumulador de pressão, filtro 
duplo e controlador de pressão e temperatura.

8414.80.33 Ex 040 - Compressores centrífugos de gás natural, acionados por motor elétrico acoplado, com multiplicador de 
velocidade integrado, rotação nominal do compressor na condição normal de operação de 10.011rpm, vazão 

nominal na condição normal de operação de 683.8m3/h (equivalente a 53.156,8Nm3/h a 0oC e 1.013 BARA), 

pressão nominal na condição normal de operação de sucção 76.35kgf/cm2, montados em base metálica tipo 
"skid", dotados de: unidade de selagem, incluindo filtros, e unidade de lubrificação, incluindo resfriador de óleo a 
ar, aquecedor, filtro duplo e controlador de pressão e temperatura.

8414.80.33 Ex 041 - Compressores centrífugos de gás natural, acionados por motor elétrico acoplado, com multiplicador de 
velocidade, rotação nominal do compressor na condição normal de operação de 10.759rpm, vazão de entrada 

nominal na condição normal de operação de 9.757m3/h, potência nominal na condição normal de operação de 

14.390kW, pressão nominal de carcaça de 133,8kg/cm2G, pressão de teste hidrostático de carcaça de 

200,7kg/cm2G, dotados de: unidade de selagem, incluindo filtros, e unidade de lubrificação, incluindo tanque 
com aquecedor, bombas, resfriador de óleo a ar, acumulador de pressão, filtro duplo e controlador de pressão e 
temperatura.

8414.80.33 Ex 042 - Compressores centrífugos de gás natural, acionados por motor elétrico acoplado, com multiplicador de 
velocidade integrado, rotação nominal do motor na condição normal de operação de 3.564rpm, vazão nominal 

na condição normal de operação de 2.998m3/h (equivalente a 201.843kg/h wet), pressão de descarga nominal 

na condição normal de operação 80,4kgf/cm2G, montados em base metálica tipo "skid", dotados de: unidade de 
selagem, incluindo filtros de lubrificação incluindo, tanque com aquecedor, bombas, resfriador de óleo a ar, 
acumulador de pressão, filtro duplo e controlador de pressão e temperatura.

8414.80.33 Ex 043 - Compressores centrífugos de gás natural, de estágio simples, acionados por turbo expansor de gás 

natural com vazão nominal na condição normal de operação de 280.000Nm3/h (equivalente a 171.393kg/h) 
integrado na mesma carcaça, rotação nominal na condição normal de operação de 16.000rpm, vazão nominal 

na condição normal de operação do compressor de 269.271kg/h (equivalente a 7.489,7m3/h), pressão máxima 

de projeto da carcaça do compressor 38kg/cm2, temperatura máxima de projeto da carcaça do compressor 

65oC, dotados de: unidade de selagem, incluindo filtros, e unidade de lubrificação incluindo vaso com 
aquecedor, bombas, resfriador de óleo a ar, acumuladores de pressão, filtro duplo e controlador de pressão e 
temperatura.

8414.90.39 Ex 006 - Selos tipo labirinto para selagem de gás interestágios, em polímero, com temperatura máxima de 

operação de 193oC, elevada resistência à corrosão e erosão e pressão de operação de 42 kgf/cm2.

8417.80.90 Ex 035 - Incineradores oxidantes térmicos regenerativos integrados para o tratamento de ar/gás, compostos 
orgânicos voláteis (COVs) e aproveitamento destes nas estações de secagem, de selagem, da cataforese e no 
aquecimento e cura de revestimentos de pintura, para planta de pintura de carrocerias automotivas seriadas, 

com configurações variáveis e capacidade de vazão entre 11.000 a 50.000Nm3/h, construídos em aço carbono 
e compostos cerâmicos, alimentados a gás natural, munidos de câmaras de: combustão, ventiladores, 
queimadores com potência entre 58 e 93kW; trocadores de calor ajustáveis integrados para pré-aquecimento do 
ar de exaustão, "by-pass" multifuncionais (válvulas de 3 vias), com ou sem sistemas de reaproveitamento de 
calor dos gases limpos para uso no processo de secagem de pintura e de selante, tubos, válvulas, registros e 
demais componentes de montagem, 1 ou mais painéis de controles com sistema de programação próprios, 
operando com 1 ou mais controladores lógico programáveis (PLC) multifuncionais com monitores e unidade 
central de processamento e de segurança (CPU) integrados.

8417.80.90 Ex 036 - Fornos a gás (GLP ou gás natural), tipo túnel com curso interno em “u”, para esmaltação de painéis de 
fogão doméstico, com capacidade de produção de 150gancheiras de queima/h ou produção bruta de 5.800kg/h, 

temperatura de trabalho de 800 a 880oC, com 4 zonas térmicas controladas, tempo de queima em zona quente 
de 4 min, com regulagem automática e contínua da potência necessária dos queimadores, podendo variar sua 
modulação na faixa de 0 a 100%, dotados de: 9 tubos radiantes tipo “S” com energia térmica máxima total de 
1.300kW, isolamento térmico, sistema de combustão, 5 cortinas de vedação térmica de ar do tipo moinho de 
vento, ventilador de chaminé extrator de fumos, sistema de controle eletrônico com PLC.
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8419.40.10 Ex 005 - Máquinas utilizadas para a geração de água destilada com qualidade injetável (WFI) e geração de 
vapor puro apirogênico (PS), obtidos a partir de água purificada (desmineralizada e com filtração esterilizante) e 
vapor industrial para a produção de medicamentos injetáveis, com capacidade de geração de 1.750 l/h de água 
destilada com qualidade injetável (WFI) ou 600kg/h de vapor puro (PS), controlados por sistema 
computadorizado, dotadas de bomba de pressurização, 4 colunas verticais de aço inoxidável 316L de múltipla 
destilação para descontaminação com a separação gravitacional de partículas e materiais pirógenos, 
produzindo água destilada, estéril, com qualidade injetável (WFI) ou vapor puro (PS) livre de contaminação de 
pirógenos, suportado em bancada estrutural com painel de controle dotado de controlador lógico programável 
(CLP).

8419.50.29 Ex 003 - Trocadores de calor do tipo casco e tubos, dotados de casco em aço inox; cabeçotes em aço carbono 
vitrificado internamente; e feixe tubular constituído por tubos em carbeto de silício (SiC) para condensação de 
solventes orgânicos nos tubos utilizando água fria ou gelada no casco; bocais em aço carbono vitrificado, com 
“Split” flanges; juntas envelopadas com PFTE para todos os flanges; espelhos duplos; selagem entre tubos e o 
feixe de tubos com “o-rings” em perfluoroeslatômero e em “viton”; tubos, tipo Hexoloy, com comprimento 

máximo de 3.500mm; e área de troca térmica total até 21m2 e pressão máxima de trabalho de até 6barg.

8419.89.19 Ex 027 - Máquinas de esterilização de peças e materiais a vácuo e vapor para o processo produtivo de 
medicamentos injetáveis, dotadas de: 1 câmara de trabalho com pressão máxima de +3,1bar(g); invólucro da 
câmara de trabalho com pressão máxima de +3,1bar(g); portas de correr verticais e automáticas, seladas por 
silicone e pressurizadas por ar comprimido, 1 filtro estéril com taxa de retenção de 0,2µm para ar comprimido; 1 
bomba a vácuo; 1 dreno; tubulação interna em aço inox 316L; sensor de temperatura RTD; pressostatos na 
câmara para liberação da porta; controlador lógico PLC; painel de comando IHM (Interface Homem-Máquina) 
com tela sensível ao toque; câmara e camisa de aquecimento com alimentação de vapor independentes, 
permitindo a utilização de vapor de diferentes qualidades (vapor puro na câmara e vapor industrial para a 
camisa), com editor de receita livre e desenvolvido para atender aos requisitos 21 CFR Part 11, exigido pelo 
FDA.

8419.89.99 Ex 172 - Reatores com capacidade de 6.000 litros dotados por sistemas de agitação e homogeneização para 
mistura de componentes utilizados em formulação de preparações cosméticas líquidas por meio da troca de 
calor, uniformização de temperatura e quebra de partículas e moléculas, constituídos por um homogeneizador 
rotor-rotor cujos rotores podem atuar na mesma direção ou em direções opostas com velocidade máxima de 
corte de 70m/s.

8419.89.99 Ex 173 - Autoclaves horizontais estáticas tipo túnel, para esterilização com tratamento térmico de embalagens 

de ração para animais, tempo por ciclo de 41 min, pressão máxima de 5bar e temperatura máxima de 130oC, 
estrutura de aço galvanizado, processo de vapor e ar comprimido, equipados com sistema automático 
monitoramento, controle e regulagem de temperatura e pressão, portas de 2.000mm de diâmetro com 
acionamento automático vertical para abertura e fechamento, 2 transportadores internos de roletes laterais 
equidistantes para movimentar os cestos com as prateleiras de embalagens para esterilização, 1 ventilador 
interno com arranque gradual, 2 bombas de reciclagem da água, chapas laterais internas em aço inoxidável 
trocadoras de calor, 2 válvulas de segurança, 8 válvulas proporcionais para vapor, refrigeração e ar comprimido, 
sensor de temperatura, controlados por controle lógico programável (CLP) com interface lógica homem-máquina 
(IHM).

8419.89.99 Ex 174 - Máquinas para pré-resfriamento a vácuo, para evaporação rápida parcial de umidade em alimentos 
perecíveis/vegetais após colheita, para reduzir a degradação térmica e prolongar a vida e qualidade dos 
produtos tratados, com capacidade de produção por vez de 4 pallets standard medindo 1.000 x 1.200 x 
2.500mm, ou 5 pallets, medindo 800 x 1.200 x 2.500mm, ambos com peso máximo por pallet de 500kg, com 
tempo de ciclo estimado de 20 a 25min, com nível de vácuo final de 1,5 de hPa(mbar), com set ponto máximo 

de vácuo 6,7hPa(mbar), temperatura para operação >2.000/kg/ciclo, com temperatura entre +28 e +2oC, com 
potência instalada de 138,20kW, constituídas de: câmara de vácuo com dimensões internas medindo 2.900 x 

2.200 x 4.200mm, com volume de 26,8m3, produzida em aço carbono pintado, podendo conter uma porta com 
abertura horizontal ou vertical, com sistema de transporte por roletes e correias movidos por 2 motores com 

potência total de 2,2kW; unidade de vácuo com 2 bombas com caudal de 630 x 2 = 1.260m3/h com potência 

total de 37kW; unidade de frio com potência de 142kW, com temperatura de evaporação de -5oC, com 

temperatura ambiente de 32oC, com temperatura de condensação de 45oC, utilizando fluido refrigerante 
R-407F; compressores semi-hermético com potência absorvida de 80kW, potência absorvida do condensador 
de 19kW; sistema elétrico de controle com tensão de alimentação de 380/3 fases 60Hz, com tensão da fase de 
controle de 480V, com sistema de controle dos ciclos automático por PLC, com controle do nível de vácuo por 
sonda de precisão, com controle principal do final do ciclo por temperatura, com segurança ao final do ciclo por 
nível de vácuo.

