e) os

ácidos graxo~ (gordos•} isolados, as ceras

pre~aradas,

as matérias gordas transformadas em produtos farmaceuticoa,
em tintas, em vernizes, em sabÕes, em produtos de perfuma
4

ria ou d~ tou~ador preparados ou em

preparações

co~mésti

caa, os oleoa sulfonados e os outros produtos da Seçao VI;
f)

••da
Poaiçi.o

c6digo
do
S,H,

Óleo de dendê (pelma*) a respecti.vas frações, mesmo refinados, mea não qui•icamen
ta ..od.ifit:ados.

15 .. 11

a borracha artificial derivada dos Óleos (posição 40.02).

2. A posição 15.09 não compreende os Óleos obtidos

a

partir

de

azeitonas por meio de solventes (posição 15.10).

1511.10

poeição 15.18 não compreende aa gorduras.• Óleos e rlllspectivaa fraçõea, eimplaamente desnaturados, que •• incluem nas posições correspondentes das gorduraa, Óleos e respectivas frações, não deanaturadoB.

1511.90

3, A

u.u

Poeiçio
15 •.01

Óleos de girassol, de cértemo ou de algoe respectivas frações, mesmo refinados, .as nio quimicamente modificados.

1512.11

do
S.H.

Banha de porco; outras gorduree d6 porco
e
de aves doeésticaa, fundidas, .esmo
pren11edaa ou ext.raide.s por . .i.o de eolveot.aa.
Gorduree de ant.ais das espéciee bOvina,
ovin~ ou caprina, e• bruto ou
fundidas,
.asDO prenaadas ou ext.raidas por . . io de
aolvent.es.

lS.03

1503.00

Bat.-rine solar, Óleo de ~nhe de porco,
Óleo~esteerina, Óleo-margarina e óleo da
sebo, não ••uleionadoe ne• .tet.urados,
na• preparados da outro .ado.

1512.21

1504.10

- ÓUQe de t'.Ígadoa de peixe e
vaiJ frações

1504.20

- Gorduras e 61eos de peixe e respectivas frações, exceto 6leoa de t'.ígados

1504.30

- Gorduras e Óleos de •a•Íferoa marinho&
a ~eepectivas.frações

1513.11

1513.19

150"6.00

·OUtr•s gorduras a Óleos anbw1is, a respectivas frações, meaDO refinados, mas
não qu.iaicutenta -odificiados.

1513.21
1513.29

1508,10

1508.tO

- ó~eoa em bruto

1514.90

- Outro•
Outr•• gordura• e Óleo• ve9et.aie (incluido o Óleo da :Jojoba) • e reapeotivae freçõea. fi~os, mesmo ·refinados, aaa nio
qui•ioa_.nte .adificadoe.
- óleo de linhaça e reapectivaa fraçõoa1

1515.11

1515.21
1515.29

Outros

Óleo em bruto
Outros

- Outroa

1515.30

- Óleo de rícino e respectivas frações

Óleo de emendai• e .respectivas traçõea,
.es.q refinados. aaa não· quimicamente -adific:ados.

1515.40

- Óleo de tungue e respectivas frações

1515.50

- Óleo de gergelim e respectivas .frações

1515.60

- Óleo de jojoba e reapactivaa fraçõea

Óleo em bruto

1515.90

- Outro•

Gorduras e oleos animaia ou vegetais. e
respectivas f~açõea, parcial ou tota1~n
te hidrogenados. intereeterificadoa, r•••
terificados ou elaidinizados. meeuo.refinadoa, ... nio preparados de outro aodo.

15.16

IMUIDO

15.10

Óleo em bruto

- Óleo de milho e respectivas frações:

- Óleo em bruto, maamo degomedo (desengomado)

Aceite da oliveira e respectiva& frações,
refinado·a . . . . nio quimicamente 110dific:adoa.

15,09

Óleol!l em bruto
.,... Outros

1514.10

1515.19

l5b7 .90

OU.trol!l

Óleos de nabo silvestre, de,~lza ou de
.astard~·, e respectivas fraçoes, mesmo r.!
finados, aas nio quiaicamente modificados.

15.14

Óleo de soja a raapectivaa fraçõee, •••-a refinados. aaa não qu~ice.enta .adificadoe.

15.08

Óleo em. bruto

-Óleos de •palmiata• ou.de babaçu, e~·~
pectivaa fraçõeet

15.15

- Outrea

de

- Óleo 4• coco Cóleo de copra) e raapect!
vas fraçõea1

Suarda e eubst.âncias gordas dela derivadas, incluida a lanolina.

1505.90

...mo da•provido

Óleos de coco·(Óleo de copra), de •pa1mi•
te• ou de babaçu, e respectivaS frações;
.es.a refinados, liAS não quimicamente .,_.
dificedoa.

15.13

r88pecti-

1505.10

Óleo em bruto,
"'goaaypol"'

reepectivaa frpçõea1

1512.2t

Gorduras, Óleos a respectivas frações,
de peixes ou de . . . íferoe . . rinhoe, •••. , reft.ne<t.oil, - • nio quiaica. .~~ote IIIIOdil.ica.dos.

1507.10

Óleoa em bruto

- Óleo de algodio s

1502.00

15.07

Óleos de gireseol ou da cértamo, a raapectivaa fraçõea1

1512.19

15.02

15.05

OutroiJ

~

C6digo

1501.00

- Óleo em bruto

~ão,

de neutrdlizeçio ("aoap-stocke"), as borras de
6leos, o breu esteárico, o breu de auarda e o pez ~e glicerina
incluem-se na posição 15.22.

4. As poetas

••
da

Quarta-feira 16
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1509.10

... Virgena

1509.90

- Outroa

1516.10

1510.00

Outroa Óleos e reapectivea fra"çÕea, obtidos exc1uaiYa.ente a pa~tir de azeitonea,
•esmo refinado&, mas nio quimicamente •odific:ados, e •isturas desses Óleos ou fr~
ções coa Óleos ou- frações de posição

1516.20

!5.09.

15.17

- Gorduraa e Óleoe ani=-ia, a respectivas
fraçõea
Gorduras e 61eoa
vaa frações
Ma~arina;

vegeta~••

a reapecti-

•isturas ou preparações alLaen
tícias de gorduras ou da Óleos an~ia ou

.ii

22 Quarta-feira 16

••

d•
Posição

Notas.

CÓdigo
do
S.H.
vegetais ou de frações das diferentes gox
duras ou Óleos do presente Capítulo,
exceto as gordur~s·e Óleos alimentícios,
e
respectivas. frações, da posição 15.16.
- Margarina, exceto a margarina lÍquida

15.18

151.7. 90

- Outros

1518.00

Gorduras e Óleos animais ou vegetais, e
respectivas frações, cozidos, oxidadbs,
desidratados, aulfurados, aeradoa (soprados*), estandolizedos ou modificados qui•icamente por qualquer outro processo,
com exclusao dos da posição 15.16; misturas ou preparações nio alimenticies, de
gorduras ou de Óleos animais ou vegetais

ou de frações de diferentes 2orduras ou
Óleos do presente Capítulo, nao especificadas ne• compreendidas em outras posições.
~cidos

graxos (gordos•) monocarbox!licos
industriais; Óleos ácidos de refinação;
álcoois graxos (gordos•) industriais.
- Acidos graxos (gordOs•)
cos industriais:

Acido este~iico

1519.12

Acido oléico

1519.13

Acidos graxos (gordos•) do

1519.19

OUtros

UIJ,20

- Óhoa

.Se~idos

"~all

oil"

2. As preparações alimentícias incluem-se no presente Capítulo,
desde que contenham mais de 20\ em peso, de enchidos, carne,

miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos ou de uma combinaçãó destes produtos.
Quando essas preparações contiverem dois ou mais dos produtos
aci~
mencionados, incluem-se na posição do Capítulo 16 correspondente ao componente predominante em peso. !:atas dispoaiçõea não se aplicam aos produtos recheados da posição 19.02
nem às preparações das posições 21.03 ou 21.04.

