
Projetos Aprovados em 2019  

EX-Tarifários – 105 Projetos 

Linhas Usadas – 01 Projetos 

     Máquinas Usadas – 09 Projetos 

EX-Tarifários nos últimos 09 anos = 1420 
2019 = 105 EX Tarifários 

2018 = 251 EX Tarifários 

2017 = 166 EX Tarifários 

2016 = 131 EX Tarifários 

2015 = 124 EX Tarifários 

2014 = 193 EX Tarifários  

2013 = 181 EX Tarifários 

2012 = 128 EX Tarifários  

2011 = 141 EX Tarifários 

 



Grupo CONTERV 

Finanças 

Assessoria na obtenção de recursos 

financeiros para empresas,  em entidades 

como Bndes , Finep , DesenvolveSP , 

AgeRio  e BRDE 

 

Comércio Exterior 

Área da Conterv com foco em assessoria 

na obtenção de redução do imposto  

de importação – EX-Tarifário – e na 

autorização de importação de  

Máquinas Usadas  



EX-Tarifários 
Projetos Aprovados 

Empresas Beneficiadas 

EM 2019 – 105 EX – Tarifários Publicados 

EM 2018 – 251 EX – Tarifários Publicados 

EM 2017 – 166 EX – Tarifários Publicados 

EM 2016 – 131 EX – Tarifários Publicados 

EM 2015 – 124 EX – Tarifários Publicados 

EM 2014 – 193 EX – Tarifários Publicados 

EM 2013 – 181 EX – Tarifários Publicados 

EM 2012 – 128 EX – Tarifários Publicados 

EM 2011 – 141 EX – Tarifários Publicados 

Economia Resultante em 2019 – R$  32.759.459,00 

Economia Resultante em 2018 – R$ 129.023.310,00 

Economia Resultante em 2017 – R$    51.683.664,00 

Economia Resultante em 2016 – R$    45.743.877,00 

Economia Resultante em 2015 – R$    36.825.644,00 

Economia Resultante em 2014 – R$    63.709.125,00 

Economia Resultante em 2013 – R$    67.627.896,00 

Economia Resultante em 2012 – R$    37.242.896,00 

Economia Resultante em 2011 – R$    31.373.874,00 

 

EM 2019 – 29 Empresas 

EM 2018 – 49 Empresas 

EM 2017 – 47 Empresas 

EM 2016 – 34 Empresas 

Em 2015 – 45 Empresas 

Em 2014 – 57 Empresas 

Em 2013 – 58 Empresas 

Em 2012 – 47 Empresas 

Em 2011 – 39 Empresas 



Empresas Beneficiadas em Projetos 

de EX-Tarifários  

em 2019 





Projetos de EX-Tarifários Aprovados 

nas Resoluções CAMEX em 2019 

(29 EX-Tarifários) 



Portaria nº 219 de 25 de fevereiro de 2019 

Validade até 30 de dezembro de 2020 

Empresa NCM EX Descrição 

NETFLIX 8471.49.00 013 

Servidores de conexão aberta com 1U de altura, com capacidade de armazenamento de 

96TB em 8 discos HDD cada um com 12 TB dotados de  2 fontes de alimentação de 250 

W AC  

NETFLIX 8471.49.00 014 
Servidores de conexão aberta com 2U de altura, com capacidade de armazenamento de 

288TB COM 24HDD, 8SSD  e 1 NVMe e uma fonte de alimentação de 540W AC 

NETFLIX 8471.49.00 015 
Servidores de conexão aberta com 1U de altura, com capacidade de armazenamento de 

20TB e 6 x 24TB NVMe  com uma fonte de alimentação de 350W AC. 



