
IMPORTAÇÃO BRASILEIRA 1504208

Marabá PPIMP

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 38.694.195                100,00 19.211.755                64.416.973                100,00 31.945.444                -39,93

TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS 38.600.987                99,76 19.207.053                49.354.966                76,62 25.400.025                -21,79

1 4011 Pneumáticos novos, de borracha 13.027.831                33,67 1.875.407                  21.784.980                33,82 3.137.871                  -40,20

2 7326 Outras obras de ferro ou aço 9.808.786                  25,35 11.259.247                5.530.443                  8,59 6.591.786                  77,36

3 8608 Material fixo de vias férreas ou semelhantes; aparelhos de sinalização, 

segurança, controle ou comando para vias férreas, rodoviárias ou fluviais
3.611.006                  9,33 266.328                     1.089.271                  1,69 73.476                        231,51

4 7325 Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço 2.513.555                  6,50 3.105.000                  11.162.404                17,33 13.203.000                -77,48

5 3824 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; 

produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias 
1.529.307                  3,95 764.085                     856.829                      1,33 376.948                     78,48

6 3907 Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; 

policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, 
1.045.831                  2,70 359.392                     2.787.082                  4,33 1.019.490                  -62,48

7 2930 Tiocompostos orgânicos 1.009.082                  2,61 594.000                     1.471.993                  2,29 756.000                     -31,45

8 4010 Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada 783.275                      2,02 85.003                        217                              -- 2                                  --

9 7312 Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou 

aço, não isolados para usos elétricos
781.435                      2,02 534.459                     146.745                      0,23 81.200                        432,51

10 8207 Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo 

mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo: de embutir, 
745.353                      1,93 21.013                        756.990                      1,18 21.474                        -1,54

11 5906 Tecidos com borracha, exceto os da posição 5902 697.930                      1,80 191.361                     -                              -- -                              --

12 8517 Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os 

aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os 
657.106                      1,70 248                             6.226                          -- 10                               --

13 8544 Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para 

usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), 
598.167                      1,55 906                             7.258                          0,01 33                               --

14 8455 Laminadores de metais e seus cilindros 345.715                      0,89 36.385                        89.356                        0,14 11.256                        286,90

15 8543 Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados 

nem compreendidos em outras posições do presente capítulo
222.100                      0,57 34                               39.492                        0,06 44                               462,39

16 8545 Eléctrodos de carvão, escovas de carvão, carvões para lâmpadas ou para 

pilhas e outros artigos de grafite ou de carvão, com ou sem metal, para 
148.523                      0,38 80.595                        152.348                      0,24 59.707                        -2,51

17 8536 Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação 

ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, 
125.711                      0,32 83                               40.791                        0,06 95                               208,18

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



18 8474 Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, 

moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias 
108.855                      0,28 6.736                          440.822                      0,68 24.491                        -75,31

19 8412 Outros motores e máquinas motrizes 94.610                        0,24 2.440                          127.475                      0,20 3.234                          -25,78

20 8515 Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluídos os 

a gás aquecido electricamente), a laser ou outros feixes de luz ou de 
73.012                        0,19 428                             57.683                        0,09 236                             26,57

21 4016 Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida 71.229                        0,18 3.853                          111.241                      0,17 4.751                          -35,97

22 8514 Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que funcionam 

por indução ou por perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de 
69.671                        0,18 943                             76.549                        0,12 974                             -8,99

23 8481 Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e 

dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas 
69.199                        0,18 176                             652.013                      1,01 3.642                          -89,39

24 8454 Conversores, cadinhos ou colheres de fundição, lingoteiras e máquinas de 

vazar (moldar), para metalurgia, aciaria ou fundição
47.264                        0,12 1.191                          50.370                        0,08 1.101                          -6,17

25 8526 Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de 

radionavegação e aparelhos de radiotelecomando
46.426                        0,12 274                             407.103                      0,63 1.104                          -88,60

26 9405 Aparelhos de iluminação (incluídos os projectores) e suas partes, não 

especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, tabuletas 
45.000                        0,12 23                               -                              -- -                              --

27 8535 Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação 

ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, 
38.262                        0,10 373                             42.584                        0,07 396                             -10,15

28 8483 Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) 

e cambotas (virabrequins)] e manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; 
36.443                        0,09 517                             5.568                          -- 51                               554,51

29 5603 Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou 

estratificados
32.556                        0,08 2.618                          48.179                        0,07 4.037                          -32,43

30 8415 Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um ventilador 

motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a 
31.420                        0,08 432                             -                              -- -                              --

31 6909 Aparelhos e artefactos para usos químicos ou para outros usos técnicos, de 

cerâmica; alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes para usos 
30.883                        0,08 1.720                          10.635                        0,02 37                               190,39

32 8466 Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 

destinados às máquinas das posições 8456 a 8465, incluídos os porta-
23.801                        0,06 124                             8.695                          0,01 53                               173,73

33 3926 Outras obras de plástico e obras de outras matérias das 

posições 3901 a 3914
21.699                        0,06 448                             82.970                        0,13 1.703                          -73,85

34 7314 Telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, 

de fios de ferro ou aço; chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço
21.174                        0,05 3.588                          -                              -- -                              --

35 6902 Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para 

construção, refractários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem 
16.865                        0,04 4.500                          19.649                        0,03 4.773                          -14,17

36 8501 Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos 16.002                        0,04 452                             568.177                      0,88 2.474                          -97,18

37 8479 Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados 

nem compreendidos em outras posições deste capítulo
15.623                        0,04 266                             545.540                      0,85 8.666                          -97,14

38 7302 Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço; carris, 

contracarris e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando 
14.684                        0,04 984                             84.436                        0,13 5.658                          -82,61

39 3506 Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem 

compreendidos em outras posições; produtos de qualquer espécie 
14.340                        0,04 1.200                          -                              -- -                              --

40 8414 Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e 

ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, 
11.256                        0,03 221                             92.852                        0,14 252                             -87,88

DEMAIS PRODUTOS 93.208                        0,24 4.702                          15.062.007                23,38 6.545.419                  -99,38 

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