8419.89.99 Ex 175 - Reatores com capacidade de 60 litros dotados de sistemas de agitação e homogeneização para 
mistura de componentes utilizados em formulação de preparações cosméticas líquidas por meio da troca de 
calor, uniformização de temperatura e quebra de partículas e moléculas, constituídos por um homogeneizador 
rotor-rotor cujos rotores podem atuar na mesma direção ou em direções opostas com velocidade máxima de 
corte de 70m/s.

8421.21.00 Ex 046 - Combinações de máquinas para pré-tratamento, geração de água PW, com painel de comando 
central, para uso farmacêutico, compostas de: 1 estrutura (skid) para o processo de pré-tratamento com filtração 
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bruta, declorinização com dosagem de NaHSO3, dosagem de anti-incrustação, e o processo de geração de 

água PW por osmose reversa e eletrodeionização EDI, com capacidade de geração de 2,5m3/h, com 
respectivos tanques de dosagem e painéis de controle (CLPs).

8421.21.00 Ex 047 - Equipamentos para ultrafiltração de esgoto doméstico por membranas, para produção de água para 
reuso, por processo de aeração e nitrificação, com capacidade total do processo compreendida entre 20 e 

75m3/dia, demanda biológica final de oxigênio <10mg/l, sólidos totais suspensos <5mg/l, coliformes fecais 
<5unid/100ml, NTU = 2mg/l, com ou sem bomba de alimentação, compostos por: tanque em aço inox, unidades 
de membranas, soprador, bomba de sucção de permeado e unidade de controle com controlador lógico 
programável (CLP).

8421.39.90 Ex 046 - Combinações de máquinas para tratamento de gás natural, para remoção de contaminantes como 
dióxido de carbono (CO2) e sulfeto de hidrogênio (H2S), por meio do uso de solução de amina, com capacidade 

de circulação de 350GPM e taxa de entrada de gás de 20 a 100 MMscfd, compostas de: unidade de gás de 
entrada, consistindo de coalescedor do gás de entrada com capacidade de 15,65 MMSCFD para filtragem/ 
remoção de partículas maiores do que 0,3 mícron com 99.5% de eficiência; contator da amina de 62 pés de 
comprimento e 48” de diâmetro com capacidade de 15,65 MMSCFD e purificador do gás tratado de 10’ de 
comprimento e 42” de diâmetro com capacidade de 33.257 lbs/h; unidade de regeneração, composta por: 
módulo de regeneração com comprimento de 39’-01” e largura de 12’-04” (pés-polegadas) com vazão do filtro 
de carvão de amina pobre de 350GPM; módulo de meio de calor consistindo de trocador de calor do tipo placa 
com capacidade de entrada para amina pobre de 178.525Lb/h e amina rica 190.376Lb/h; trocador de 
reaquecimento da amina consistindo de refervedor do tipo casco e tubo da amina com óleo térmico com 
capacidade de entrada 203.361Lb/h para amina e 406.424lb/h óleo térmico; resfriador da amina com dimensões 
aproximadas de 52 x 15 pés e capacidade de 178.520Lb/h; condensador de refluxo do destilador de amina com 
dimensão de 24 x 13 pés e capacidade de entrada de vapor de 19.860Lb/h; destilador de amina consistindo de 
torre regenerador da amina rica de 66/78 polegadas de diâmetro e 75- 6 (pés-polegadas) e capacidade total 
206.758Lb/h (26.483Lb/h para vapor e 180.275Lb/h para líquido); e pacote do aquecedor de óleo quente 
consistindo de forno a gás combustível para aquecimento de óleo térmico com bomba de circulação de 
1.200GPM a 202TDH, potência de 75HP.

8422.30.29 Ex 327 - Máquinas automáticas para envasar produtos líquidos e pastosos até 96oC em embalagens de filmes 
flexíveis laminados, com mecanismo automático para formar, encher e selar o filme flexível em bolsas 
individuais, com sistema de eliminação de ar das bolsas por rolos compressores, com controlador lógico 
programável (CLP), com sistema de tracionamento de filme por rodas de tração com fechamento pneumático, 
com sistema de selagem vertical continuo tipo "fin seal" multiestriado, com interface homem-máquina (IHM) em 
língua portuguesa, capacidade de produção de até 40embalagens/min para bolsas de tamanho entre 100 x 
120mm e 260 x 500mm.

8422.40.90 Ex 597 - Máquinas automáticas tipo "case packer" para formação de 2 pacotes simultâneos com 6 unidades 
cada (aerosóis) com dimensões de 190 x 140 x 190mm, com filme termoencolhível com velocidade de 
33pacotes/min e colocação em caixas de papelão, dotadas de CLP, display de controle e de operação com 
interface de comunicação, transportadores de alimentação, posicionamento automático dos pacotes com 
fechamento automático das caixas com fita adesiva, velocidade de 33pacotes/min.

8424.89.90 Ex 269 - Combinações de máquinas para pintura de carrocerias automotivas seriadas, com capacidade 
produtiva de 6veículos/h, compostas de: 12 robôs aplicadores de tintas, de configurações variáveis, com 
capacidade para operar com uma ou mais cores de tinta e/ou verniz, com braços mecânicos e movimentos de 6 
graus de liberdade, incluindo ou não grau de liberdade linear para movimentação horizontal, acompanhado de 
atomizadores para pintura interna e externa de alta rotação; sistema de purga (limpeza) dos atomizadores; 
reguladores de pressão; 18 robôs para abrir, segurar ou fechar portas e capôs com configurações variáveis, 
com 3 ou mais graus de liberdade; sistema de visualização 3D para verificação do posicionamento das 
carrocerias; sistema de segurança para prevenção de entradas/saídas indevidas na área de trabalho; estrutura 
de sustentação (incluindo guias lineares e colunas de aço para movimento e suporte); sistema de controle 
elétrico, incluindo ou não armário(s) de alimentação, painéis de controle/pneumático/elétrico com sistema de 
programação próprio, controladores lógicos programáveis (CLP), com ou sem unidade central de 
processamento e de segurança (CPU) integrado com terminal de programação com ou sem monitor HMI, cabos 
de ligação e sistema de proteção contra incêndios à base de CO2.

8424.89.90 Ex 270 - Robôs industriais para a pintura automotiva, com movimentos orbitais de 3 ou mais graus de liberdade, 
capacidade de carga igual ou superior a 4kg, com atomizador de tinta eletrostático rotativo, com faixa de 
rotação máxima de 60.000rpm, 1 ou mais painéis de controle e potência, 1 ou mais painéis pneumático e alta 
tensão, com unidade de programação portátil, 1 ou mais bombas de engrenagens e cabos.

8426.41.90 Ex 064 - Guindastes autopropulsados sobre rodas, para elevação, transporte e armazenagem de cargas, com 
lança telescópica fixada na traseira do veículo de 2 estágios, equipados com garfo para empilhamento, 
acionados por motor a diesel, transmissão automática, com cabine fechada, tendo a mesma elevação hidráulica 
acionada pelo operador, podendo ser equipada ou não com acessórios como aríete, “clamp” lateral para 
bobinas, gancho tipo C acionado hidraulicamente de dentro da cabine, para içar e transportar cargas de até 30t 
com centro de carga a 1.800mm do quadro porta-garfos.

8426.49.90
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Ex 059 - Guindastes hidráulicos autopropulsados sobre esteiras, acionados por motor diesel 6 cilindros com 
cilindrada de 7,1 litros, com potência líquida de 169kW, com capacidade nominal de carga de 31t, capacidade 
máxima de tombamento 51t, com lança, utilizados para assentamento de tubos.

8428.39.90 Ex 137 - Transportadores tubulares mecânicos, com cabo de tração e discos de arraste que se movimentam na 
vertical, diagonal e na horizontal, em sistema de tubos fechados de 50,8 até 152,4mm de diâmetro externo, 

para transportar materiais à granel, com capacidade de transporte de 0 até 35,4m3/h, controlados por inversor 
de frequência.

8428.90.90 Ex 354 - Plataformas aéreas para elevação de pessoas, para serem montadas sobre caminhões rodoviários, 
com comando hidráulico, 2 lanças articuladas e 2 lanças telescópicas, altura máxima de trabalho de até 28m e 
cesto com capacidade máxima de até 230kg.

8428.90.90 Ex 355 - Plataformas aéreas para elevação de pessoas, para serem montadas sobre caminhões e camionetas, 
com comando hidráulico, 2 lanças articuladas e 1 lança telescópica, altura máxima do trabalho de até 13m e 
cesto com capacidade máxima de até 250kg.

8428.90.90 Ex 356 - Magazines de alimentação automática de barras, tubos e perfis, para máquinas-ferramentas, com 
sistema de transferência da barra do magazine ao ponto de alimentação por elevação e basculamento, dotados 
de disposto retrátil para deslocamento traseiro ou lateral.

8428.90.90 Ex 357 - Combinações de máquinas automatizadas para paletização robotizada de caixas de embalagens pré-
formadas ("sleeves") a partir de cartões impressos revestidos de polietileno estratificados com alumínio, 
capacidade produtiva de até 11,7paletes/h, dependendo do tamanho das “sleeves” e de paletes e com 
utilização de robô a 90,7%, compostas de: 1 ou mais unidades de paletização provida de robô paletizador com 
4 ou mais graus de liberdade com unidade de controle com "flexpendant" e com garras do tipo “shuffle”, 
transportador para alimentação de palete vazio, empurrador de palete, transportador de retirada de palete 
carregado configurado para encaixe dos garfos de empilhadeiras e apto a diversos padrões de paletização, com 
altura máxima, incluindo o palete, de 2.200mm e peso máximo de 1.100kg; dotadas de sistema de 
movimentação de caixas múltiplo de esteiras e múltiplas derivações para os processos de entrada, conexão, 
acúmulo e distribuição, com ou sem leitor de código de barras e rejeição sinalizada; painéis elétricos, gabinetes 
de controle, sensores, componentes elétricos e eletrônicos, software de controle especialmente desenvolvido e 
controlador lógico programável (CLP), proteções perimetrais, cercas, pisos de segurança, barreiras divisórias, 
portões e acessos controlados.

8431.43.90 Ex 012 - Mecanismos de corte para ferramentas de alargamento de poços de petróleo e gás, compostos de: 3 
blocos cortadores dotados de insertos de diamante policristalino compacto ("PDC") para diâmetros de abertura 

compreendidos entre 61/2 a 24".

8431.49.10 Ex 010 - Lanças JIB de extensão mecânica articulável dupla montadas ao lado da lança principal, com “off-set” 

mecânico ou hidráulico regulável entre 0 a 45o; seção da base para aumento da extensão do sistema entre 7,9 
a 10,1m, com capacidade máxima de carga entre 3.265 e 5.860kg; seção volante da extensão, em chapa de 
aço de alta resistência para aumento da extensão do sistema entre 5,8 e 7m, com capacidade máxima de carga 
entre 2.380 e 3.160kg; sistema eletrônico montado nas laças e sensores para conexão com o LMI.