•otaa de Subpoaições.
1. Para

os efeitos "da subposição 16Ó2.10, consideram-se preparações homogeneizadaa as preparações de carne, miudezas ou
sangue, tinamente homogeneizadas, acondicione~as para vende
a retalho, como alimentos para criançl"s ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo não superior a 250 g. Para
aplicação de_sta definição, não se consideram as pequenas
quantidades de ingredientes que possam ter sido adicionados
à preparação para tempero, conservação ou outros tine. Estas
preparações podem conter, em pequ,.nas quentidades, fragÕten-·
toa visíveis de carne ou de miudezas. A subpoeição 1602.10
tem prioridade sobre todas as outras da posição 16.02.

2. Os peixes e crustáceos desi9nadoa nas aubpoeiçõea das posições
16.04 ou 16.05 unicamente pelo nome vulgar pertencem às ~•emas
eapéciee mencionada• no Capítulo 3 aob •• meamas denomina ...
._õ.s •.

de retin.açio

pura;

águas e lÍx!vias

1520.10

- Glicerina etn brut·o;
gJicéricee

1520.90

- Outras, incluída a glicerina sintética

égues

e Ux{vias

Ceras vegetais (exceto os triglicerídeo8), ceras de abelha ou de outros insetos e eapermacete, mesmo refinados ou corados.

15.21

1 •. O presente CapÍtulo não compreende as carnes, miudezas, peixes, crustáceos, mol~scos e outros invertebrados aquáticos,
preparados ou conservados pelos processos enumerado$ nos Capitulas 2 ou 3.

Alcooie graxos (gordos•) industriais
Glicerina, .esmo
glicéricas.

15.20

.15.22

monocarboxÍli-

151 ),11

1519.30

Marçode19~
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1521.10

- ceras vegetais

1521.90

- Outros

1522.00

"DÓgras"J resíduos provenientes do tra~a
mento de matérias graxas (gordas•) ou das
ceras animais ou vegetais.

••

de
Posição
16.01

c6digo
do
S.H,
1601.00

16.02

Enchidos e produtos se. . lhantes, de carne,
•iudozas ou aaqgue: preparações alimenticiaa à bese de tais p~odutos.
OUtras preparações e conaervaa
•iudezaa ou de sangue.

1602.10
1602.20

de

carne.

Preparações homo,;eneizadaà
- De fígados de quaisquer enimaia
- De .aves da posição 01,05:

1602.31

De peru

1602.39

Outra a
Da espécie suína:

1602.41

Produtos des)in~Ústriaa ali0entares: bebidas,
lÍquidos alcOÓlicos e vinagres; fumo
ou tabaco e seus sucodineos
. .nufaturadoa

1. Na pres~nte Seção, o termo "pellets" designa os produtos que
se apresentem sob a forma cilÍndrica, esférica, otc., aglomerados, quer por simples pressão, qu&r por adição .de um aglutinante em, proporçã-o não superior a 3\ em 'peso.

Preparações de carnes, de peixe• ou ~e crustáceos, de
· .oluecos ou de outros invertebra:io~ aquáticos

1602.42

Presuntos da paleta (pÓ*) e reapeétivoa
pedaços

1602.49

Outras, incluídas se misturas

1602.50

16.03

16.04

capitulo 16

Presuntos da perna e respectivos peda-

ços

SE'çl.o IV

Da espécie bovina
san~

1602.90

- Outras, incluÍdas as preparações de
;ue de queisquer anim8ia

1603.00

Extratos e sucos de carne, peixes ou cruatáceos, moluscos ou de outroe invertebra-1
doa aquáticos,
Preparações e conservas de peixes; caviar
e seus sucedâneos preparados a partir de
ovaa de peixe.
- Peixes inteiros ou em
peixes picados:

pedaços,

exceto
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••••

Podçio

••••

códivo

••
s.H.

Posição

1604.11

Salmões .

1604.12

Arenque a

1604.13

sardinhas, sardinelas e espadilhaa

1604.1•4

Atuns, bonitos-listrados e

CÓdigo
do

s,H.
Outros açúcar~&.
lnc1u{dnD a tactooe,
aaltose, qlicOse e frutoae
(levulose),
quimicamente puras, no estado sólido;
xaropes de açúc~res, sem adição de aro.atizantes ou de corantes; sucedâneos do
Del, mesmo •isturados r.om mel natural:
açúca~cs e ..elaçoo carame]iz:ados.

17.02

aarrajÕes

(sarda app.)

1604.15

cavalas, cevelinhes e sardas*

1604.16

Anchovas qu biqueirõea*

1604,19

1604.20

1702.10
1702,20

outros

- Outras preparações e conservas de

1702.40

Glicose e xarope de glicose, que con~
tenha~ em peso,
no estado seco,
de
20,, 'inclusive,
a 50,, excluaive, de
fruto$e

1702. so

Frntool! (Juimicnmanofl! pura

1702.60

Outra fruto::~e n x.1rope <:le frutose, que
contenham em peso,
no estado seco,
mais de 50\ de frutose

1702.90

Outros, incluLdo ~ açúcar invertido

Cruetéceoa, DOluecoa • outros invertebra-

16.0S

prepe~edoa

dos aquáticos,

ou ea

conoer-

vae.
1605.10

- carangue joe

1605.20

- Camarões

1605.30

Lavegantes ( "homards")

16b5.40.

- Outros crustáceos

1605.90

- outros

17.03

"elaços resultontes d6 extração ou refinação do açúcac ..
1703.10

Melaços de cana

1703.90

Outr:os

17.04
, Cllp.ítulo 17

- Açúcar e xarope, de bordo (ácer)
Glicose e xerope de glicose, que não
contenhom. frutose ou que contenham 1!111
pos~, na estado seco, m~nos de
20\ óe
frutos e

pei-

- Caviar e seus sucedâneos

l.ar.tose e xarope de lactose

1702.30

xes
1604,30
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Produ .. oa de c:onfeit.acia (incluÍdo o chocolate bcanco), se• cacau.
1704.10

- Gome. de fNISCar, mesn•o revestida de e.ç,Y.

cor
1704.90

AçÚcares e produtos de confeitaria

Outros

Kot.e~

1 •. 0 presente Capítulo nio compreende:
e) os produtos de confeitaria
18.06);

que

contenham

cacau

(posição
CapÍtulo 18

b) os açúcareB quimicamente puros
(exceto a sacarose,
lacto88, ~altose, qlicose e frutose ilevulose)] e os outros pro4utoB da posição 29.40;
cacau e suas prepar11çilos
c) os medicamentos e outros produtos do Capitulo 30.
Notas.
Mote de Subposições.