Empresa NCM EX Descrição 

FLSMIDTH 8483.40.90 202 

Coroas dentadas para  acionamentos de moinhos,  construídas em ferro fundido, aço 

fundido e ou aço forjado , com diâmetro na superfície externa dos dentes igual ou 

superior à 5000 mm, 

LACTALIS 8428.39.90 205 
Sistema de transferência de blocos de queijos da linha de produção para duas linhas de 

embalagens com capacidade máxima de 43 blocos por minuto dotado de: célula robótica,  

MERCATÓRIA 8459.70.00 006 
Máquina automática preparada para rosqueamento de porcas sextavadas, com 4 

machos para roscas de M12 a M16 e diâmetro externo de até 35mm,  

METALAC 8424.30.90 073 

Máquinas jateadoras, com volume de 3,5pés3, de ar comprimido com granalha de óxido 

de alumínio e esferas de vidro, para limpeza de resíduos de produção em peças 

metálicas,  

MTS 9031.80.99 673 

Sensores para medição de aceleração e vibração em máquinas e equipamentos 

industriais, aeronaves, veículos automotores e edificações, com faixa de medição de até 

100.000g  

OPEM 8422.30.21 086 
Máquinas automáticas para empacotamento de café torrado e moído ou fermento 

biológico a vácuo, para pacotes com formatos de 125g a 500g,  

OPEM 8422.30.29 379 

Máquinas automáticas para envase de café torrado e moído em cápsulas plásticas com 

atmosfera modificada, capacidade de 5 a 5,5g de café, fechamento hermético ou com 

acabamento final,  

PORTOBELLO 8417.80.10 001 

Forno para indústria de revestimento cerâmico utilizado para produção de placas 

cerâmicas em grandes formatos, de medidas até 1800 mm de largura por 3600 mm de 

comprimento,  

Portaria nº 220 de 25 de fevereiro de 2019 

Validade até 30 de dezembro de 2020 



Empresa NCM EX Descrição 

PORTOBELLO 8474.80.90 140 

Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de 

prensagem igual a 32.000kN, distância livre entre colunas de 2.450mm, força máxima de 

extração de 150kN,  

PORTOBELLO 8474.80.90 141 
Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de 

prensagem igual a 49.000kN, distância livre entre colunas de 2.450mm,  

PORTOBELLO 8474.80.90 142 

Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de 

prensagem igual a 64.000kN, distância livre entre colunas de 2.450mm, força máxima do 

extrator de 150kN,  

SERRA FRUTAS 8433.60.10 001 
Máquina para embalagem e classificação eletrônica de maçãs, por tamanho, cor, peso e 

qualidade (defeitos externos), por meio de câmeras e células de carga para pesagem,  

TOYOTA 8480.71.00 157 

Moldes de injeção plástica para produção de para-choque dianteiro ou para-choque 

traseiro de veículos automotores com pressão de injeção suportada menor ou igual a 

30Mpa,  

TOYOTA 8515.31.90 162 

Combinações de máquinas para soldagem por arco elétrico por processo MIG/MAG e 

movimentação de peças de veículos automotores compostas de: 1 ou mais robôs de 

solda por processo MIG/MAG,  

TOYOTA 8515.31.90 161 

Combinação de máquinas para soldagem de peças de veículos automotores por arco 

elétrico por processo MIG/MAG composta de: esteira; dispositivos de fixação de peça 

com eixo de rotação; 

WEST  8477.59.90 126 

Prensa para vulcanização de borracha, com capacidade de operação de trabalho de 800 

toneladas gerados pelo seu sistema hidráulico, dotado de  dois alojamentos para 

operação  



Empresa NCM EX Descrição 

MACDON 8433.59.90 048 

Plataformas recolhedoras de culturas utilizadas em colheitadeiras com largura mínima de 