8432.80.00 Ex 013 - Equipamentos revolvedores de leira ou de composto orgânico (compostagem), dotados de rotor 
pivoteado, autopropelidos sobre esteiras ou rodas, com largura máxima de leira até 7,5m, altura máxima da leira 

até 3,3m, capacidade máxima de revolvimento até 6.800m3/h e potência máxima do motor até 600HP.

8433.40.00 Ex 028 - Enfardadoras de câmara variável para fardos cilíndricos dotadas de 5 correias de borracha com ou 
sem empacotador plástico acoplado à enfardadora, produzindo fardos com largura 1,20m e diâmetro variável de 
0,80 a 1,85m, largura da plataforma recolhedora de 2,30m, com rotor integral para alimentação da câmara com 
14 ou 23 facas, pressão do fardo ajustável entre 60 e 200bar, dotadas de sistema de amarração com sisal ou 
rede, sistema de lubrificação automática das correntes e, quando combinadas com o empacotador, aplicação 
do filme plástico em 2D ou 3D.

8436.10.00 Ex 025 - Misturadores verticais autopropulsados para ração animal, com motor turbo diesel de 175HP com 
transmissão hidrostática, chassi de 3 pontos com 2 rodas motoras no eixo frontal e 2 direcionais no eixo 
traseiro, velocidade máxima de 25km/h, suspensão a ar automática com nivelador e amortecedor especial, 
cabine climatizada com “joystick” para controle da fresa carregadora, 2 câmeras com monitor para inspeção 
operacional, constituídos de: sistema desensilador e carregador hidráulico para movimentação do material 
orgânico, com cilindro fresador com 2.000mm de largura de movimentação circular com 42 facas reversíveis, 
acoplado à esteira transportadora com alcance até 5m de altura; caçamba facetada para armazenagem com 

capacidade de carga até 18m3, com balança para material orgânico; 2 sistemas misturadores helicoidais 
cônicos verticais, 3 espiras com 7 facas ajustáveis em cada e ímã na base da rosca de mistura, rotação de 20 a 
46rpm; mecanismos de descarregamento hidráulico por meio portas de descargas.

8436.10.00
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Ex 026 - Misturadores verticais autopropulsados para ração animal, com motor turbo diesel de 175HP com 
transmissão hidrostática, chassi de 3 pontos com 2 rodas motoras no eixo frontal e 2 direcionais no eixo 
traseiro, velocidade máxima de 25km/h, suspensão a ar automática com nivelador e amortecedor especial, 
cabine climatizada com joystick para controle da fresa carregadora, 2 câmeras com monitor para inspeção 
operacional, constituídos de: sistema desensilador e carregador hidráulico para movimentação do material 
orgânico, com cilindro fresador com 2.000mm de largura de movimentação circular com 42 facas reversíveis, 
acoplado à esteira transportadora com alcance até 5m de altura; caçamba facetada para armazenagem com 

capacidade de carga até 15m3, com balança para material orgânico; 1 sistema misturador helicoidal cônico 
vertical, 2,75 espiras com 9 facas ajustáveis e ímã na base da rosca de mistura, rotação de 20 a 46rpm; 
mecanismos de descarregamento hidráulico por meio de portas de descargas.

8436.10.00 Ex 027 - Misturadores verticais autopropulsados para ração animal, com motor turbo diesel de 175HP com 
transmissão hidrostática, chassi de 3 pontos com 2 rodas motoras no eixo frontal e 2 direcionais no eixo 
traseiro, velocidade máxima de 25km/h, suspensão a ar automática com nivelador e amortecedor especial, 
cabine climatizada com joystick para controle da fresa carregadora, 2 câmeras com monitor para inspeção 
operacional, constituídos de: sistema desensilador e carregador hidráulico para movimentação do material 
orgânico, com cilindro fresador com 2.000mm de largura de movimentação circular com 42 facas reversíveis, 
acoplado à esteira transportadora com alcance até 5m de altura; caçamba facetada para armazenagem com 

capacidade de carga até 21m3, com balança para material orgânico; 2 sistemas misturadores helicoidais 
cônicos verticais, 3,5 espiras com 8 facas ajustáveis em cada e ímã na base da rosca de mistura, rotação de 20 
a 46rpm; mecanismos de descarregamento hidráulico por meio de portas de descargas.

8437.80.90 Ex 012 - Combinações de máquinas para processamento de produtos de proteína de soja, compostas de: 
moinho de fendas com diâmetro médio dos rotores de 200 a 1.200mm, com capacidade variável de 9,07 a 
9.072kg/h, dependendo do produto (farelo de soja branco com capacidade máxima de 5.000kg/h e mínima de 
1.000kg/h; proteína concentrada de soja solúvel com capacidade máxima de 1.600kg/h e mínima de 800kg/h; 
proteína isolada de soja com capacidade máxima de 1.600kg/h e mínima de 800kg/h; proteína concentrada de 
soja insolúvel com capacidade máxima de 2.500 kg/h e mínima de 1.000 kg/h), elementos de moagem em 
forma de “u” reversíveis, fendas ajustáveis entre 1 e 5mm, potências de acionamento de 10 a 250hp, 
granulometria de 44µm/325 mesh e classificadora de ar de turbina, carga conectada de 5 a 50HP – diâmetro 
nominal de 450 a 1.500mm, altura total de 1.580 a 4.400mm, sendo ambos os equipamentos disponíveis em 
aço carbono ou aço inoxidável, à prova de explosão sobre pressão de até 10bar.

8438.10.00 Ex 134 - Máquinas para aeração contínua de massas de bolos e recheios à base de gordura, com controlador 
lógico programável (CLP) para até 100 receitas e capacidade de até 300 l/h, com pré-misturador de 320 litros, 
aerador contínuo com possibilidade de incorporação de atmosferas diversas (ar comprimido, gases inertes), 
com bombas, filtros, válvulas, sensores, tanque pulmão de até 1.000 litros, dosador de ingredientes secos e 
“mixer” dinâmico com sistema de alimentação especial evitando a perda de aeração durante a adição de 
ingredientes secos.

8438.40.00 Ex 009 - Combinações de máquinas para malteação (germinação) de sementes de cevada, com capacidade de 
350t/batelada, compostas de: unidade de umedecimento com descarga central; dispositivo de transbordo de 
água e cevada flutuante com fluxo de 175t/h; unidade de ajuste automático para os tubos de transbordo; aletas; 
piso perfurado 1,8 x 20mm com 2mm de espessura com suporte, máquina de carga e descarga com dispositivo 
de elevação; dispositivo de limpeza automática com pressão de 100bar e vazão 400 l/min; suporte central; 
estrutura e suporte; bomba de lóbulos com acionamento de 30kW; equipamento de aeração e dispersão; 
tubulação; soprador de ar com silenciador; equipamento central de aeração; equipamento de umidificação de 

ar; grelhas; atuadores via PLC; portas em inox 1,6m2 cada; instrumentação; unidade de transporte do material 
úmido com tanque de estocagem/mistura de aditivos; tubulação com suporte; unidade dosadora; medidor de 

vazão; unidade de "spray" com vazão de 25m3/h; unidade de injeção; unidade de germinação com máquina 
combinada de revolver com 23 roscas, acionadas por 5 motores de potência de 2,2 a 9,2kW, unidade de 
carregar e descarregar; piso com suporte em aço galvanizado a fogo; suporte central; funil de descarga; 
limitadores e sensores de material; cabos; dispositivo de borrifação; descarga central com fluxo de 175 t/h; aleta 
de dupla via; tubulação intermediária; rolamento central; trilhos de sustentação e movimentação da máquina 

combinada; consoles; umidificador de ar; 20m3 de grelhas em inox 304; acumuladores; portas; termômetros e 
PT100; unidade de dosagem de agentes de limpeza; válvulas; dispositivo de limpeza automática; sistema de 
limpeza por "spray" para o vaso de germinação; unidade de transporte do malte verde com transportador de 
corrente, com potência de 15kW, em aço inox 304.

8438.50.00 Ex 269 - Fatiadoras de produtos cárneos, bidimensionais para produção de tiras e cubos uniformes ou 
aleatórios, de largura máxima de 610mm, espessura mínima de fatia de 3mm, com controle de velocidade e 
pressão ajustáveis, sistema de mudança de lâmina rápida para alteração de configuração das fatias, dotadas de 
esteiras alimentadoras e expulsoras, que permitem o controle, a parametrização e o carregamento automático 
de bandejas.

8443.39.10 Ex 182 - Máquinas de impressão digital por jato de tinta com cura U.V. e cabeças de impressão piezoelétrico 

com gotículas de 7 picolitros; velocidade máxima de impressão igual a 206m2/h, com 6 ou mais cores; resolução 
de impressão em alta qualidade até 1.200dpi; unidade de controle e gerenciamento interno; largura máxima de 
impressão de até 2,69m; sistema de ajuste da altura das cabeças automático sobre mídias de até 5cm; 
exclusivos sistemas antiestáticos; mesa com pinos de registro precisos e automáticos; sistema de proteção das 
cabeças e carro de impressão, com controle de movimento tridimensional de tecnologia "Ganty" (controle 
numérico computadorizado), com controle gradual de vácuo de até 6 zonas, com ou sem sistema para mídias 
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flexíveis rolo a rolo capazes de suportar mídias de até 100kg e câmera para registro para impressão em 
substratos frente e verso.

8443.39.10 Ex 183 - Máquinas de impressão digital por jato de tinta com cura U.V. e cabeças de impressão piezoelétrico 

com gotículas de 7 picolitros; velocidade máxima de impressão igual a 275m2/h, com 6 ou mais cores; resolução 
de impressão em alta qualidade até 1.200dpi; unidade de controle e gerenciamento interno; largura máxima de 
impressão de até 2,50m; sistema de ajuste da altura das cabeças automático sobre mídias de até 5cm; 
exclusivos sistemas antiestáticos; barra de registro com acionamento automático; sistema de proteção das 
cabeças e carro de impressão; esteira com vácuo com controle gradual montados em uma estrutura de alumínio 
em forma de colmeia para transporte do substrato, sem sistema para mídias flexíveis rolo a rolo capazes de 
suportar mídias de até 100kg.

8443.39.10 Ex 184 - 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 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 127m/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 6 conjuntos de impressão com 29 
cabeças cada e até 6 cores de impressão (CMYK e cores especiais).

8445.19.22 Ex 006 - Máquinas deslintadeiras para caroço de algodão com capacidade de processamento de até 100t/dia 
em corte único com sistema hidráulico com pressão de 600 PSI, dotadas de: sistema alimentador com ímã 
acoplado e controle de fluxo por meio da rotação de estrutura cilíndrica e motor de 1HP; sistema de 

processamento da semente com alimentador de 715/16" com motor de 20HP, beneficiadas por 200 serras de 
0,045" de espessura em cilindro de 18" com motor de 30HP para retirada da celulose; cilindro separador de 
fibras de algodão de 11", por meio de escovas com motor de 3HP; bocal para saída das fibras de algodão de 3" 
de diâmetro.