1. Na

acepção das subposiçÕes 1701.11 e 1701.12, considera-se
açúcar e~ bruto o açúcar que contenha, em peso, no estado seco,
uma :porcentagem dA sacarose que corre$pond~ a uma leituxa
no polarímetro inferior a 99,5o.

••••

1. O presente Capítulo não compreende a~ prep .• rações rlds posições 04,03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.fl2, 2?.{18, :30.03 ou
30,04·.
.
2. A posição 18.06 co1npreend.:- os produt~s de conff!'it•3rla (lUO <.:ontenham Co!lcau, bem como, ressalvadas as dJspoajçÕes da Nota l
do pre~P.nte Cepít.ulo, as out~as prepar~ç~os Blimentlcias contendo cacau •

••••

Poaição

Posição
Açúcares

17 .. 01

de cana ou de beterraba e
sapura, no estado só-

18.01

lBOl .00

Cacau inteiro ou partido, em bruto ou tocrado.

Açúcares em bruto, sem adição de at·omatiaantea ou de corantes:

18.02

1802.00

Cascas. pelÍculas e outcoo desperdÍcios de
cacau.

caroae qut.icamente
lido.

1701.11

oe cana

1701.12

De beterrat?a·

JB.OJ

- Outroll1
1701.91

A~icionedos

Pasta de
1803.10

de aro•atizantes ou de co-

1803.20

rantes
!701.99

CÓdigo
dO
S.ll.

11.04

1804 .oo

- Nio

ca~au.

mes1110 deseng:•H'durada.

deneogor~urada

To~al

ou

parcial~ente

óeso~gordurada

Manteiga, gordure e·Ól~i de caeeu.
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••

~·
Po.tqio
18 .. 05

••••

CÓcUvo

••

s.a.
1805.00

Podçio
Cacau •• pó, ••• edição de açúcar
outroe edulcorantee ..

Chocolate e outras preparaçõea
ciee que contenha• cacau.

ou

eódi.go

••
..,.

..ndciaa de produtos daa
~ições
04.01 a 04,04-. que nio contenha• cacau
. . pó ou que o contenh.. n~ proporção
inferior a 10t1 • • peso. ni9 eapecificadaa a . . CQ~~Preendidaa . . ·CKltras poslçõea.

de

alt.ent{-

1806.10

-Cacau •• pó, com adição de açúcar' ou de
oUtros •4ulcor•ntea

1806,20

OUtra~ preparaçõe~ em blocoa c~ peso
auper1or_a 2 kg, .ou n~ estado 11quido,
•• pasta, em po, grenuloe ou tormaa
aemelhentea, em recipientes ou embalavens i-.diataa de conteúdo auperior e

2 kg

1901.10

• Preparações para a alimentação de
criançaa, acondicionadas para a venda e retalho

1901.20

Miaturaa e pastas para a preparação
de produtos de padaria, pastelaria e
da.in~Úettia de bolachas e biscoitos,
da posição· 19,05

1901.90

.. OU.troa

- OUtros, •• tabletea, barras e baatõea:
Maaeaa ali. . niíciaa, . .SIDO cozidas ou
recheadas (de carne ou de outraa aube·
tânciea) ou preparada• de ·outro .odo,
~aia ca.o eepavuete . . .carrão, aletria.
le . .nhe. nhoque. raviole e oenelone1
•couacou.a•, ....., prep.a.r-so. ·

1806.31

1806.32
l806 .. PO

.. Masaaa ali•entíciaa nio cozidas, nem
recheadas, nea preparadas de outro ~

•••

uoa.u
1102.19
capitulo 19

Conte~

OYOII

outra•

1902.20

.. Kassaa alimentícias recheadas c...-.
cozida• ou preparadas de outro aodo)

1102.30

··OUtraa .aaaaa,alt.ent.Íciaa

1902.40

Preparaçõea à base de cereaia. farinhas, . .idas,

11.03

fblae· ou de leite~ procJut.CJe de J)ldltala.d.a

1903.00

1. O presente Capítulo nio compreende:
poaiçio

19.02,

aa

preparações alimentÍCi8a que contenhAm mais ~e 20t, em peeo, :Je enchidos, carnft, miuder.as, 11t11n9ua, pehc:e ou crustáceos,' moluaCOCJ e outros· invertebrados aquáticos ou da uma
combinação· destas produtos (CapÍUHo 16);

b) os produtos à boee de farinhas, amidoe ou féculas (biecoitos, etc.)~ especialmente prepara~os para alimenlaçio de
animais (posiçao 23.09);
c)

e aeus auaedin~s preparado• a
partir de féculas. . . flocos. gru:110a,

Produtoe à baiae de cereais, obtido•
po~
expanaio ou por torreraçio [pof •••~lo•
flocos de •ilho(-corn flakea•) ; grãos de
cerHis, exceto o •i lho, ~é-coaidoa ·,·ou.
preparados de outro aodo.

-··

e) com exclusão doa produto• recheados da

~apioca

g:rioa, pérol•• ou to~ .... lhan~ea.

1904.1:0

- Produtos à beee da cereais, obtidos por
expeneio ou por torrefação

1904.90

- Outro11
Produtos de~~aria, pastelaria·ou da in
dÚetria de bolachas e b*acoit:oa, -a.-o
adicionados de cacau: hÓst~aa, . cápsulas
yaziaa para D&dica.entoa, õbréiaa, pastas
secas de fariaha. amido ou "Í1e rócu1a, . .
folhas. e p~odutoa aemelhant:~a4

19.05

os medicamentos e outros produtos do capítulo 30.

2. No presente CapÍtulo, consi~eram-se farinhas e aêmolaa as farinhas e sêmolaa, 4e ~areais do CapÍtulo 11 e outras farinhas,
eêmolae e pós, de origem vegetal, qualquer que seja o capltulo em que se incluam.
3. ~ poeição 19.04 não abrange as preparaçõea que contenham meia
da 8t, em paeo, de cacau em pó, nem ae reveati:Jee de chocelete

ou de outree preparações alimentícias que contenham cacau, da
poaiçio 18.06 (poaipio 18.06).

1905.10

- Pio denominado "ll:n&ckebrôt~.

1905.20

- Pio de especiarias

1905.30

- Dolachea e bi•c~ito8
adicionados
adu1coranteaJ "va~flea" ·• "wafec-a"

1VOS.40

• Torradas Cto•t•••J, pio torrado • pro•
dutos aemethant•s torrados

1905.90

- Outros

••

c·.,na acepçiio da poaiçio 19.04, a expresaio preparados de outro
~o
significa que os careeia sofrerem tratamento ou preparo
maia adia~tados do que os previstos nas posições ou nas Notae
doa Cap{t6loa 10 e 11.
Cep.hulo 20
'reparações de produto• hort4colas. de frutas ou da·
outras partes. de pl~ntas

••••
'rc>aição

CÓdigo

••

lfOtea.

S.H.