4,40m  e largura máxima de 5,66m  do recolhedor (com os braços dos sinhaleiros 

extendidos) e largura efetiva de recolhimento de 4,52m,  

MAREL 8438.50.00 340 

Equipamento para divisão de carcaças suínas com capacidade de até 650 carcaças por 

hora,  dotada de uma guia para determinar o ponto correto do corte da espinha e 

sincronização  

MERCATÓRIA 847780.90 510 
Maquinas automáticas para integrar linha de extrusão de tubos flexíveis a base de 

termoplásticos, com diâmetros entre 12 a 55mm,  

MERCATÓRIA 8465.94.00 039 

Máquinas emendadeiras de peças estruturais de madeira com união tipo "finger joint" de 

alta capacidade, com alimentador automático com  capacidade para peças de: 

comprimento de no mínimo 110 mm e máximo 900 mm 

TOYOTA 8480.71.00 157 

Moldes de injeção plástica para produção de para-choque dianteiro ou para-choque 

traseiro de veículos automotores com pressão de injeção suportada menor ou igual a 

30Mpa, produzidos em aço,  

TOYOTA 8207.30.00 045 

Conjuntos de ferramentais para a produção de peças externas para carroceria de 

veículos automotores, a serem executadas em 3 ou 4 operações sequenciais do 

processo de prensagem,  

Portaria nº 391 de 07 de maio de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2020 



Empresa NCM EX Descrição 

ILLUMINA 9027.50.90 146 

Aparelhos automatizados para amplificação, sequenciamento e análise de amostras com 

capacidade de gerar até 6.000 Gigabases de dados por corrida por meio da tecnologia 

SBS  

MERCATÓRIA 9031.80.99 952 

Detectores automáticos de contaminantes metálicos  em túnel com  largura de abertura 

de 500mm e altura de 250mm, estrutura em aço inoxidável com monitoramento de 

condição e controle automático de equilíbrio,  

PORTOBELLO 9428.39.90 210 

Combinações de máquinas automáticas para movimentação e estocagem de pisos e 

revestimentos cerâmicos queimados, provenientes da descarga do forno de queima 

dotadas de:  

RANDON 8428.20.90 018 

Equipamentos para armazenamento com sistema de endereçamento automático, 

movimentação, abastecimento e desabastecimento de chapas metálicas e peças 

cortadas em máquinas-ferramenta... 

TERPHANE 8477.80.90 521 

Máquinas metalizadoras, com controlador lógico programável – PLC, para metalização 

com alumínio de filmes poliéster (PET) de espessura entre 8 e 50 μm, com capacidade 

de metalizar bobinas 

TERPHANE 8477.80.90 522 

Máquinas cortadeiras e rebobinadeiras, com controlador lógico programável – PLC, com 

capacidade para receber rolos de filme de poliéster (BOPET) com espessura entre 8 e 50 

μm, de até 4.000 kg de peso, até 2.550 mm de largura e até 1.300 mm de diâmetro  

Portaria nº 440 de 10 de junho de 2019 

Validade até 30 de dezembro de 2020 



Empresa NCM EX Descrição 

BEMIS 8443.19.90 132 
Impressora de Rotogravura com velocidade máxima de trabalho de até 350m/minuto e 

largura de impressão de até 750mm, dotada de 10 colunas de impressão  

BEMIS 8477.10.99 065 
Injetora, de ciclo rápido, para fabricação de peças plásticas  de parede fina, com 500t de 

força de fechamento hidráulico aplicada no centro das placas móvel e fixa,  

BEMIS 8477.80.90 416 

Máquina automática para produção de bolsas flexíveis a partir de  filmes plásticos 

laminados e impressos, nos formatos compreendidos entre 280 a 800 mm de altura e 

220 a 600 mm de largura e com dobra lateral de até 100mm 

BEMIS 8477.80.90 417 

Máquina automática para produção de bolsa flexíveis do tipo “stand-up pouches”, à partir 

de filmes plásticos laminados e impressos,  com capacidade de produção máxima de 240 

ciclos por minuto,  

CERAMUS 8428.90.90 420 
Máquinas paletizadoras automáticas, tipo portal, para caixas de embalagens com 