8445.19.22 Ex 007 - Máquinas deslintadeiras para caroço de algodão com capacidade de processamento de até 100t/dia 
em corte único, dotadas de: sistema alimentador com ímã acoplado e controle de fluxo por meio da rotação de 

estrutura cilíndrica e motor de 1HP; sistema de processamento da semente com alimentador de 715/16” com 
motor de 20HP, beneficiadas por 200 serras de 0,045” de espessura em cilindro de 18” com motor de 30HP 
para retirada da celulose; cilindro separador de fibras de algodão de 11”, por meio de escovas com motor de 
3HP; bocal para saída das fibras de algodão de 3” de diâmetro.

8445.40.29 Ex 005 - Bobinadeiras não automáticas para fios têxteis, com velocidade de bobinado até 1.800m/min, com 18 a 
108 fusos de processamento.

8454.30.10 Ex 069 - Máquinas injetoras horizontais sob pressão, para metais não ferrosos, tipo câmara fria, com peso igual 
ou superior a 5.700kg, força de fechamento igual ou superior a 1.450kN, com 3 estágios de pressão, plataforma 
hidráulica para ajuste de altura do sistema de injeção, mecanismo de ajuste do molde, controlador lógico 
programável com tela LCD, porta automática.

8454.30.90 Ex 060 - Máquinas automáticas para fundição contínua de fitas de chumbo, para a produção de grades de 
chumbo utilizadas na fabricação de elementos de células de baterias chumbo-ácido, tipo VRLA, dotadas de 
estação de formação contínua de fitas, com capacidade de produzir 36m/min, com alimentação por cilindros 
sincronizados para controle da tensão da tira de grades, forno a gás para fusão de chumbo equipado com 

alimentador automático, com consumo de gás natural de 33,6 m3/h com 1 recipiente e capacidade de 7,2t 
(16.000 libras), dotado de cadinho, cortador rotativo para seccionamento das tiras, estação de limpeza das fitas 
formadas por ultrassom com capacidade para fitas com largura máxima de 406mm e velocidade de 100ft/min, 
com controlador lógico programável (CLP).

8456.30.19 Ex 040 - Máquinas de afiar por eletroerosão, por eletrodo rotativo e rebolo abrasivo para ferramentas 
pastilhadas com diamante policristalino (PCD) de peso menor ou igual a 25kg, com 6 ou mais eixos controlados 

por comando numérico computadorizado (CNC), com eixo (A1) para rotação a 360o e eixo (E1) com giro igual a 

210o, com sistema de medição, rotação do eixo do eletrodo/rebolo até 4.500rpm, com ou sem carregador de 
ferramentas de PCD.

8457.10.00 Ex 254 - Centros de usinagem com comando numérico computadorizado (CNC), para fresar, furar e rosquear 
metais, com capacidade de usinagem de 5 lados da peça em uma única fixação, executar usinagem com 
interpolação com máximo de 5 eixos simultaneamente, sendo 3 eixos de deslocamento linear X, Y e Z, cursos 
de 1.350, 1.150 e 700mm respectivamente, com o fuso na vertical e 895mm e fuso na horizontal, com precisão 
de 0,008mm no eixo X e 0,006mm nos eixos Y e Z, velocidade de avanço rápido nos eixos lineares de 32m/min, 

eixo C de rotação da mesa com 360o e eixo A de inclinação da ferramenta com 136o de amplitude de 
movimento, eixos A e C com acionamento direto ("Direct Drive"), rotação máxima do fuso de 24.000rpm para 
ferramentas HSK-A 63, potência de 30kW, torque de 75Nm, diâmetro máximo de volteio na área de usinagem 
de 1.350mm, com capacidade de 1.600kg sobre a mesa, magazine para 30 ferramentas, apalpador 3D para 
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zeramento e inspeção da peça durante a usinagem, medição e monitoramento da ferramenta por sistema laser 
e transportador de cavacos.

8462.10.90 Ex 107 - Máquinas conformadoras universais para produção de parafusos, rebites e porcas com controlador 
lógico programável (CLP), 5 matrizes, capacidade máxima de corte de 20mm, capacidade máxima de produção 
de 190peças/min, carga total de prensagem de 2.000kN, motor com potência máxima de 75kW, dispositivo de 
troca rápida de ferramenta, dispositivo computadorizado para ajustes de comprimento de corte e extração de 
matrizes, dispositivo para sujeição de matrizes bipartidas por meio de pinças de movimentos lineares, esteiras 
para peças acabadas e sucata.

8462.10.90 Ex 108 - Máquinas conformadoras universais para produção de parafusos, rebites e porcas com controlador 
lógico programável (CLP), 5 matrizes, capacidade máxima de corte de 16mm, capacidade máxima de corte de 
16mm, capacidade máxima de produção de 240peças/min, carga total de prensagem de 1.200kN, motor com 
potência máxima de 37kW, dispositivo de troca rápida de ferramenta, dispositivo computadorizado para ajustes 
de comprimento de corte e extração de matrizes, dispositivo para sujeição de matrizes bipartidas por meio de 
pinças de movimentos lineares, esteiras para peças acabadas e sucata.

8462.21.00 Ex 198 - Combinações de máquinas para conformação a frio para metálicos de alta resistência, com mínima 
tensão na borda, velocidade de conformação de até 60m/min, potência instalada de 100kW, tolerância 
geométrica após conformação de ±0,5mm, tolerância geométrica de fita metálica conformada no final da linha 
de ±0,8mm, com limite de tensão de ruptura máxima do material de até 1.700Mpa com uma espessura de 2mm, 
precisão de posicionamento em "start-stop" de ±0,2mm, dobradora com sistema de bloqueio para 500bar, força 
de alongamento de 800.000n em cada lado e torque de dobra de 70.000Nm, compostas de: 2 painéis de 
interface homem-máquina (IHM) com controlador lógico programável (CLP), para parametrização de toda a 
combinação; 1 painel de interface homem-máquina (IHM) com comando numérico computadorizado (CNC) para 
controle de dobra por alongamento; 1 máquina de conformação de 28 passagens com 28 cabeçotes, cada um 
com sistema rápido de junção cardânica para transmissão de torque; 1 desbobinador com braço duplo 
(5.000kg/braço) e berço de carga de 5.000kg; 1 endireitador de nivelamento de alta exatidão, com regulagem 
automática para diferentes espessuras, largura máxima de 500mm; 1 grupo automático de junção com 
alimentação e solda “tig” a motor, com controle sensorizado, máxima espessura da solda de 3,5mm; 2 centrais 
hidráulicas; equipamentos específicos para a produção de para-choques frontais de veículos automotores - 1 

rolete de 24 passos com 6 caixas; 1 equipamento hidráulico para separar a +90o; 1 manipulador automático 
com 1 equipamento de dobra por alongamento; 2 equipamentos hidráulicos de corte e furação das 
extremidades finais.

8462.41.00 Ex 074 - Máquinas automáticas com controlador lógico programável (CLP), com sistema de aplicação de força 
hidráulica de 800kN, para puncionar rodas de alumínio para veículos automotores na operação de extração de 
massalote por meio de cilindro com até 4 matrizes diferentes e sistema de troca rápida de ferramenta, com ciclo 
médio de produção 15-20s por roda, com diâmetros variando entre 285 e 530mm, diâmetros do furo pequeno 
variando entre 33 e 48mm e diâmetros do furo grande variando entre 55 e 58mm, profundidade variando entre 
20 e 25mm, dotadas de: sistema de transporte por meio de correntes com esteira; sistema de visão para 
identificação do perfil roda, sistema de centralização com braços e cabeça de alta e média pressão; 3 sensores 
para identificação do posicionamento; sistema de lubrificação hidráulico, com tanque de 600 litros de óleo 
hidráulico; armário elétrico com refrigeração por ventilação forçada; painel de comando com botoeiras e 
interface homem-máquina.

8462.49.00 Ex 042 - Máquinas automáticas para perfurar tubos por puncionamento, dotadas de controlador lógico 
programável (CLP), dispositivo radial para tubos de diâmetro externo compreendido de 40 a 130mm, diâmetro 
interno compreendido de 12 a 70mm.

8462.91.19 Ex 045 - Prensas hidráulicas compactadoras automáticas contínuas óleo-hidráulicas, para prensar, cortar, 
compactar e enfardar sucatas ferrosas e não ferrosas, dotadas de câmara para redução de volume com 

compactação por 3 lados com pressão hidráulica de operação de 250kg/cm2, com dimensões da câmara de 
compactação de 1.740 x 300 x 1.150mm, dimensão do fardo de 300 x 300 x 300 a 400mm, com motor diesel ou 
elétrico de 60 a 350CV.

8462.91.19 Ex 046 - Prensas hidráulicas de 3 estágios para prensar, cortar, compactar e enfardar sucatas ferrosas e não 
ferrosas, dotadas de câmara para redução de volume com compactação por 3 lados com pressão hidráulica de 

operação de 350bar, com força de compressão de 1.857kN e força de compressão específica de 2.064 N/cm2, 
com dimensões da câmara de compactação de 1.244 x 2.235 x 800mm, dimensão do fardo de 300 x 300 x 300 
a 500mm, com capacidade de produção de 138 fardos/h, com bombas hidráulicas submersas em óleo com 
baixa emissão de ruídos, com faca em "V" dotada de lubrificação direta para corte da sucata saliente à caixa de 
compactação, com sistema automático de monitoramento de desgaste e placas de desgaste com perfil 
corrugado, com sistemas de medição de posicionamento sem contato e superfícies de deslizamento da caixa de 
prensagem lubrificadas com óleo hidráulico por meio de circuito fechado.

8463.90.10 Ex 025 - Equipamentos automáticos de rebitagem de laterais de baú tipo portal móvel sobre trilhos, com pinças 
de tecnologia IPR, fusos para movimentação longitudinal e transversal, painel elétrico com PLC e laser scanner, 
armário de comando e programação CNC, motores elétricos, unidade hidráulica, panelas vibratórias, berço de 
montagem com dimensão de até 3,5 x 15,5m, 4 corinas de luz tipo torre ou grades de proteção com cortinas e 
portas de segurança.
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8464.20.90 Ex 019 - Combinações de máquinas para tratamento de superfície de chapas de rochas ornamentais de até 

3,6m de comprimento, com capacidade de produção de até 8,80m2/min, compostas de: 1 máquina de polir 
chapas com 19 mandris, lubrificados automaticamente, instalados em uma viga, mandris com pistões com 
hastes internas protegidas para subida e descida da cabeça de polimento, ponte (viga) com velocidade de 
deslocamento máximo de 70m/min, cabeças com 8 abrasivos/cada, com largura útil de polimento de 2.200mm, 
dotadas de leitor do formato da chapas, por meio de leitor de barreira fotoelétrica e espessura por meio de 
sensor de sonar, sistema de controle do consumo de abrasivos e tela “touch screen”; 4 mesas de transporte 
motorizadas e friccionadas; 2 cavaletes giratórios motorizados com capacidade de carga de 50t; 1 carregador 
automático com levantamento hidráulico das chapas e sem bomba de vácuo e com 1 ventosa; 2 secadores 
superiores, 1 escova de limpeza e 1 secador inferior; 1 enceradeira automática com 4 pratos; 1 aplicador 
automático de ponto de polímero; 1 descarregador automático com levantamento hidráulico das chapas com 
bomba de vácuo (sem ventosa).