1. O presente Capitulo não compreende:
Extratos de .alta; preparações alt.entÁ
ciaa de farinhas~ sê.o1aa. amidos. féculas ou de extrotoe de . . lte, que nio
contenhaM cacau em pó ou que o contenha• numa proporção interior a so•. ••
peso. nio eapecificadaa ne• coapreendidas. ea ouuaa posiçõeaJ p&'eparaçõea al.J.

a} os produtos hortlcolaa e frutas preparados ou coneervadoa
peloa procesaoa referidos noa CapítuloaÍ-7, 8 e 11;
b). ae preparações alimentícias que contenham meis'da 20\, ••
peao, de enchidos, carnes, miudezas, sangue, peixe ou c~ue
te;ceoa, moluscos e outros invek'tebradoa aquát-icos ou da UJM
cOIIIbinaç.io destea produtos (Capitulo 16);'
'
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Março de 1988

c) as preparações ali~entícias
poaiçio 21.04.

compostas

homogeneizadas,

da

••••

Posição

2. Não se incluem nas posições 20.07 e 20.08 as geléias e

pastas

amêndoas confeitadas . e produtos semelhantes,
apresentados sob a forma de produtos de confeitaritt
(posição
17.04), nem os produtos de chocolate (posição 16.06).
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Código
do

S.H.

de, frutas, as

2005. JO
2005.40

3. Incluem-se nas posições 20.01, 20.04 e 20.05, conforme o CdSO,
apenas os produtos do Capítulo 7 ou das posições 11.05 ou
11.06 (exceto aa farinhas,
sê~oles
e pÓs doe produtos do
Capitulo 8) que tenhalll sido pn,.parado!! ou con:~Prvadoe por procest~oe di!erftntes dos mencionndoft na Notn J 8).

4. O suco de tomate cujo teor de extrato seco,
em peso,
igual ou superior a 7t está incluído na posição 20.02.
~ •..ija. aeepçiio· d<~··posiçiio 20.09,

considerem-se sucos não fenuentedos, selfadiçio de álcool, os sucos cujo teor alcoÓlico, em
volultuf (\rdr Nota 2 do Capitulo 22), não exceda O, St vol.

20.06

da subposição 2007.10, consideram-se preparações
ba.ogeneizadas se preparações de trutas finamente homogeneizadas, acondicionadas para venda a retalho, como alimentos para
crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo
não superior a 250 g. Para aplicação dest~ definição, não
se
consideram as pequenas quantidades de ingredientes que possam
ter, sido adicionados • preparação para tempero, conservação ou
outros fins. Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis de trutas. A su~posição 2007.10
tem prioridade sobre todas as outras subposiçoes da posição

Outros

2005.60

Aspargos

2005.70

- Azeitonas
Milho doce (Zea mays var. saccharata)
~isturas

2005.90

- Outros produtos hortícolaS
d& produtos hortícolas

2006.00

Frutas, cascas de frutas e outras partes
de plantas, Conservad<~os co~n açúcar (passadas por calda, glaceadas ou
cristalizadas);

20.07

e

Doces, geléias, "IO<llrmelades". purês e p!l!!
tas de frutas, obtidos por cozimento, com
ou sem adição do açúcar ou de outros
edulcorantes.
2007.10

'· Na· acepção

Ffd jêio em grio

2005.59

2005.80

Rotas de Subposições.
hortícolaa homogeneizados as preparações de produtos hortLcolas
finamente homogeneizadas, acondicionadas para venda 4 retalho, como alimentos para crianças ou para usos dietéticos, em
recipientes de conteúdo não superior 4 250 g. Para aplicação
desta definição, não se consideram ~s pequenas quantidades de
ingredientes que possam ter sido adicionados à p~eparação para
tempero, conservação ou outros fins. Estas preparações podem
conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis de produ.tos hortícolas. A subposiçio 2005.10 tem prioridade sobre todas as outras subposições da posição 20.05.

Ervilhas (Pisum oativu-)
--,Feijões (Vigna spp •• Phunon1ulll app.):

2005. 5-1

seja

1.· Na acepção da subposição 2005.10, consideram-se produtos

- Chucrute

Preparações homogeneizadas
Outros:

2007.91

De cítricos

2007.99

Outros

:zo.os

Frutas e outras partes comeotíveis de
plantas. pre~radaa ou conacrvadas de
outro Dado, com ou sem adição de açúcar
ou de outros edulcorantes ou de álcool,
não especificadas nem compreendidas em
outra.a posições.

20.07.

Frutas de casca rija, a~endoins e
outras snmentnp, mt~11111o mislurndos
entre

••••

Posição

.,,
CÓdigo

2008.11

do,

S.H.

2008.19
2008.20

Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou

20.01

conservados~ vinagre ou·em ácido acéti-

2000.30

co.
2001.10

.. Pepinos

2001.20

-Cebolas

20Ql.90

2008.40

2002.10
2002.90

Cítricos
- Peras

2008.50

Demascos

2008.60

Cerejas

2008.70

Pêssegos

2008.80

- Tomat.ea inteiros ou em pf'óaços
Outros

2003.10

Cogumelos

2003.20

Trufas

MorangoB
Outras, ÍTIC)uÍd<'li'l as mistur'ls, com exclusão d<!s d<'l !'lUilposição 2000. 19:

Cogumelos e trufa~. preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético.

20.03

- Ananases ou abacaxis

- Outros
Tomates preparados ou con~ervedos, exceto
em vinagre ou em ácido acético.

.zo.o2

Outros, incluÍdas as miaturae

2008.91

Palnlitos

2000.92'

Mislurlls

2008.99

Outr11a
Sucos dn frutos (incl~{don os mostos do
UVPIJ) ou de produtos hortícolns,
não
fcrmrntmlou, flr.m adiçào d~ átcr;,ol, cnm

2o.og

ou ht•m tuti{,:ãu

d•1

uç•lcnT

O>l

dl! ontron

odul~oríJUl(!fJ,

Outros produtos horttcolas pre,~rados ou
conservados, exceto em vinagre ou em écido acético, congelados.

20.04

- Sucos de laranja:
2009.11

~004.10

Batatas
2009.19

2004.90

• Outros produtos hortícolas
de produtos horticolas

e

2009.20
2009.30

Outros produtos horticola~ preparados ou
conservados. ezceto em vinagre ou em ácido ecético, não congelados.

20.05

2005. 10"

Suco

d~

toranja ("grspefruit")

- Suco de qualqutr outro cítrico

2009.40

- Suco de ananás ou abacaxi

2ooq.so

- Suco de tomate

Produtos hortícolas homogeneizados
2009.60

2005.20

Outros

misturas

- Batatas

Suco de
uvas)

uva (incluÍdos oê

mostos de

25

-.26.

Quarta,felra
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Código

2009.70

CÓdigo

N'

••
s.H.

••
Posição

do

S.H.

Suco de maçi

2009.80

- Suco de qualquer outra fruta ou produ-

2009.90

- Misturas de aucoa

to hortícola

Leveduras (vivas ou mo~taa); outros
•icrorganismoa ,.anoce1u1area mortos (excato as vacinas da posição 30.02): pós.
para lavedar, preparados.

21.02

•

2102, lO

~ Leve~uras

2102.20

LGv~duraa

vives

mortas; outros microrganis.as
monocelularea mortos

2102.30
~peroçõea ~~a .alhos a .olhos preparadoa; c:oncU.. .ntoa • temperos ca.poatoe;
farinha, de .a•tarda a ~~aatarda · praparad~-. ·

21.03

2103,10

PceParaçõea ali•entic::iea diversas·

MÓlho da soja

2101.20

• "latehup" a outros molhos 4e tomate

2103.30

.. Farinha de IDOatarda e mostarda

P,re~~·

da
llotaa.