revestimentos  cerâmicos, com pinça de carga robotizada com rotação de 270°  

CERAMUS 8474.80.90 121 
Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de 

fechamento de prensagem igual ou superior a 35.000 kN,  

CROMOTRANSFER 8479.81.90 116 
Máquina automática para recuperação de matrizes de impressão serigráfica, com a 

remoção das tintas residuais e decapagem de sua emulsão fotosensibilizada,  

ELIANE 8422.30.29 389 

Combinações de máquinas para escolha/seleção, empilhamento, e encaixotamento de 

revestimentos cerâmicos para formato máximo 1.200 x 1.200mm, com altura de até 

160mm  

FEDERAL MOGUL 8479.89.99 265 
Máquina automática para inserção de sódio em válvulas de ocas para motores de 

combustão interna, com ciclo estimado de 7 segundos por peça,  

FUJICOM 9018.90.10 025 
Sistemas para processamento de sangue total, coletado de doador de sangue, 

separando os hemocomponentes  

Portaria secint nº 461 de 26 de junho de 2019 – EX Prorrogados 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

HAVER BOECKER 8428.90.90 285 
Máquinas para posicionamento, abertura e aplicação de sacos valvulados, em 

ensacadoras rotativas, com ajustes para diferentes tamanhos  

IMPACTA 8443.19.90 131 
Máquina para impressão digital em tubos plásticos cilíndricos com diâmetro de 25mm  

até 50mm e comprimento de 90mm  até 210mm,  

IRMÃOS SCHUR 8438.50.00 225 

Máquinas para formar nuggets, hamburguers e steaks de frango ou de carne através de 

sistema de tambor rotativo com velocidade de até 30rpm, incluindo sistema de 

acionamento do tambor por servomotor, 

MAREL STORK 8423.30.11 005 
Formadoras automáticas de porções, para fazer peso fixo, com capacidade para 

formar/agrupar de 18 a 24 porções ou batch/min, com peso final de 100g a 2kg/batch... 

MAREL STORK 8423.30.11 006 

Máquinas para pesagem automática de produtos frescos ou congelados, para produção 

de "batches" (porções/lotes) de peso fixo, com capacidade para formar/agrupar de 12 a 

25porções ou batch/min... 

MAREL STORK 8423.30.11 010 

Equipamentos de pesagem de aves, com autocalibragem digital  compostos por duas 

rodas a 6 ou 8 polegadas interconectadas através de 4 engrenagens e com sensor para 

compensação eletrônica de vibração 

MAREL STORK 8428.39.90 099 

Equipamentos de transferência automática entre linhas, montados sobre um eixo único e 

com carregadores montados a uma roda de transmissão para um giro de 180°, com 

capacidade de 7.000 aves/hora... 

MAREL STORK 8438.90.00 001 

Rolos para serem utilizados em máquina para porcionar ou formar massa ou músculos 

inteiros de carne vermelha, carne branca, peixes ou massa de batata, com diâmetro de 

300mm, espessura do produto compreendida entre 3 e 40mm 

MAREL STORK 8438.50.00 186 

Combinações de máquinas para separação de partes de frango da metade (superior) 

para carcaças de 1.400 a 2.800g, com capacidade nominal de 4.200 carcaças/hora, 

compostas de: 1 transportador aéreo, tipo “Heavy Duty”;  

MAREL STORK 8438.50.00 214 
Máquinas para inspeção final de aves, com 20 unidades, com dois tubos de borda 

serrilhada que giram 180° por unidade, com capacidade de 13.500 frangos/hora. 



