
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA 1504208

Marabá PPEXP

SH4 (POSIÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO)

OUT - 2017

Var%

O/ SH4 Descrição (SH4) JAN - OUT

US$ FOB Part % Kg US$ FOB Part % Kg 2017/2016

TOTAL GERAL 1.232.709.590          100,00 926.539.495             884.455.092              100,00 476.350.986             39,38

TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 1.232.709.590          100,00 926.539.495             884.455.092              100,00 476.350.986             39,38

1 2603

Minérios de cobre e seus concentrados

1.108.693.689          89,94 460.027.000             822.661.317              93,01 402.163.000             34,77

2 2602

Minérios de manganês e seus concentrados, incluídos os minérios de 

manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor de manganês de => 

20%, em peso, sobre o produto seco
84.264.121                6,84 455.495.402             3.988.469                  0,45 44.333.881                --

3 0202

Carnes de animais da espécie bovina, congeladas

34.347.005                2,79 9.128.523                  45.438.822                5,14 12.410.237                -24,41

4 0206

Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, 

caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas
2.802.274                  0,23 1.151.784                  4.572.909                  0,52 2.103.605                  -38,72

5 0504

Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em 

pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados
2.602.501                  0,21 736.786                     5.097.908                  0,58 1.650.066                  -48,95

6 7201

Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou 

outras formas primárias
-                              -- -                              2.283.600                  0,26 13.200.000                0

2016 (JAN - OUT)2017 (JAN - OUT)



7 7214

Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, 

estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido 

submetidas a torção após laminagem
-                              -- -                              131.453                      0,01 268.542                     0

8 4409

Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada 

(com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com 

cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, 

faces ou extremidades, mesmo aplainada

-                              -- -                              105.356                      0,01 100.079                     0

9 0210

Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou 

defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas
-                              -- -                              74.681                        -- 22.974                        0

10 4407

Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou 

desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de 

espessura superior a 6 mm
-                              -- -                              47.377                        -- 63.162                        0

11 1502

Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da 

posição 1503
-                              -- -                              34.854                        -- 34.147                        0

12 4010

Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada

-                              -- -                              18.346                        -- 1.293                          0

DEMAIS PRODUTOS -                              0,00 -                              -                              0,00 -                              --

OBS: -- Quando VAR% maior que 999,99