.. outroa

2103,90

1. O presente Capítulo não compreendet

Propnraçõna pore caldoa • aopa•1 coldna ~
sopas preparodo11; preporaçoae aliiMtnt.lciaa ·co.poet.as ho.aganei&adae.
~

2l.OC

a) aa misturas da produtos hortícolaa da• posição 07.12;
111) oa au.cedineoa torrados do café .q\!e contenham caré em
quer proporçio (posição 09.01); ·

!

qual-

'

.

2104.10

~

3104~20

.. PrllperaçÕIIIÍ aU.••nt!ciae oe»apoetea. boID09•neizadall

210$.00

&orvet.-.a, · . ...., contendo cacau.

Preperações para caldos e eopaá;
e•aopaa pr•pax-adoa

c~l~~s

·c) aa especiarias a outros produtoa· daa podçõe8 09,04 a 09.10;

·d) aa preparações aliment{ctaa, exceto oa produtos daacrttoa
naa poaiç~ea 21.03 ou 21.04, que contenham, •• peso, maia
da 20t da enchidos, carna,'Miud6•••· sangue. peixe ou cruatácaoa,.aoluacoa ou out~oa invert$bradoa

aquáticos

u.a combinação destes produtos (Capítulo 16);
e)

t)

ou

da

as preparaçõ•s alcoólicas compostas, ·dos tipos utili~edos
na febricaçio de bebidas, cujo teor alcoólico, em 'volullt8
(ver Nota 2 do Capitulo 22), exceda 0,5\ vol (poeição
22.08);
.
as leveduras acondicionadas como medica-entoa e
px-odoutoa das poaiçõee 30.03 ou -30.0C;
·

os

~1.05

Prepar,eçáea alblentícia• nio ·especifica- ·
daa n. . coapreendidaa . . outras poeiçõee.

~tros

g) as encimas preparadas da posição 35.07.
2. os extx-stoa doa sucedâneos .-ncionadoa na Nota 1
incluem-se na posição 21.01.

210ft.lb

- Concentrados de proteínas e eubatinc~as
protéica• taxturizadas

2106.90

- outras

b) acill\8,

3. "a acepção da posição 21.04, consideràm-ae preparações el~n
~{cias coapostaa ha.oganei&adaa as
prepataçõea eonatitu{dea
por uma misture finemente hoPOgeneir.eda de diver~es subatftnciaa de base, como carne, peixe, produtos hortícolos ou frutas, acondicionadas pera venda e retalho, como alimentos para
-crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo
"io superior a 250 g. Pare aplicação deste definiçãq, não se
consideram ea pequenas quantidades de ingredientes que possam
ter sido ·adic~onados à misture para tempero, conservação ou
outros fins. Eaias preparações podam contot, em pequenas quantidades, fragmentos viaiveia.

C.p{t.ulo 22
BQbidall, lÍquidos alc"oólicoa a vinagrell
\

•otea.
1. O px-eeenté Capítulo não compreende:
e) e água do mar (posição 25."01);
~

••••

Posição

.

••

s.u.
Extratos, essências e concentrados de café. ctui ou de ~aate e pràparaçÕea à base
destes p~utoa ou à base do café, chá
ou de . . te; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos
extratos. eaaênciaa e ~oncentradoa.

21.01

2101.10

2101.20

210~.30

I

as águas deatil&d!!S, de condutibilidode ou de igllal grau c:!e
pureza (posição 28, 51) ; ·.

CÓdigo

- Extratos, essências e concentrados da
café e pr•p!rações à base destea extratos, essencias ou concentrados ou $
base de café
Extratos, essências e concentrados
de
chá ou de meta e preparações ·à base
destes e,xtratos, easências ou concel\::
tredoa ou à base de ché. o.u de mate.
·
Chicór~a torrada

e o~tros sucedâneos
torrados do coté e ·respectivos extr~toa,
essências e concentrados
·
\

c) ea aolu~ões aquosaa que contenham, em peSo: maii de 10\ "de
ácido aceticti {posição 29.JS);
.
d) os ••dicamentós das posições, 30.03 ou 30.04;
e) os produtos "de' _perfumaria ou de toucador (Capítylo 33}.
I

,

2. Na acepção do presente CapÍtulo e dos Capítulos 20 e 21, •.o
teor alcOÓlico ea volu.e datermi~a-ae à temperatura de 20°C.

.>. Na acépçio da posiç-ão 22. 02, ·considerem-se bebida• não elccxltj
caa as bebidas cujo teor alcoÓlico •m volume nio exceda 0,5l
vo1. Ae bebidas alcoÓlicas c1aesifiCam-ae, conforme o ca~o,
,nas posiçõee 22.03 a 22.06 ou n.a poaiç~o 22.08. ·

.N~~.a de Subposiçiío.
,1.' Na

acepção da aubpo8ição 2204.10, COJ1&iderain-se vinhÓa eapu..... ntes e vinhos espumosos 011 vinhos que apresentem.~ quando
conaervodo!
temperatura de 209C fÍm recipientes fe,chadoa#numa
ao~r~pressao igual ou superior e 3 bares.

.e

"'

da
Posição
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CÓdigo

do

Res1duos e despcrdicios das indústrias alimentares;
alimentos preparados paro"! aniloais

S.H.

Aguan, inc-:luÍdllfl en águnn '!'irwrnin, . m_aturaia ou artificiais, e aR I!HJUO.S gnactfa.cndaa não adicionadas de açucar·ou de ou-

22.01

tro; ed~Icorantea nem aromatizadas; gelo e
neve.

Aguas minerais e águas gaseificadas

2201.10
2201,90

-

Outrali

Aguaa, incluídas as águas minerais e. as
águas gaseificadas, adicionadas de ~çucar

22.02

Nota.
1. Incluem-se na rosiçio 23.09 os produtos dos ~ipos utilizados
para alimentaçao de animais, não especificados nem compreendido!'! em outrns
pot'lliçÕee, obtülos P"!lO trotl'lmonLO do mntóriaa
veqetais ou animais, de tal forma que perderam as caractería·
ticas essenciais da matéria de origem, ~xcluÍdos os desperdÍ•
cios vegetais, resÍduos e subprodutos vegetais resultante•
desse tratamento.

~

de outros edulcorantea ou aro.at1~adas
• outras bebidas nio alcOÓlicas, •~cato

2202.10

22.03

sucos de frutas ou de produtos borticolaa,
da posição 20.09.
- ~guas. incluÍdas as águas minerais e ae
á9uas 9asaificadaa, adicionadas de açúcar ou de outros edulçorantes ou •romatizadas

2202.90

- Outras

2203.00

Cervejas de .alta.

Podçio

2204.10

CÓdigo
do
S,H.

Farinhas; pós e •pellets•, de carnes, miud~
peixes ou crustáceos, moluscos
ou
outros invertebrados aquáticos, impróprios
para a ali6entação hwmana; tórresmoB.

23.01

4e&aa,

Vinhos de uvas frescas, incluÍdos os vinhos enriquecidos co. álcool: moatoa
de
uvas. excluídos os da posição 20.09.