Empresa NCM EX Descrição 

MERCATÓRIA 8457.10.00 306 

Centro de usinagem tipo "Gantry", com  mesa  rotativa  com  capacidade de tonelagem 

sobre a mesa  de 40 t, com  5 eixos simultâneos sendo (X, Y, Z, B e C), 3 eixos de 

deslocamento linear. X, Y e Z com  cursos de 3.000 x 2100 x 1.200mm  

MERCATÓRIA 8457.10.00 312 

Centros de usinagem vertical com comando numérico computadorizado CNC, com mesa 

de 600 x 400mm e capacidade máxima de 250kg, com curso em X, Y e Z de 500, 400 e 

300mm respectivamente,  

METALDYNE 8428.90.90 423 
Combinações de máquinas para carga e descarga de bielas para motores automotivos 

em máquinas de usinagem composta por: de 03 a 09 robôs 

METALDYNE 8457.10.00 304 

Centro de usinagem  para acabamento final em bielas para motores de automotivos com 

“spindles” hidrostáticos de grande precisão, velocidade de 30m/min e curso de usinagem 

de 300mm  no eixo “Y”,  

METALDYNE 8457.10.00 305 

Centro de usinagem  para desbaste e semi acabamento de bielas para motores 

automotivos com 2 “spindles” multi torre para operações variadas (tee-pee, chanfro, furos 

e roscas), com curso de usinagem no eixo “Y” de  300mm e no eixo “Z”  de 260mm,  

METALDYNE 8460.12.00 004 

Retificas de duplo disco, planas e paralelas, para retificação de superfícies de bielas para 

motores automotivos, com capacidade de retificar superfícies de bielas com planicidade 

de 50 microns com paralelismo de 50 microns  

METALDYNE 8463.90.10 108 

Mesa Rotativa  com 06 estações de trabalho para Craqueamento de Bielas para Motores 

Automotivos  com função de limpar superfície craqueada , posicionar capa da Biela  e 

inserir  parafusos,  

METALDYNE 9031.80.99 833 
Estação de trabalho para medição e calibragem de diâmetro, chanfros e profundidade de 

furos e de profundidade da bucha de bielas para motores automotivos, 

METALDYNE 9031.80.99 834 
Estação de trabalho para medição e calibragem da espessura da manivela e da face do 

pino,  planicidade e simetria  de  bielas para motores automotivos. 

METALDYNE 9031.80.99 835 
Estação de trabalho para medição e calibragem da espessura, altura e perfil da face do 

pino e diâmetro e posição do furo da manivela de  bielas para motores automotivos. 



Empresa NCM EX Descrição 

METALDYNE 9031.80.99 836 
Estação de trabalho para medição e calibragem de dobra, torção, diâmetro, posição, 

curvatura dinâmica do furo da manivela, de bielas para veículos automotivos 

MONDELEZ 8422.40.90 472 
Máquinas envasadoras horizontais contínuas e automáticas para refresco e sobremesas 

em pó, com dosagem volumétrica para 30g ou 25g, para embalagem  

MONDELEZ 8422.40.90 693 

Máquina automática para confecção de “drops” (agrupamento de balas) em alta 

velocidade, com capacidade para embrulhar 950 balas/minuto individualmente nas 

formas redonda, quadrada, retangular ou oval  

PORTOBELLO 8422.30.29 274 
Equipamentos para escolha e encaixotamento de revestimentos cerâmicos, com controle 

de tamanho e planicidade automático, esteiras transportadoras,  

PORTOBELLO 8422.40.90 490 

Máquinas automáticas para embalar mercadoria com película termorretrátril, com 

capacidade de embalar até 60 unidades/h, podendo trabalhar com filme polietileno, 

poliolefínico, polietilieno de alta densidade e polipropileno. 

PORTOBELLO 8424.89.90 222 

Máquinas para aplicação de esmalte compreendendo pistolas automáticas “airless” com 

quadro de comando “touch screen” cabine de aço inox, rede antiexcesso de pulverização 

e kit de aplicação (mangueiras e pistolas). 

PORTOBELLO 8428.90.90 260 

Paletizadores automáticos robotizados, para caixas de pisos cerâmicos, com 

transportadores de caixas, capacidade igual a 9 caixas/min e dimensões dos paletes 

igual a 800 x 1.200mm. 