8464.90.90 Ex 112 - Máquinas para perfurar concretos, mármores, granitos e pedras em geral, pisos, alvenarias e outros, 
utilizando brocas tipo copo, diamantadas, diâmetro máximo de perfuração compreendido entre 80 a 255mm 
(incluindo os limites), 1 ou 2 velocidades, com refrigeração automática a água internamente às brocas.

8465.99.00 Ex 119 - Máquinas para triturar madeira, com motor trifásico de 37kW, 400V, 60Hz, coroas com lâminas de 
corte e cabine de controle, para obtenção de cavacos, com transportador vibratório de motor 1,1kW, 380V, 
60Hz e sistema de embreagem hidráulica.

8466.93.20 Ex 004 - Guias lineares de esferas ou rolos, utilizadas em centros de usinagem, próprias para promover 
deslocamentos lineares.

8474.80.10 Ex 044 - Máquinas para fabricação contínua de moldes de areia verde para uso sem caixas de fundição, com 

linha de divisão vertical, pelo processo de sopro e compressão continuamente variável de 1,5 a 15kgf/cm2, para 
aplicação em fundição, dimensões dos moldes de 480 a 570mm de altura x 600 a 750mm de largura x 
espessura total continuamente ajustável de 150 até 405mm, capacidade máxima de 350 a 555 moldes/h, com 
controlador lógico programável (CLP).

8474.80.90 Ex 110 - Combinações de máquinas para agitação, mistura de matéria-prima, prensa para chapas de quartzo 
com PLC, compostas de: 4 tanques de armazenamento de resina em aço inoxidável com capacidade de até 

3m3 cada; 8 sistemas agitadores e pesagem de resina em aço inoxidável; 2 tubos para transporte de resina; 2 
coletores de poeira de até 22kW de potência; 2 exaustores de ar de até 130kW com processador de plasma de 
baixa temperatura; 6 misturadores verticais com capacidade de até 800 litros cada, com 1 triturador interno 
cada, com capacidade de até 1.000kg de quartzo cada; 2 misturadores verticais com capacidade de até 500 
litros cada, com 1 triturador interno cada, com capacidade de até 600kg de quartzo cada; 2 anéis misturadores 
com capacidade de até 1.800kg ou 2.000 litros de quartzo cada; 2 trituradores de quartzo; 2 correias de 
pesagem com capacidade de até 650kg cada; 2 distribuidores com sistema automático de pesagem; 4 
cortadores de papel com sistema automático de corte; 1 mini forno; 2 correias transportadoras com conversor 
de velocidade adaptado; 2 prensas; 2 equipamentos de vácuo com capacidade de até -0,098Mpa cada; 2 
equipamentos hidráulicos com capacidade de até 10Mpa cada; 2 fornos com empurrador de chapas com 
conversor de velocidade, equipamento vertical de endurecimento com até 16 camadas de aço e 2 condutores 
de circulação de óleo térmico cada; 2 equipamentos de refrigeração com transportador de rolos motorizado, 
equipamento de resfriamento com conversor de velocidade adaptado para até 35m/s, transportador de rolos 
motorizado, bancada de rotação e descarregador automático com equipamento de absorção de choque e 
potência instalada de até 3,32kW cada; 1 mini triturador, com potência de 9,5kW, com abertura de entrada de 0 
a 80mm, com saída de 0 a 10mm; 1 mini misturador, com capacidade de 20 litros, com potência 0,75kW; 1 mini 
prensa com base de trabalho de 320 x 320m, potência 5,5kW, com painel de controle.

8477.20.90 Ex 084 - Combinações de máquinas para fabricação de chapas de nylon (poliamida), poliacetal e outros 
plásticos de engenharia, com capacidade de extrusão de até 100kg/h para chapas de 1m de largura e 
espessura compreendida entre 6 e 60mm, comprimento de até 3m, compostas de: extrusora monorrosca, com 

rosca de 60mm de diâmetro, para trabalhar em temperatura de até 380o; controle de variação de velocidades 
necessária ao processo de plastificação de polímeros, com unidade de movimentação para permitir 
movimentação no sentido longitudinal e rotacional; unidade controladora de pressão e temperatura para ampliar 
e controlar pressão interna do material extrudado; molde para acoplamento à extrusora para dar forma 
retangular ao produto extrudado, assim como ajustar a espessura e velocidade da fabricação da lâmina, com 
sistema de ajuste de fixação das placas de conformação, com 4 cilindros pneumáticos para ajuste de saída; 24 
pinças metálicas com regulagem milimétrica para regulagem da altura das placas de conformação, sistema de 
refrigeração a água, com matriz de extrusão fixada hidraulicamente; unidade tracionadora para chapas 
extrudadas que sai da matriz com interface para controle de velocidade entre extrusora; unidade de pressão e 
temperatura; câmara de tratamento térmico constituída de 4 módulos, sendo os 2 primeiros módulos com 

temperatura controlada para alívio de tensão, e os 3o e 4o módulos para resfriamento da chapa extrudada; 
painel de controle com comando lógico programável e mesa de movimentação.

8477.59.90 Ex 094 - Impressoras 3D com tecnologia de fabricação por filamento fundido de poliéster termoplástico alifático 
(PLA) e/ou copolimento acrilonitrila butadieno estireno (ABS), com alimentador independente da unidade 
extrusora, diâmetro de entrada de insumo de 2,85 até 3mm, e diâmetro de saída de 0.4mm, velocidade de 
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extrusão de 30 a 300mm/s, temperatura de extrusão de 180 a 260oC, resolução por camada de 0,02 a 0,3mm, e 
eixos X e Y em cruz com precisão de 12,5 mícron.

8477.59.90 Ex 095 - Impressoras 3D com tecnologia de deposição de material fundido a quente de poliéster termoplástico 
alifático PLA, com unidade extrusora inteligente de encaixe magnético com microprocessador independente, 
sistema identificador de erros, bico retrátil com sensor de pressão, com posicionamentos nos eixos X e Y de 11 
mícron de precisão, com entrada de insumo de 1,75mm de diâmetro e saída em 0,4mm de diâmetro.

8477.59.90 Ex 096 - Impressoras 3D com tecnologia de deposição de material fundido a quente de poliéster termoplástico 
alifático (PLA) e/ou de copolímero acrilonitrila butadieno estireno (ABS), extrusora dupla, móvel de movimentos 
lineares, com diâmetro de entrada de insumo de 1,75 até 1,80mm e diâmetro de saída em 0,4mm, plataforma 
de alumínio com aquecimento e de movimento vertical com precisão de 2,5 mícron e resolução entre 0,1 e 
0,3mm, precisão dos eixos XY de 11 mícron e área de impressão de 24,6 x 15,2 x 15,5cm.

8479.10.90 Ex 050 - Máquinas varredeiras industriais, duplo comando, acionadas por motor diesel, chassi metálico, sistema 
de captação de detritos por meio de 1 escova cilíndrica central, 2 escovas laterais e esteira transportadora, 
sistema de controle de pó constituído de filtro lavável sintético, 2 sistemas de aspiração movidos a motores 

hidráulicos, caçamba de detritos basculante de 2,8m3, capacidade de carga de 4.000kg e elevação 2,9m, 
sistema de freio nas 4 rodas por discos, freio de estacionamento de acionamento elétrico, suspensão hidráulica 
da escova central que permite ajuste bidirecional.

8479.10.90 Ex 051 - Máquinas varredeiras acionadas a gasolina, diesel, GLP ou bateria, com reservatório de resíduos 
sólidos com capacidade de 150 a 600 litros, com faixa de varrição utilizando uma escova lateral de 1.200 a 
1.700mm, ou, utilizando 2 escovas laterais, 1.300 a 2.000mm, sistema de troca da escova central sem 
ferramentas especiais, sistema de suspenção da escova central constituído de 2 suportes com movimentos 
independentes para auto adaptação às condições de superfície.

8479.82.10 Ex 135 - Combinações de máquinas para pigmentação de selantes de silicone, compostas por: um dosador de 
múltiplos componentes totalmente automático para enchimento de cartuchos, dotado de painel de controle 
móvel, com motor bomba elétrico de 22kW e 1.765rpm, e motor refrigeração por óleo elétrico de P1 = mín. 
40bar/máx. 180bar, e por uma máquina para enchimento de tonéis e baldes com capacidade máxima de 
enchimento por hora de 55 galões de tonéis e 5 galões de baldes.

8479.82.10 Ex 136 - Misturadores de tintas para embalagens de capacidade igual ou inferior a 20 litros, de agitação 

múltipla, com movimentos giroscópicos a 90o.

8479.82.90 Ex 101 - Combinações de máquinas para mistura, preparação, cristalização e homogeneização de soluções e 
suspensões destinadas à produção de insulinas por engenharia genética, utilizadas para o tratamento de 
Diabetes Melitus, compostas de: 2 reatores em aço inoxidável 316L para preparação de solução, com 
capacidade de 1.000 litros cada; agitadores magnéticos, sistema de aquecimento, trocador de calor, filtros 
sanitários; 2 reatores em aço inoxidável 316L para cristalização e armazenamento de suspensão e solução, 
com capacidade de 1.000 litros cada; agitadores vibratórios em aço inox 316L (sistema de frascos); 2 reatores 
de aço inoxidável 316L para preparação de solução, com capacidade de 250 litros cada; agitadores magnéticos, 
sistema de aquecimento, trocador de calor, filtros sanitários; 2 reatores em aço inoxidável 316L para 
cristalização e armazenamento de suspensão e solução, com capacidade de 500 litros; agitadores vibratórios 
em aço inox 316L (sistema carpules); sistemas de recirculação e homogeneização de suspensão; controle e 
monitoramento por um sistema de automação de processos, com equipamentos totalmente interligados 
hidráulica, elétrica e eletronicamente, acompanhadas de suas respectivas bombas, tubulações, válvulas 
controladoras, cabos elétricos e instrumentos de controle e automação (interface homem-máquina, 
manômetros, redutores de velocidades, transmissores e medidores de fluxo de massa, interligação das 
máquinas com o sistema de limpeza e esterilização).

8479.89.99 Ex 042 - Máquinas desbobinadoras verticais de filme laminado PET (politereftalato de etileno), com controlador 
lógico programável (CLP) para alimentar máquina de embalagem de alimento para animais, dotadas de 2 
carretéis para rolos, sendo um localizado na parte superior da máquina e acionado por correia e o segundo na 
parte inferior, para desbobinar um rolo por vez independentemente e, ao término, unir automaticamente ao 
segundo rolo (reserva), ambos com largura máxima de 310mm, diâmetro externo máximo de 610mm, diâmetro 
interno máximo de 152mm, peso máximo de 125kg e velocidade de 27m/min, com sistema de levantamento 
para mover o rolo reserva da parte inferior para a parte superior da máquina, com sistema pneumático e 
sistema de vácuo e painel de controle interface homem-máquina (IHM).