22.04

2301.10

Farinhas, pós e "psllets", da
da miudezas; torresmos

2301. 2"0

Fari"nhas, pós e "pellets". de peixes ou
crustáceo,, moluscos ou outros invertebrados áquáticos

Em recipientes de capacidade nio superior a 2 litros

2302.10

2204.29

Outros

2302.20

- Outros mostos de uvas
outros vinhoa de
preporsdoa co. plantas ou
ero..ítica.e.
Ve1.-autes e

frescaa
substâncias

~vaa

- Em recipientes de capacidade não
rior a 2 litros

l20S.90

- OUt:ros

2206.00

OUtras bebidas feraentadaa (sidra. perada
e hidro.el, por exeaplo).

milho

2302.10

- o.

trigo

:2302.40

- De outros cereais

2JC'I2,SO

- De leguminosas ,

2207.10

et{lico não de~na~urado, com um
teor alcoólico em volume igual ou sy
perior a 80\ vol

2207.20

~lcool

2303.10

2303, 30"

- Borras e desperdício" da indústria
cerveja e das dastil~riae

23.04

2304 .ao

Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, •esmo triturados ou em "pelleta•,
da extração. do Óleo de soja.

23.05

2305.00

Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos. mesmo triturados ou em "pellets",
da extraçio do Óleo da amendoim.

23.06

das

2208.30

- uiaquea

2208.40

2208.50

22.09

23.05~

de

vinho

ou d•·bagaço de

2306,10

- De algodão

2306.20

- De linhaço

2306.30

- De gira••ol

2306.i60

- De nabo ailve•tre ou da colza

2306.50

- De coco ou de copr111

2306.60

-De noz a a ou da amêridou de •palraiata•

,306.90

- Outros

- Cachaça ou caninha (rum e tafiá)
- Gim e gene1:1ra

2208.90

- Outros

2209.00

vinagres ·e aeua sucedâneos obtidos a partir do ácido acético. para

reo-

da

Tortas (bagaços) e outros resíduoa aólidoa, -slftO trituHuioP ou n• "pellets•.
da eatraçào de gorduras ou Óleos vegetais, excluÍdos os das posições 23.04 e

Prepftraçõea alcoólicas compostas, dos
tipos utilizados na fabrieaçao de bebi-Aguardentes
uvas

e r~

- Polpas de beterraba, bagaços de cana~
de-açúcar e outros desperdÍcios da
indústria do açücar

etílico e aguardentes, desnaturados, com qualguer teor alcoÓlico

2208.20

Resíduos da fabricação do amido
aiduoe semelhantes

2303.20

~lcool

Alcool e~ilico não desnaturado, co• u• te
or alcoólico e• volume . inferior a &oi
vol; aguardentes, licores e outras brbidas espimütuosos(alcÓolicas): prepa~ações
alcÓolicas compostas, dos tipos utilizadoa na fabricação de bebidas.

-

aeaiduos d~ fabricaçio do amido e resíduos
sa•lhantee, polpas de beterraba.
bagaços
de cana-de-açúcar e outros desperdícios da
indústria do açúcar. borras a deapeTdÍeioa
da indústria da cerveja e da.s destilarias.
. .aDO em "pellets•.

s_upe-

Alcool etílico nio desnaturado,
com u.
teor alcoÓlico e• volu=e ig~al ou superior a 80' vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados. co- qualquer
teor
alcoólico.

2208,10

De

23.03

2205.10

22.08

ou

Sêaeas~ farelos e outros resíduos da penei:
ração, .oage• ou de outros tratamentos
de
grios de cereais ou de legu.ino~aa, . ...a
. . "'pelleta".

23.02

2204.21

2204.30

carnes

- Vinhos espumantes e vinhos espumosos
- Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida pot' adiçio de álcooL:

22.06

••

da

\ISO& al~nt.a

•••••
Posição

Março de 1981!
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SEÇÀO V

código
do

S.H,

Produtos minerais
CapJlulo 25

23.07

':z3(•7.00

23,08

Sol;, enxofre; terras e pedras; gesso. cal e ciaaento

Borras de vinho; tártaro em bruto.
Matériaa vegetais e deaperd!cioa vagateia, resíduos e aubprodutoa vegetais,
••amo em •pelleta", dos tipos utilizados

na alimentação de ani.aia, não eapecificadoe nem compreendidos em outras
ções.

2308.10

posi-

- Bolotas de carvalho e castanhas-da-índio

2308.90

- Outros

•
Preparações doa tipos utilizados n~

23.09

aentação d8 aniaaia.

ali-

2309.10

- Alimentos para cães e gatos, acondicionados para a venda a retalho

2309.90

- Outras

Notas.
1. Ressalvadas aa exceções, explicitas ou implÍcitas, resultantes

doa textos das posições ou da Nota 4 abaixo, apenas se incluem nas posiçÕes do presente Capitulo os prod~tos em estado
bruto ou os produtos levados (mesmo por meio de subatãncias
quÍmicas que eliminem as impuregas sem modificacem a est~utuca
do produto), partidos. triturados, pulverizados, submetidos à
levigação. crivados, peneirados, enriquecidos por flotação,
separação magnética ou outros proc~seos mecânicos ou físicos
(exceto a cristalização}. Não estão, porém, incluídos os· pco·
dutos ustulados, calcinados. resultantes de uma mistura ou que
tenham recebido tratamento maia adiantado do que os indicados
em cada uma das posições.
Os produtos do presente Capítulo podem estar adiciona~
dos de uma subst~nciã antipoeira, desde que essa adição não
torne o produto particularmente apto para usos especÍficos da
preferência à sua aplicação geral.

2. O presente CapÍtulo não compreende:

a) o enxofre sublimado, o

precipitado e o

coloidal

(posição

28.02);

b) es terras corantes contendo, em peso, 70\.ou mais de
combinado, expresso •m re O (posição 28.21);

ferro

••

c) oa medicamentos e outros produtos do Capítulo JO;
d)

..,...

preparados

s

as

e) as pedras para calcetar, meios~tios (lancis*) e placas ou
lajes para pavimentação (posi_ção 68.01); o.a cubo.a 1 pa.atilhae e artigos semelhantes, para mosaicos (posição 68.02);
as ardósias para telhados ou para revestimento de constru·
çõaa (po.aição 68.03);

Capítulo 24

ru.o

produtos de perfumaria· ou de toucador
preparações cosméticas (Capítulo 33);

08

ou tabaco e seus sucedâneos .anufaturadoa

f)

_

ee pedras
'11:03);

preciosas

e

semipreciosas

(posições 71.02 ou

cristais cUlt~vados de Cloreto de sÓdio ou de óxido de
magnésio (exceto os elementos de Óptica) de peso unitário
igual ou superior a 2,5 g, da posilão 38.23; os elementos
de Óptica de cloreto de sÓdio ou de oxido de magnésio (po-

g) 08

1. O presente CapítUlo não compreende os cigarros

medicamentosos

(Capitula: 30).

eição 90.Ql);

••••

Posição

h) os gizes de bilhar (posiçlo 95.04);

CÓdigo
do

ij) os gizes

s.H.

96.09).

para e.acrever

ou de.aenhar • os de alfaiate _(poaiçio

cioa de fu.o ou tabaco.