PORTOBELLO 8428.90.90 261 

Máquinas automáticas para movimentação e estocagem de revestimento cerâmico, 

queimado ou cru, com capacidade igual ou superior a 15.000m2/dia, dotadas de 

preparador de fila,  

PORTOBELLO 8464.20.90 015 
Máquinas calibradoras para revestimentos cerâmicos, compostas por 8 ou 10 cabeçotes 

de rolos calibradores horizontais fixos e/ou oscilantes, mais 4 cabeçotes com rebolos  

TERUMO BCT 9018.90.10 001 

Aparelhos microprocessados para extração, circulação, separação e coleta de 

componentes do sangue, de fluxo contínuo e sistema fechado, com capacidade para 

realizar procedimentos com punção dupla e para administrar  



Empresa NCM EX Descrição 

TERUMO BCT 9018.90.10 006 

Equipamentos para extração, circulação, separação e coleta automáticas e simultâneas 

de múltiplos componentes do sangue, computadorizados, com controle, do tipo "touch-

screen",  

TOYOTA 8424.89.90 270 

Robô industrial 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 60.000 rpm 

TOYOTA 8424.89.90 294 

Combinações de máquinas para aplicação de composto PVC em carroceria automotiva 

com capacidade máxima de até 38 carrocerias por hora, compostas de: 6 robôs 

industriais,  

BRASPORT 8430.10.00 039 
Martelo hidráulico de impacto para cravação de estacas, altura máxima de queda de 

1.200mm... 

RAZAC 8462.91.99 003 

Combinações de máquinas, com controlador logico programável (CLP), para produção 

de tampas metálicas com vedante dos tipos “pry-off” e “twist-off”, com capacidade de 

produção  de até 5.184 tampas  

RAZAC 8479.10.90 034 
Máquinas varredeiras industriais automáticas de alto desempenho, dedicadas à limpeza 

de áreas diversas com operador a bordo,  

DOGANA 8480.71.00 059 
Moldes em aço, com dimensões entre 800 e 4.100mm (comprimento), 500 e 2.700mm 

(largura), 500 e 1.800mm (altura) e peso entre 15 e 65t, para confecção de peças a base  

MAREL STORK 8438.50.00 224 

Máquinas para formação e porcionamento de carnes e massas diversas, com 

capacidade para a formação de produtos tridimensionais, utilizando rolos formadores, 

com produtividade máxima de 4.500kg/h ou de 240 descargas por minuto,  

METALDYNE 9031.80.99 838 

Máquina automática para medir diâmetros dos olhais, maior (“crank”) e menor (“Pin”), de 

bielas para motores automotivos, em 2 níveis,  com tolerância de ± 0,005mm para o olhal 

maior 

MONDELEZ 7309.00.90 018 

Recipiente IBC (“Intermediate Bulk Container”) em aço inoxidável 304 e capacidade de 

2.700 litros, para utilização em misturadores IBC, armazenamento e transporte de 

granéis sólidos,  



Empresa NCM EX Descrição 

MONDELEZ 8422.40.90 473 

Máquinas para colocação automática de sachês de refrescos em pó em caixas de cartão 

tipo display, compostas de sistema de empilhamento de envelopes e encartonadeira com 

formação e fechamento automático  

MONDELEZ 8479.82.10 163 

Misturador de rotação assimétrica de 360°, com intensificador de mistura, para 

processamento de pós, grãos e outros materiais sólidos em recipientes com capacidades 

máximas de 2.700 a 3.300 litros,  

MONDELEZ 8481.80.99 076 

Estação de  descarga, sem contato com produto, do conteúdo de recipientes de granéis 

sólidos “IBC”, por meio de sonda de elevação em forma de cone com 480mm de 

diâmetro, com ou sem células de pesagem e painel eletropneumático. 