8479.89.99 Ex 043 - Equipamentos de impregnação de resina ou similar sob processo de vácuo e pressurização, 
controlados e monitorados por controlador lógico programável, constituídos por 2 tanques, sendo 1 de 
impregnação e 1 de armazenamento, ambos com as dimensões de 1.830mm de diâmetro e altura de 2.133mm, 
sendo sua capacidade de 2.600 litros, estando acoplados ao tanque de impregnação o dispositivo de controle 
de pressão e desumidificação do ar, 1 estação de bomba a vácuo de estágio simples, rotativa, refrigerada a ar e 
dispositivo de filtro de resina, ao passo que ao tanque de armazenamento estão acoplados o dispositivo de 
misturador de resina e o dispositivo de resfriamento.
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8479.89.99 Ex 045 - Combinações de máquinas para moagem e micro granulação de massa cerâmica, com aquecimento 
por gás natural no moinho para tratamento das matérias-primas na entrada com umidade de 10 a 12%, e depois 
do granulador a 9%, por meio de leito fluidizado, com capacidade de produção igual ou superior a 30t/h, 
controladas por um controlador lógico programável (CLP), compostas de: tremonhas de dosagem; 1 moinho 
com acessórios para sua alimentação; 1 queimador e 1 filtro de extração para o seu perfeito funcionamento; 1 
granulador de operação contínua, dotado de carregador contínuo tipo correia pesadora, câmara misturadora 
rotativa em formato cilíndrico-sinusoidal, controle automático de lubrificação, montado em uma estrutura 
especial em aço carbono, equipado com suportes antivibração com regulagem de inclinação, 1 kit de dosagem 
de poeira e 1 skid de dosagem de água equipado com reservatório, medidor de capacidade eletromagnético e 
bombas controladas por um inversor; 1 fluidificador horizontal contínuo, com corpo em forma de túnel oscilante, 
plano de fluidificação removível, transmissão mecânica excêntrica, portões de inspeção de fechamento rápido 
com vedações contra poeira, dotado de gerador de ar quente por combustão direta (gás metano) com regulação 
automática modular da temperatura completa do queimador, potência mínima de 1.500.000kcal/h, ventiladores 
elétricos com tubos para transmissão do ar quente e ambiente, painel elétrico de gestão direta para o 
queimador, 2 filtros de mangas com limpeza automática por meio de ar em contracorrente, mediante ar 

comprimido, dotados de ventiladores centrífugos com capacidade de 60.000m3/h a cerca de 60oC e motor 

elétrico de 250kW (filtro para moinho) e 41.500m3/h a cerca de 60oC e motor elétrico de 110kW (filtro para 
secador), controle e regulação da capacidade aspirada automatizados; 2 peneiras, dotadas de alimentador tipo 
dosador em forma de placa com revestimento de plástico e 2 vibradores, cesta com rede em aço inox, limpeza 
da rede por meio de inversão do movimento do eixo principal e acoplamento das escovas e sondas 
antientupimento nos 2 acessórios de descarga e uma série de correias de 400 a 600mm de largura e 

elevadores para transporte de material com temperatura entre -15 e +80oC aos silos, unidade de pesagem 
aplicada sobre a correia, célula de carga instalada na ponte da balança, detector de velocidade da correia 
dotada de uma unidade de dosagem controlada por um controlador lógico programável (CLP).

8479.89.99 Ex 046 - Máquinas automáticas para expansão de tiras de chumbo para serem utilizadas na produção de 
baterias automotivas chumbo-ácido, dotadas de perfurador de tiras, com capacidade para perfuração de 
orifícios com 12 x 10mm, dispositivo de punção para recorte e expansão das tiras com cabeçote prismático 
possuindo força nominal de 100kN e potência de 30HP, curso da ferramenta de 20mm e profundidade máxima 
de corte de 6mm e capacidade para 545golpes/min, recortador de alças para posterior formação de alças 

(orelhas), com força nominal de 300kN, deslocamento de 50mm e ângulo de alimentação de 210o, capazes de 
produzir 26m/min de tiras expandidas com espessura entre 0,72 e 1,0mm, tolerância de espessura de ±0,6mm 
e de largura de ±0,5mm, com mecanismo de alimentação e solda das tiras, com capacidade máxima para 2 
bobinas simultaneamente, pesando 900kg cada e variação da velocidade de enrolamento feita por meio de 
controlador de frequência, com controle de "loop"; sensor ultrassônico e controle PLC.

8479.89.99 Ex 047 - Divisores rotativos contínuos de placas de chumbo empastadas, para produção de baterias 
automotivas chumbo-ácido, tipo VRLA, com capacidade máxima de produção de 60m/min ou aproximadamente 
800placas SLI/min, para trabalhar placas com largura entre 100 e 150mm, com tolerância máxima aceitável de 
comprimento de ±0,5mm, altura de orelha de ±0,1mm e orelha fora de padrão em ±0,25mm, dotadas de 
conexão rotativa de matriz e bigorna, acionamento por corrente com tensionador automático, motor elétrico AC 
com potência de 3HP com variador de potência e redutor com fator de redução de 30:1 e indicador de nível de 
óleo externo.

8479.90.90 Ex 024 - Conectores para montagem rápida de sistemas de controle de areia em poços de petróleo horizontais 
com ferramenta multiposicional, de aço liga de 13% de cromo, máximo diâmetro externo de 8 polegadas, 
pressão de ruptura e de colapso de 10.000 libras por polegada quadrada.

8480.71.00 Ex 094 - Conjuntos de moldes para uso em injetoras de alta pressão, com 1 a 2 cavidades, confeccionados em 
aço especial e sistema de injeção com formas próprias, com ou sem canais quentes internos, com temperatura 

de operação entre os 200 e 285oC, com aplicação de tecnologias de fusão por laser, tecnologias de brassagem 
ou tecnologias de injeção em baixa pressão sobre revestimento de couro ou tecido, destinado à produção de 
pilares e suas partes, para aplicação em veículos automóveis, de 1 a 3 cores em simultâneo ou de 1 a 2 cores 
com adição de borracha.

8481.20.90 Ex 015 - Válvulas de bloqueio duplo disco girante para material a granel, cinzas, areia ou cimento, feitas de aço 
fundido, possuindo vedação com estanqueidade bidirecional, aptas a serviço severo de pressão de vácuo até 

100psig (7bar) e temperatura de até 750oF(400oC), com diâmetros de 6 a 12”, sistema de atuador pneumático 
de alta performance com sensores de proximidade, ciclo de abertura/fechamento de pulso de 20ms, superfícies 
de vedação em aço inoxidável de elevada dureza, classe de pressão de 125 a 300 libras.

8481.80.95 Ex 012 - Válvulas esferas de 10”, passagem plena, 2 vias, classe 150, construção conforme norma API 6D, 
corpo integralmente soldado, com ou sem sistema de injeção de selante nas sedes de vedação, extremidades 
biseladas para solda topo com 1m de cada lado, com “niple” API 5L grau B e espessura de parede de 4,8 a 
6,35mm, acionamento por meio da caixa de engrenagens, com ou sem prolongamento de 1,5m a partir do 
centro da válvula, abertura e fechamento por meio de volante lateral, para uso em gás natural conforme 
especificação ES-0034-GN.DG.

8483.40.10 Ex 112 - Redutores planetários compactos de 1 ou mais estágios, de engrenagens helicoidais com tratamento 
de superfície por processo de nitretação a plasma, dureza dos dentes de 900Hv e dureza do núcleo de 30Hrc, 
com relação de redução de, no máximo, 1:200, torque de saída de, no máximo, 2.000Nm e folga padrão de, no 
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máximo, 10arcmin, possuindo sistema de vedação com acabamento em alta dureza (3.700Hv) e baixa 
rugosidade (Ra 0.2um).

8483.40.10 Ex 113 - Transmissões do tipo "rabeta" para utilização em embarcações, sistema de inclinação vertical atuado 
hidraulicamente, exaustão de gases de combustão feito por meio da própria "rabeta", embreagem de 
acoplamento cônica, com reduções, avante e ré, de 1,59:1, ou de 1,63:1, ou de 1,76:1, ou de 1,85:1, ou de 
1,96:1, com ou sem espelho de popa ("transom").

8483.40.10 Ex 114 - Transmissões do tipo "rabeta" para utilização em embarcações, com sistema de inclinação vertical 
atuado hidraulicamente, exaustão dos gases de combustão feito por meio da própria "rabeta", embreagem de 
acoplamento cônica, com reduções, avante e ré, de 1,51:1, ou de 1,60:1, ou de 1,66:1, ou de 1,79:1, ou de 
1,89:1, ou de 1,97:1, com ou sem espelho de popa ("transom").

8483.40.10 Ex 115 - Transmissões do tipo "rabeta" para utilização em embarcações, com sistema de inclinação vertical 
atuado hidraulicamente, exaustão de gases de combustão feito por meio da própria "rabeta", embreagem de 
acoplamento cônica, com reduções, avante e ré, de 1,70:1, ou de 1,82:1, ou de 1,88:1 ou de 1,94:1, ou de 
1,99:1, ou de 2,08:1, com ou sem espelho de popa ("transom").

8483.40.10 Ex 116 - Transmissões do tipo "rabeta" para utilização em embarcações, com sistema de inclinação vertical 
atuado hidraulicamente, sistema de exaustão de gases de combustão feito por meio da própria "rabeta", 
sistema de embreagem de acoplamento cônica, com reduções, avante e ré, de 1,78:1, ou de 1,95:1, ou de 
2,14:1, ou de 2,32:1, com ou sem espelho de popa ("transom").

8483.90.00 Ex 007 - Conjuntos de componentes para redutor planetário de 2 estágios, com velocidade variável, de potência 
igual ou superior a 8.974kW com redução principal (i) de 8.93 para extrusora (de plásticos), acionados por um 
motor principal e motor de velocidade variável com uma carcaça bipartida fabricada em aço, conjuntos rotativos 
fabricados em aço forjado com tratamento térmico de cementação, sendo um estágio cilíndrico e um estágio 
planetário, um pinhão solar com 49 dentes retos, um por trem (caixa) com 6 engrenagens planetárias com 35 
dentes cada, 6 pinos cilíndricos fabricados em aço, uma engrenagem com dentes internos e externos feita em 
aço forjado cementados, temperados e retificados, tendo rolamentos (mancais) no eixo de saída projetados 
para assegurar absorção das forças dinâmicas que ocorrem no processo de amassamento (extrusão).

8502.40.90 Ex 001 - Sistemas conversores de energia cinética em energia elétrica do tipo ininterrupto e rotativo (UPS 
ROTATIVO), com potência entre 400 até 2.000kVA, rotação máxima de 1.800 a 3.600rpm, constituídos de 
gerador elétrico síncrono e acumulador de energia, montados em uma base metálica, acompanhados de painel 
de controle e painel de força.

8504.40.90 Ex 005 - Conversores de média frequência, com controlador lógico programável (CLP), dedicados para controle 
de soldagem por resistência, com sistema de refrigeração a ar ou a água, para tensão de rede trifásica com 
adaptação automática de frequência (50 ou 60Hz), tensões de 400Vca (-15%) até 700Vca (+15%), disponível 
para troca de sinais por lógica discreta ou por meio de “bus” de campo, com capacidade para trabalhar com 
software adaptativo de corrente de soldagem.