3. Qualquer produto suscetível de lfe incluir ne poi'JI.iç,;o 2.'>.J7 a
outra posição deste Capítulo Classifica-se na Posição 25,17.

2401.10

- Fumo ou tabaco não destalado

4. A posição 25.30 compr-eende, entre outros, os seguintes

2401.20

- F'umo ou tabaco
desta lado

ru-o ou tabaco não

2401. JO
24.02

aanufaturado;

·t.otal ou par-cialmente

Desperdícios de fumo ou tabaco
Charutos. cigarrilhas e ci7arros.
ou tabaco ou doa seus sucednneos.

2402.10

Charutos e cigarrilhas, contendo
tabaco

2402.20

- Cigarro5 contendo fumo ou tabaco

2402.90

de~perdí

de
fumo

iumo

produtos:
a vermiculita, a perlit~ e as cloritas, não expandidas; es terr.~s
corantes, mesmo calcinadas ou misturadas entre si; os óxidos de
fert-o micáceoa naturais; a espuma-do-mar- natural ("Meerschaum")
lnfHJIIIO em p~d>~<;nl'l pol idoh; o llmtmr amar-o lo (l!lu~ino) natur-al; a ~~~:
puma-do-mar- ("M~er-schaum") e o âmbar r-econ!!tituÍ~Jos, em plaquetas, varetas, barras e formas semelhantes, simplesmente moldados;
o azeviche; o carbonato de estrôncio (estr~ncianita), mesmo catcin~d?, oxe~to o óxido de estrôncio;'os resíduos e fragmentos ~e
ceram1co!i.

ou

••

Outros

da

14.03

OUtros produtos de f~.o ou tabaco e aeue
sucedâneos . . .nufaturados: fumo ou tabaco
•bo-ogeneizado• ou •reconatitu!do~; extratos
e 110~boa. de f..-o ou tabac;p.
2403.10

- Fumo ou tabaco para fumar, mesmo
sucedâneos de fumo ou tabaco, em
proporção

em

Posição

Código
do

S.H.
2501.00

Sal {incl~{dó o sal de mesa e o sol desnaturado) e cloreto de sÓdio puro. Des.a em
solução equosao água do mar.

2502.00

Piritas ~e ferro não ustuladaQ.

contendo
qualqut-r
25.02

- Outros:
2403.91

Fumo ou tabaco "homogeneizedo" ou "recon.t:
tituído"

2403.99

Outros

25.03

Enxofre de qualquer espécie. exceto o enxofre aubliDado. o precipitado e o coloidal.
2503 .lO

Ehxofre em bruto e enxofre nio refinado

2503.90

OUtro

••••
Poaiçio

••••

Código
do

Poaiç)io

S.H.

as.o.c

CÓdigo
do
S,H.

2513.21

Em bruto ou em

2~)3.29

Outro li

E~

25.14

pÓ ou em escamas

2504.10

-

2504.90

- outra
Areias naturais de qualquer espécie, mesmo
coradas, exceto as areias aetaliferae do Ca-

2SU.OO

2505.10

- Areias ~ilicioaaa e areia quart~Ífera

250~.90

- Outras areias
Quartzo (exCeto aa areias naturais);
quartzitos. ••a-o desbastados ou
ai•plea.ente cortados a serra ou por outro
·.elo, e• blocos ou placaa de for.a quadra4e ou retangular.

25.06

2506.10

-

251$.11

Em bruto ou desbastados

2515.)2

Simplesmente cortados a serra ou por
Outro meio, em blocos ou placa, de
forma quadrada ou retangular

2515.20

- Granitos belgas e outras pedra• cslcáriaa de cantsrla ou do construção;
alabastro

Quart~O

- Qu.rtaito..,

2506.29

Outros

Granito• pÓrfiro, basalto, arenito a outras pedras de cantaria ou de construção, aes.a deabaatadoa ou aimpleaaente
cortados a serra ou por outro »aio, e•
blocos ou plaoas'de for.. quadrada ou r~
tengular.

25.16
2507.00

Ceuli• e outras a~ilae caulinicas, --•IIIP -calcinados.
OUtras argilas (exceto as argilas expandidas da posição 68.06), andeluzita, ci~
nita, ailimanita,
calcinadas; •ulita; barro cozido e• pÓ (terra de •cha-

25.08

ArdÓsia, ~amo desbastada ou ai•plesmente
cortada a serra ou por outro meio, em
blocos ou placas de for.. qua~rada ou ret:engular.

- Mármores • travertinos:

2506.21

•••-a

- Granito:

.att.e•) • te-r-ra de dinaa.

2516.11

tm bruto ou desbastado

2508.10

- Bentodite

2516;12

2508,20

-

Simplesmente cortado a se~ra ou por
outro meio, em blocos ou placae de
forma quadrada ou retangular

2508.30

- Argilas refratárias

2508.40

- Outras argilas

2508.50

-

2508.60

Terra~

deacorantes e terras de piaio
(terrea de •fuller")

Andal~Zita,

ciani~a

Arenito:

2509.00

crê.

2516.22

Simplesmente cortado e serra ou por
outx-o meio, em blocos oU placa.a de
forma quadrada ou retangular

2516.90

cozido em pÓ (te~ra
~tte•) e texra de dinas

- Barro

Em bruto ou desbastado .

e ailimanita

Hulita

2508.70

2516.21

de •cha-

roefatoa de cálcio naturais, fosfatos
eluainocálcicoa nat"raia·e cré foafatado.

25.10

2510.10

251Q.20

- Não moídos
Mo{doa
S~lfato de
bÓrio natural (baritina);
carbonato de bário natural (witherita),
. . .-a calcinado, exceto o óxido da bário
da posição 28.16 •.

25.11

2!511.10
2511.20

SulfetO de

b~rio

2517.10

natural (beritine)

- Carbonato de b4rio natural (witherita)
2517.20

2512.00

Farinhas ailicioaaa fÓasala Jpor exe•plo
·~iaaetguhr•.
tripolita,
dieta.ita) e
outras terra• ailiciodea análogas de densidade aparente nio superior e 1, . .s.a
calcinadas.

2517.30

Pedra-po~a;

2513.19

Em bruto ou em fragmentos irregulares,
incluida"a pedrâ-pomes triturada (cascalho de pedra-pomes ou "bimskiea")
Outra
- Esmeril, corindo natural, granada natural e outros abrasivos naturais:

Celhaus, cascalho, pedras britadas,
doa tipos geralmente usados em concreto (betio) ou para empedramento de est~edae, de vias férreaa
ou outro• ~
laatroa, seixos rolados e stlex. mesmo
tratados termicamente
- Macadame de escórias de altos-fornos,
de outras escóriâs ou de resíduos industriais semelhantes, mesmo contEIDdo matérias incluídas ns aubposiçio
2517 .to
- Tarmacadame

2517.41

De mármore

2517.49

Outros

- Pe:!ra-pomes:
2513.11

cons-

Grânulos, lascas e pós, das pedras das
posições 25.15 ou 25.16, mesmo tratadoa termicamente:

es.eril; corindo natural,
granada nat.uTal e outros abrasivos naturais, aeemo tratados termicamente.