MTS 9027.80.99 310 Sensor “bluetooth” para medição de temperatura do concreto em processo de hidratação. 

OMEGA 8421.21.00 066 

Desconcentradores à turbina estática para filtração de vidro e minerais fragmentados 

carregados eletricamente, desidratação automática do lodo no reuso de água, controlado 

por comando  

PORTOBELLO 8464.90.90 110 

Máquinas para esquadrejar e biselar revestimento cerâmico sem a utilização de água, 

com capacidade produtiva igual ou superior a 11.400m²/h, com transportador de 

alimentação de 6.000mm,  

RAZAC 8479.89.99 029 

Máquina lavadora acionadas a bateria, com sistema de lavagem e secagem unificado 

utilizando um par de escovas cilíndricas ou um par de escovas planas, tanque de 225 

litros para recuperação de água suja,  

CASTROLANDA 8419.89.20 006 

Equipamentos contínuos de estufas para cozimento, defumação e resfriamento de 

produtos cárneos, com capacidade de 12 gaiolas cozinhando e 12 gaiolas no 

resfriamento,  

RAZAC 8479.89.99 028 
Combinação de máquina para produção de tampas e fundos de tambor metálico, com 

capacidade nominal de 800 peças/horas,  

MERCATÓRIA 8457.10.00 320 
Centro de usinagem vertical 6 eixos para usinagem de metais, de alta velocidade, com 

comando numérico computadorizado (CNC), para fresar, perfurar, rosquear e mandrilar,  



Empresa NCM EX Descrição 

TOYOTA 8462.29.00 235 
Combinações de máquinas para o processo de união de painel interno e painel externo 

de peças de veículos automotores, por meio do processo de grafagem por roletes  

TOYOTA 8479.50.00 428 

Combinações de máquinas para o processo de união do painel interno e painel externo 

das portas laterais (dianteira e traseira), não simultaneamente, de veículos automotores 

com processo de aplicação de massa de calafetação 

TOYOTA 8479.50.00 429 
 Combinações de máquinas para o processo de união do painel interno e painel externo 

do capô de veículos automotores, com processo de aplicação de massa de calafetação,  

TOYOTA 8479.50.00 427 

Combinações de máquinas para o processo de união do painel interno e painel externo 

da porta traseira e/ou da tampa do porta-malas, não simultaneamente, de veículos 

automotores, com processo de aplicação de massa de calafetação;  

TOYOTA 8515.21.00 158 

Combinações de máquinas para soldagem de peças de veículos automotores, 

compostas de: 1 ou 2 robôs, sendo cada robô com capacidade de carga igual ou superior 

a 100kg,  

FEDERAL MOGUL 8460.39.00 032 
Máquina para afiar brocas com comprimentos  acima de 140mm e diâmetro entre 2 e 

20mm, dotada de 2 discos de afiação com rebolos oscilantes de duplo abrasivo  

ILLUMINA 9027.50.90 117 

Aparelhos automatizados de bancada para amplificação, sequenciamento e análise de 

amostras com capacidade de gerar entre 15 Gb  e 120Gb por corrida por meio da 

tecnologia  

M3 HEALTH 8479.89.99 044 

Equipamento para limpeza de peças metálicas, em ambiente a vácuo, utilizando como 

meio de limpeza hidrocarbonetos ou solventes a base de álcool modificado, com câmara 

de aço  

MERCATÓRIA 8456.30.19 043 

Máquinas-ferramenta para cortar, por eletroerosão a fio, peças metálicas com peso igual 

ou superior a 500kg,  imersas em meio líquido,  com dimensão da mesa de trabalho igual  

ou superior a  640 mm x 540mm  

PORTOBELLO 8419.39.00 095 

Secadores verticais para secagem de revestimentos cerâmicos prensados, com largura 

útil dos cestos de carga igual a 2.300mm, profundidade útil dos cestos de 1.350mm, com 