8604.00.90 Ex 059 - Máquinas reguladoras e distribuidoras de lastro para linhas férreas, equipadas com motor diesel 
refrigerado a água, de potência igual ou superior a 403kW, roda com diâmetro de 920mm, arados laterais e 
centrais ajustáveis hidraulicamente e bitola ferroviária de 1.600mm.

8604.00.90 Ex 060 - Máquinas de ação contínua para nivelar, alinhar, levantar e socar dormentes em vias férreas, 
autopropulsadas, montadas sobre truques ferroviários, equipadas com motor diesel refrigerado a água de 
potência igual ou superior a 429kW, sistema de monitoramento de temperatura do compartimento do motor, 
cabine com isolamento acústico e janela frontal com vidro de segurança, banca de socaria com capacidade de 
processamento para 1 ou 2 dormentes por movimento, sistema de socaria com vibração por pressão com 
frequência de 35Hz e oscilação direcional e linear, bitola ferroviária de 1.000mm e velocidade de circulação 
igual a 80km/h.

8604.00.90 Ex 061 - Máquinas de ação contínua para nivelar, alinhar, levantar e socar dormentes em vias férreas, 
autopropulsadas, montadas sobre truques ferroviários, equipadas com motor diesel refrigerado a água de 
potência igual ou superior a 653kW, sistema de monitoramento de temperatura do compartimento do motor, 
cabine com isolamento acústico e janela frontal com vidro de segurança, banca de socaria com capacidade de 
processamento para 1 ou 3 dormentes por movimento, sistema de socaria com vibração por pressão com 
frequência de 35Hz e oscilação direcional e linear, bitola ferroviária de 1.600mm e velocidade de circulação 
igual a 100km/h.

9019.20.10 Ex 005 - Concentradores de oxigênio portáteis para tratamentos terapêuticos de apneia obstrutiva do sono 
(AOS), com tempo de rampa de até 45min, ajuste automático de altitude, interface para umidificador, faixa de 
pressão operacional de 4 a 20cm H₂0, nível de pressão acústica de 24dBA, alimentação 100-240V (BiVolt) e a 

bateria, armazenamento de dados completos e slot para cartão de memória SD.
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9027.10.00 Ex 045 - Equipamentos analisadores da contaminação do Gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) utilizados como 
isolante dielétrico contido em estações de energia elétrica de alta tensão e disjuntores preenchidos, para 
medição e análise dos seguintes elementos: partículas em decomposição, porcentagem de ar (N2, O2), teor de 

umidade; com sistema para retorno da amostra colhida do gás medido, armazenado internamente no 
equipamento em dois cilindros de aço inox, equipamento totalmente automatizado com tela "touch screen" com 
indicação digital dos valores medidos, memória interna de dados de até 100 medições, montado em maleta 
própria para transporte com acessórios próprios para conexão e funcionamento, mangueira de conexão até 6 
metros, acoplamentos, pen drive USB para armazenamento dos dados de operação, cabo de alimentação 
elétrica.

9027.50.20 Ex 076 - Analisadores automáticos de acesso randômico para medir, em fluidos biológicos, os teores de 
substratos, enzimas, proteínas e eletrólitos, por leitura fotométrica, absorbância e turbidimetria, com velocidade 
compreendida de 200 a 260testes/h e capacidade mínima de 18testes/amostra, número de cubetas de reação 
compreendido de 60 a 90.

9027.80.99 Ex 237 - Aparelhos com tecnologia biosensor para medição quantitativa de ß-cetona em amostras de sangue 
total fresco ou capilar e sangue venoso para uso veterinário.

9027.80.99 Ex 238 - Módulos eletrônicos de sonda lambda com sensor de oxigênio para medição/aquisição e calibração da 
central de injeção eletrônica em sistemas veiculares.

9027.80.99 Ex 239 - Analisadores automáticos portáteis para análise de bebidas na indústria e em laboratório, com faixa de 

medição de densidade de 0 a 3g/cm3, em temperatura de 0 a 40oC e pressão de 0 a 1.000mPa.s, com precisão 

da densidade de 0,001g/cm3, temperatura de 0,2oC, repetibilidade d.p de densidade de 0.0005g/cm3 e 

temperatura ambiente de -10 a -50oC, para operar com volume de amostra de 2ml, com capacidade de 
armazenamento interno de 1.024 resultados medidos, alimentado por 2 baterias alcalinas de 1,5V com 
durabilidade superior a 100h e interface de comunicação IrDA, OBEX/LPT.

9027.80.99 Ex 240 - Analisadores automáticos portáteis para estudo de concentração de líquidos binários, para uso em 
área classificada com certificado de fabricação ATEX 2040 X, para equipamentos intrinsicamente seguros, com 

faixa de trabalho de 0 a 3g/cm3, em temperatura de -10 a +50oC, com precisão 0,001g/cm3, temperatura de 

0,2oC e repetibilidade 0,0005g/cm3, para operar com volume de amostra de 2ml, capacidade de 
armazenamento interno de 1.024 resultados medidos e interface de comunicação IrDA, OBEX/LPT e RFID.

9027.80.99 Ex 241 - Analisadores automáticos modulares para determinar concentrações de ácido sulfúrico, dotados de 

tubo em vidro borasilicato e célula e velocidade do som, com faixa de medição da concentração de 0 a 3g/cm3 e 

velocidade do som de 1.000 a 2.000m/s, faixa de temperatura de 0 a 70oC, precisão da concentração de 

0,000005g/cm3 e velocidade do som de 0,5m/s, repetibilidade da concentração de 0,000001g/cm3, velocidade 

do som de 0,1m/s e temperatura de 0,001oC.

9030.33.90 Ex 009 - Máquinas de testes finais do induzido, com uma estação dupla, uma segunda base de encaixe e um 
hardware adicional no teste final, uma calha para estoque de peças e peças rejeitadas com capacidade 
aproximada de 1.000 peças, estação de trabalho feita de alumínio fundido 80/20, operando em um padrão 
120VAC, saída 60Hz, teste de resistência com sistema de medidas 4 guias Kelvin e 12 escalas – 1-40 ohms, 

41/2, resolução digital, teste de sobretensão ajustável de 0 a 2.000V, teste de isolamento dos condutores e falha 
e integridade do isolamento dos condutores manual ajustável de 0 a 3.000V, tempos de teste ajustáveis de 1 a 
10s, capabilidades de barra ímpar e par, monitoramento automático de voltagem para sobretensão e isolamento 
dos condutores (hipot), capabilidade de teste de induzidos até 32 barras, computador com programação 
automática dos limites de teste, mensagens e textos exibidos em inglês no monitor e configurável para outras 
línguas.

9030.33.90 Ex 010 - Equipamentos para controle da tensão e operação de instalações de reatância capacitiva, dotados de 
18 varistores de óxido metálico com tensão nominal (Ur) de 176kV, tensão de operação contínua (Uc) 123,5kV, 
capacidade de absorção de energia 8.975kJ e corrente nominal de descarga 20kA, com 3 centelhadores de 
disparo controlados ("spark gap") para proteção rápida da reatância capacitiva e dos varistores por meio de 
desvio da corrente, tensão de disparo controlado ("flashover voltage forced triggering") igual ou superior a 
350kV pico, corrente de curto circuito nominal igual ou superior a 50kArms/0,25s, nível de isolação igual ou 
superior a 700kV pico, dispositivo de desvio de corrente isolado a gás SF6, tensão nominal para a terra 550kV e 
tensão nominal do polo 245kV, nível de isolação para terra 1.550kV pico, corrente nominal 4.000A e corrente de 
fechamento igual ou superior a 81,9kA pico, tensão de reinserção igual ou superior a 450kV, mecanismo de 
operação a mola, com conexão ao solo por intermédio de até 6 colunas de sinais (2 por fase), tensão nominal 
550kV, distância de escoamento de 11.000mm, quantidade de fibras ópticas igual ou superior a 10 unidades.

9030.39.90 Ex 021 - Equipamentos automáticos para testes de tensão aplicada e medição de descargas parciais em 
equipamentos de alta tensão, tais como transformadores de instrumentos e de potência, tipo ressonante com 
capacidade para 4 ciclos diários de trabalho com 60min de operação por 60min de repouso, dispondo de 
transformador isolador a óleo com dupla blindagem eletrostática de 220V e potência de 40kVA, cubículo de 
potência contendo disjuntor geral, conversor trifásico de frequência de 40kVA, contator e filtro de rede, 
transformador excitador a óleo 20kV/60Hz, corrente 4A, potência 80kVA, reator variável com 400kV para 
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corrente nominal de 2A, potência mínima de 800kVA e nível de descargas parciais 2pC, capacitor de 
acoplamento 400kV/4nF e corrente 5A, unidade de controle digital com interface para operação remota.

9030.84.90 Ex 011 - Medidores de relação de transformadores, trifásicos e automáticos, para teste de transformadores de 
potência, distribuição e instrumentos; impressora interna, display de 5,2” com luz de fundo e memória interna 
que armazena até 100 medições completas com resultados e programações; alocados em caixa especial para 
campo resistente a água; exatidão de até 0,03%; tensão de excitação máxima de 100 ou 250V selecionável 
manual ou automaticamente; corrente de excitação com faixa de 0-1A e resolução 0.1mA; ângulo de fase de 

±180o.

9031.20.90 Ex 137 - Máquinas para ensaio de flexibilidade da suspensão automotiva e comportamento do veículo na 
estrada, com simulação de cenários de frenagem, aceleração e curvas de movimentação do veículo, para 
efetuar medição de posição de roda altamente precisa, consistindo de atuadores X, Y e Delta na aplicação de 
forças laterais, longitudinais e de direção, sistema de controle computadorizado e gabinete elétrico com controle 
lógico programável (CLP).

9031.49.90 Ex 273 - Máquinas para inspeção e detecção de defeitos em lâmina de vidro por meio de sistema 
computadorizado, com padrão de interferência de 2 grades contrastadas com fonte de luz branca e constituídas 
de 5 câmaras digitais para detecção de distorção ótica de defeitos a partir de 0,01mm, como pedras, bolhas, 
nós e estanho, dotadas de cabine externa de controle que recebe as informações das câmeras e processa o 
resultado da inspeção.

9031.49.90 Ex 274 - Máquinas para testes para garrafas de vidro, com manipulação robótica, velocidade de até 
300garrafas/h, sistema de medição com geração de pressão controlada para recipientes até 1.000psi apto para 
selecionar produtos com coleta no processo produtivo em operação e sistema de controle e informação 
quantitativa e qualitativa dos produtos testados.

9031.49.90 Ex 275 - Equipamentos eletrônicos para testes funcionais e calibração de painel de instrumentos veicular, 
munidos de software desenvolvido com protocolos de confidencialidade para simular a comunicação do produto 
com a arquitetura do veículo, constituídos de adaptador de teste, plataforma giratória, elevador com elevação 
ajustável, banco da câmera, monitor do teste de câmera e monitor do teste final, apresentados na forma de 2 
sistemas interligados de teste operando em sequência, com estação de câmeras com sistema de inspeção para 
teste automático de velocímetro, conta-giros, medidor de combustível, medidor de temperatura e acendimento 
das luzes do painel e com estação de teste final para testes de tensão e medição do consumo de corrente, para 
ação de aprova/reprova.