25.13

Outras pedras' de cantaria ou de
trução

Calhaus, cascalho, pedras britadas, doa
tipos geralaente usados ea concreto (betão) ou para empedramento da éstredea,
de vias térreas ou outros belastros, sei
xos rolados e ailex, •es.o tratado& teraica-nte; .aca.da- de eecórias de altos-fornos, de ·outraa escórias ou de resíduos induatriais se. . lhantes, meaDO
contendo .atérias ínclÍJ.Ídaa na priae-ica
perta do texto dente poaiçio; taraacada. . ; 9rânuloe, tascas o pÓB, das pndraa
das poniçõea 2S.15 ou 25.16, . . amo tratA
doa tacaica. .nte.

25.11

25,12

irra~ularea

ftá~rea, travertinos, granitos belgas e
outras pedras calcárias de cantaria ou de
construção, de densidade aparente igual
ou auperior a 2,5 1 e alabastro, mesmo
desbastados ou simplesmente cortados
a
aarra ou por outro meio. em blocos ou.
placas de forma quadrada ou retangular.

25.15

p:ltulo 26.

25.09

fra~~entoe

Grafita natural.

25.05

25;07

Quarta-feira 16 29

DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) -Suplemento

Março de 1988

25.18

Dolomita, mesmo ointerizada ou calcinada; dolomita desbastada ou simpleBmente
cortada a serra ou por outro' meio, e•
blocos ou placas de forma quadr•da ou r•
ten~ular; adobe ~e dolomita.

30 Quarta-feira 16

••

da

Posição

••

CÓdigo
do

c6digo

da

S.H.

do

s.H.

Poaiçõ.o

2518.10

Dolomita não cslcina~a nem
da, denominada "crua"

2518.20

Dolomita

2518.30

Adobe de dolomita

- Baratos de .~ó~io naturais

2528.10

sinterize-

2528.90

eelcinada ou eint8rizada

Outros

"25.29

leuoita, nefalina e nafelinaai.enitt:J; aepatofliior.

ralda~to1

Feldllpl!ltO

2529.10
Ctlrbonato de magnél'io

25.19

natural

(llllllgnl!ni-

Espatoflúor:

te); .agnósia eletrofundida; magnes1a
calcinada a fundo (sinteri~ada}, mesmo
contendo peqoenas·quantidades de outros
Óxidos adicionados antes

"2529.21

ainterir.n•
çio; outro ó•ido de magnésio, mesmo pu-

2519.10

25.20

2520.10

2529.22

- Carbonato de magnésio natural (magna•
sita)

2529.30

outros

Matérias minerais nio especificadas ne•
compreendidas em outras poeiçõ~a.

- Qipaita; anidrita

2530.20

- kieserita, epsomita (sulfatos
néeio naturais)

ZSJO.JO

- r•rras

Cestinaa; pedras calcárias utiliaadae
fabricação de cal ou de cimento.

de

- Leucita1 nefelina e nefelina·sienito

2530.10

- Cal vive

2522.20

- Cal

2'522.30

- Cal hidráulica

- Vermiculita,

perlita

e cloritae, ·nio

exP:Bn~ides

de

ma;~

corantes

óxidos de ferro micáceos naturais

2530.40

~a

- Outras

2530.90

capítulo. 26

atN~gada

Minérios. escórias

Cimentos hidráulicos (incluidos os ciDnn
tos niio pulvorir.adob, dena.inodoa •clin:kera~),

2523.10

~a-a

coradon.

- Cimentos. nio pulverizados, denominados
"clinkers••
-

Citnent~s

"Portlan(l" 1

2523.21

Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente

2523.29

Outros

2S2J.JO

.2524.00

Amianto (asbesto) .

111)

as escórias de .altos-fornos e desperdÍcios· industriais" semelhantee, preparadoS sob à forma de •OcadaQe (posiçio
25.17);"

b} o carbonato de.maqnásio natural (magnesita), me•mo calcinado (posição 25:19);
e) as escórias de desfosforação do Capítulo 31;

as -jis de escórias de altos-fornos, de outras eseÓrias·,
rodha e as 1es ~inerais seDelhentes (posiçio 68.06);

Mi(!ü,

f) os

im:luÍdol n llli(:O (:I iVittlll em lm••••lun

irregulares
de mica.

Mica em bruto ou clivada
lemelas irregulares

2525.10

desperdicios
em folhas ou

Mica em pÓ

2525.20

2525.30

("splittings~):

-

~eeperdícios

de mica

da

e) os desperdÍcios, resíduos e sucata (obras inutilizadas"'),
de metais preciosos ou de metais folheados ou ch$peadoa de
metais preciosos (posiçio 71,12);

mati!!B

de

cobre,

d~

níquel e de-

fuf(rm r'Jo" mi11~rion (s,..;iin XV).

25.25

cinzas

1. O prononto Cap~tu.lo niio cornproondet

d)

Outros cimentos hidráulicos

-~

Notas.

- Cimentos.aluminosos ou fundidos

2523.90

cobe~lto,

obtidos

por

acepção das po!>ições 2G.Ol a 26.17, cons~deran•-se minérios
os minérios Oas espécies mineralÓgicas efetivamente utilizados
em metalurgia, para a extração do mercúrio, dos ~et8is es poaição 26.44 ou dos metais das Seções XIV ou XV, mesmo que se
destinem d fins não metalÚrgicos, Das de.sde que não tenham sido sub•~("tir:los a prepuraçÕP.lJ diferentes das normalmente reserVtldas ftOS minério~ da ind1ÍStrie metalúrgica.

2, tlQ

3. SÓ se inc~uetn na .. f?osiçâo 26.20 ss cinzas e res!du09 dos tipo11
Utilizados na industria para a extraçõo do metal ou fabricação
de composto mP.(..Ílicos.

F.l'ltratitn
n11t:ural,
mr11111t1 clr.nhnnlndn ou
aimplc911mnlQ cor·tadil
11.m~rr•• ou lkH" nu·-

25.26

~ro meio, c~ blocos ou em placas de forma quadrada ou retangular; talco.

2526.10
2526.20

Não

tritu~ados

nem em pÓ

••

da

Posição

CÓdigo
do

s.n.

- Triturados ou em pÓ
Min,rioa de ferro a seus concentrados, incluídas. as piritas· de ferro ustu.ladas (cinaas de piritas}.

26.()}

2527 .oo

Criolita natural; quiolita natural.

25.28

de 971

Gipsita; anidrita: gesso, Deemo corado
ou adicionado de pequenas quantidades de
a~elera~ores ou de retardadores.

2522.10

25.23

25.27

maia

.111enos ~e

ou

Cal viva~ cal a~gada e cal hidráulica,
com exclusão do oxido e do hidróxido de
célcio da posição 28.25.

25.22

25.24

em peso,
fluoreto de cálcio

Conten~o,

25.30

2520.20
2521.00

peno, 971
fluoreto de cálcio

Conten-'o," em

da

ro.

2519.90

25.21
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boratos naturais e seus concentra~os
(calcinados ou nio), exceto oe boratoe
extraídos de óquas salinas (salDOura-*)
naturais; ácido bÓ~ico natural eu. u•
teor .ãximo de as• de H BO e• pro~uto as

co.

Min~rios

de ferro e seus concentrados#
exceto as piritaa ~ ferro ustuladas (cin
&as de piritas):

2601.11

Nio aglomerados

2601.12

Aglomerados