9031.80.99 Ex 349 – Equipamentos eletrônicos para o controle de variáveis no sentido transversal da produção de papel ou 
celulose, que podem ser umidade (por meio de energia infravermelha) e/ou espessura (por meio de resistências 
elétricas), compostos de 1 ou mais atuadores, 1 ou mais interfaces para conexão com as zonas de controle do 
atuador, 1 ou mais controladores, 1 ou mais painéis de alimentação elétrica.

9031.80.99 Ex 711 – Equipamentos para medição e monitoramento a laser de pilhas de minério e matérias-primas, dotados 
de sistemas anticolisão, taxa de imagem (4 scans) em 10 ou 5Hz, 4 formatos de medição, resolução de 1mm e 
precisão (erro sistemático) ≤3mm.

9031.80.99 Ex 712 - Equipamentos para monitoramento de pilhas de minério, detecção de obstáculos e medição baseada 
no princípio de radares, com resolução do range entre 6,25 e 50cm, frequência de operação de 76-77GHz e 
taxa de medição de 1Hz, 2Hz ou 4Hz.

9031.80.99 Ex 713 - Sensores piezoelétricos dotados de 1 ou mais placas acústicas de 570 x 470 x 16mm para detecção 
do fluxo de pedestres por meio de microvariações de pressão, com dados quantitativos direcionais e registrados 
por hora ou por 15min, autonomia total de energia de aproximadamente 10 anos, capacidade de memória de 2 

anos, vedação IP 68, faixa de temperatura de operação de -40 a +50oC, extração de dados manual por meio de 
conexão “bluetooth” ou por transmissão automática via GSM.

9031.80.99 Ex 714 - Aparelhos simuladores de cargas para inversores de frequência com servomotores, controlados por 
um comando numérico computadorizado (CNC) com comando OSP, equipados com bancada de teste de 1.200 
x 800 x 1.365mm e câmara quente de 3.500 x 1.700 x 1.740mm.

Art. 2º  O Ex-tarifário nº 061 da NCM 8414.80.19, constante da Resolução CAMEX nº 20, de 13 de março de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União de 17 de março de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8414.80.19 Ex 061 - Compressores de baixa pressão (sopradores) centrífugos radiais de simples estágio para sistemas 
de aeração com funcionamento totalmente isento de óleo; o turbocompressor dispõe de um controlador de 
velocidade variável para otimização de energia de acordo com as mudanças de temperatura de entrada e de 

elevação de pressão, com faixa de vazão de ar compreendida entre 6.000 e 16.000 Nm3/h, com elevação de 
pressão compreendida entre 40 a 125kPa, com nível de ruído compreendido entre 69 a 83dB(A), com 
potência de motor elétrico igual ou superior a 160kW e inferior a 400kW, com corrente correspondida entre 
254 e 620 (400V) [A], com alimentação de 380 a 690V, com potência auxiliar de 1kW, com corrente auxiliar de 
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10A, com alimentação auxiliar entre 380 e 500V, com frequência de entrada 50/60Hz, classe de proteção 
IP33D e IP54 com FAC (refrigeração forçada) e proteção térmica 2 x Pt100.

Art. 3º  Os Ex-tarifários nº 247 da NCM 8424.89.90 e nº 080 da NCM 8419.39.00, constantes da Resolução CAMEX nº 114, de 25 de 
novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 26 de novembro de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8424.89.90 Ex 247 - Robôs para aplicação de massa selante (SEALER) em partes específicas de carrocerias ou de outras 
partes de veículos automotivos, como pavimento externo, vãos de roda e de motor e vão de carga, nas uniões 
de chapas, e partes de motores, constituídos de braço mecânico com movimentos orbitais de 6 ou mais eixos, 
ou movimentos lineares de 3 ou mais eixos, com aplicadores e dispositivos de aspersão do produto e sistema 
de controle; estruturas de sustentação, trilhos de movimentação dos eixos lineares, com bombas de dosagem e 
regulação de fluxo, recirculação e aquecimento do produto; controladores programáveis, sistema de visão, 
sistema de supervisão e software dedicados; sistema de segurança de operação; painel elétrico de controle.

8419.39.00 Ex 080 - Liofilizadores farmacêuticos com 33,3m2 de área total de prateleiras, configuração de 12+1 prateleiras 
com as dimensões 1.500 x 1.850 x 20mm (largura x profundidade x espessura), interdistância de 100mm, com 

temperatura mínima de -55oC; sistema hidráulico para fechamento dos frascos; câmara e condensador 
fabricado em aço inoxidável 316L, prateleiras fabricadas em aço inoxidável 316L; câmara e condensador de 
liofilização com dimensões (1.850 x 1.950 x 1.850)mm x (1.300 x 1.850 x 1.500)mm, com pressão de projeto de 

vácuo +3.0bar e SIP 133oC; condensador com capacidade nominal de 600kg e máxima de 800kg com tempo 

médio de 20min, para alcançar -60oC; câmara e condensador separados por válvula borboleta DN 700mm e 
aço inox 316L; sistema de compressores de refrigeração de 30HP cada; controle de instrumentos por PLC e 
controle de sistemas; sistema SIP e CIP; equipamento preparado para carga automática de frascos.

Art. 4º Os Ex-tarifários nº 039 da NCM 8424.30.10 e nº 034 da NCM 8419.81.90, constantes da Resolução CAMEX nº 12, de 5 de março de 
2015, publicada no Diário Oficial da União de 6 de março de 2015, passam a vigorar com as seguintes redações:

8424.30.10 Ex 039 - Lavadoras intermediárias para limpeza de virabrequim ou outras partes de motores, com carenagem 
em aço inox, tanque de armazenamento, reabastecimento automático, sistema de filtragem tipo bag, sistema 
de bicos "spray", sistema de bicos de sopro, bomba de processo, bomba de drenagem, variador de frequência 
nas bombas, dosador de detergente automático, separador de óleo, isolamento acústico, dotado de 
carregamento e descarregamento por meio de "gantry" (portal), portas automáticas com abertura pneumática 
e CLP.

8419.81.90 Ex 034 - Fritadeiras de balcão, sem passagem, sem exaustão, sistema de cozimento automatizado, com 
abastecimento frontal, permitindo alimentação em gavetas durante processo, com capacidade máxima de 11 
litros, painel digital programável, filtro de ar de tecnologia HEPA, potência entre 4,2 e 7,6kW, detecção de 
tempo de cozimento (CTS) e detecção por tipo de alimento (FTS).

Art. 5º  O Ex-tarifário nº 088 da NCM 8419.39.00, constante da Resolução CAMEX nº 54, de 19 de junho de 2015, publicada no Diário 
Oficial da União de 22 de junho de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

8419.39.00 Ex 088 - Combinações de máquinas para curar produtos cárneos, com capacidade de 100 ton/mês, composto 
de: 10 unidades de cura controlada (tratamento do ar, com trocadores de calor), sistema de transporte através 
de trilhos aéreos com acessos (com aparelho descensor e elevador), controle do processo e supervisão 
computadorizada com Controlador Lógico Programável (CLP), mediante o programa SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition), com ou sem 1 conjunto de estantes para transporte de produtos cárneos.

Art. 6º  O Ex-tarifário nº 080 da NCM 9027.10.00, 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:

9027.80.99 Ex 242 - Analisadores portáteis para análise dos gases sanguíneos no sangue total utilizando 3 métodos de 
medição dependendo do parâmetro medido: potenciometria (NA+, K+, iCa++, pH e PCO2), amperometria (Glu, 

Lac e PO2) e Condutimetria (Hct).

Art. 7º  Os Ex-tarifários nº 351 da NCM 8428.90.90 e nº 582 da NCM 8422.40.90, 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:

8428.90.90 Ex 351 - Robôs industriais montados sobre base linear, para serem fixados em piso, pórtico ou teto, com 
comprimento de base igual ou superior a 998mm, com capacidade de carga igual ou superior a 250kg, com 1 
ou mais carrinhos nele instalados, controlados por servo motores e painel de controle, com ajuste do zero 
mecânico dos eixos através de um aparelho de masterização eletrônica.

8422.40.90 Ex 582 - Máquinas para empacotar massas alimentícias curtas (macarrão), dimensão menor que 2,5mm, em 
pacotes tipo almofada e capacidade máxima para pacotes de 500 gramas de 130 pacotes por minuto, com 
elevador de canecas e tremonha de carga duplo, com Controlador Lógico Programável (CLP) e painel sensível 
ao toque.

Art. 8º  Os Ex-tarifários nº 196 da NCM 8462.21.00, nº 251 da NCM 8457.10.00 e nº 034 da NCM 8417.80.90, constantes da Resolução 
CAMEX nº 89, de 24 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 25 de setembro de 2015, passam a vigorar com as 
seguintes redações:
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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 135t, comprimento de dobra de 3.000mm, 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 trabalhada, estrutura fechada com precisão de 2μm  no 
reposicionamento.

8457.10.00 Ex 251 - Centros de usinagem vertical de duplo palete, com comando numérico computadorizado (CNC), para 
controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, 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 0,02mm e repetibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo 

de 0,004mm, com a opção conter 4o eixo sobre sua mesa.

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 compreendida entre 35 e 63m/min, capacidade de produção de 
5.000t/mês, a partir da utilização de queimadores a gás e emissores de radiação infravermelha, constituídos 
de: carcaça do forno; queimadores; emissores de infravermelho; estruturas metálicas; linhas de alimentação e 
mistura de 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.

Art. 9º Revogar, a partir de 1º de dezembro de 2015, o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante da Resolução CAMEX nº 80, de 11 de 
setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 2014:

8476.81.00 Ex 001 - Máquinas automáticas para venda de alimentos ou bebidas com ou sem dispositivo de refrigeração 
incorporado, com ou sem dispositivo de pagamento e troca de dinheiro, através de bandejas com espirais ou 
de fitas por arraste, com altura igual ou superior a 1.050mm, mas inferior ou igual a 1.870mm, com tensão de 
alimentação igual ou superior a 110V, mas inferior ou igual a 230V e com peso igual ou superior a 155kg, mas 
inferior ou igual a 405kg.

Art. 10.  Revogar os Ex-tarifários abaixo relacionados, constantes da Resolução CAMEX nº 22, de 31 de março de 2015, publicada no 
Diário Oficial da União de 1º de abril de 2015:

9027.80.99 Ex 190 - Equipamentos de análise de pressão e temperatura para monitoramento de operações em poços de 

petróleo em temperaturas até 175oC e 16.000psi.

9027.80.99 Ex 197 - Equipamentos utilizados na proteção do sensor PDG (sensor para reservatórios de petróleo) que 
opera em fundo de poços de petróleo, monitorando as variáveis de pressão e temperatura do poço, mantendo 
o menor diâmetro externo possível.

Art. 11.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DE MAGALHÃES FURLAN

Interino
Este texto não substitui o publicado no DOU.
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