33 cestos,  



Empresa NCM EX Descrição 

PORTOBELLO 8474.20.10 030 

Moinho modular horizontal para moagem de matéria-prima para produção de pasta 

cerâmica em ciclo contínuo com capacidade total para 60.000 litros, e capacidade efetiva 

de 54.500 litros, potência instalada 400kW,  

RAZAC 8428.39.90 171 

Equipamentos automáticos para transporte vertical e horizontal de caixas (sistema de 

armazenamento e recuperação de pedidos AS/RS), com capacidade de processamento 

de até 1.200 caixas/hora,  

SOCEIDADE ALFA 8479.10.90 062 

Máquina varredeira autopropelida à diesel, com operador a bordo, com caçamba 

basculante com copacidade de 850 litros, sistema de filtragem com 4 estágios, faixa de 

limpeza da escova principal de 127 cm  

SOCIEDADE ALFA 8479.10.90 063 

Máquinas varredeiras autopropelidas, com operador a bordo, com caçamba basculante 

com capacidade igual ou superior a 310 litros, sistema de controle de pó com 3 estágios 

de filtragem,  

TUPY 8474.80.99 123 

Equipamentos para produção de moldes e machos de areia a partir de modelos virtuais 

tridimensionais, por meio da deposição sequencial e aglutinação seletiva de camadas de 

areias,  

BAGLEY 

(ARCOR) 
8438.10.00 175 

Combinações de máquinas para preparação e aplicação de creme entre e sobre 

biscoitos (sanduiche), com capacidade de até 300 filas de 24  biscoitos por minuto  , 

compostas de: módulo de recepção de metades de biscoitos 

BEMIS 8419.89.99 214 

Autoclaves horizontais estáticas tipo túnel, rotativo e agitação longitudinal, com 

capacidade de 1 cesto, para esterilização com tratamento térmico de embalagens 

diversas em vidros,  

BEMIS 8477.80.90 441 
Combinação de máquinas controlada por “CLP” para tratamento de filmes plásticos de 

largura máxima de 610mm, com velocidade de produção operacional de 180m/min,  

FLORISA 8451.40.29 002 
Máquinas para tingimento de tecido em corda única, com velocidade máxima de 

450m/min e temperatura de processamento de até 143°C. 

DOGANA 8477.20.10 206 

Maquinas para extrusão continua de chapas flexíveis a base de poliuretano e poliéster 

para produção de até 5 m/min de correias transportadoras monocamada com dentes 

transversais  



Empresa NCM EX Descrição 

ILLUMINA 9027.50.90 118 

Aparelho automatizado para amplificação, sequenciamento e análise de amostras com 

capacidade de gerar até 6.000 Gigabases de dados por corrida por meio da tecnologia 

SBS  

ITRON 8479.89.99 210 

Máquina de montagem automática de turbina para medidores de água, com capacidade 

para 1.000 turbinas por hora, integrada por CLP e controlada por Painel Proface HMI 

LCD,  

MAREL STORK 8438.50.00 057 

Máquinas automáticas para porcionamento de produtos cárneos, com capacidade 

superior a 90 porções, de 150 a 350 gramas por minuto, dotadas de câmera de visão a 

laser para visualização do volume do produto e corte . 

MERCATÓRIA 8457.10.00 325 
Centros de usinagem vertical tipo portal "Gantry" para usinagem de metais, de alta 

velocidade, com comando numérico computadorizado  

MERCATÓRIA 8457.10.00 326 

Centros de usinagem verticais de dupla coluna para usinagem de peças metálicas, com 

comando numérico computadorizado - CNC, com 3 eixos controlados simultaneamente 

em modo de operação automática 

MERCATÓRIA 8501.52.90 011 
Motofusos para usinagem de produtos ferrosos e não ferrosos com portaferramentas, 

rotações entre 1000 e 60.000 min-1, potências entre 300  

METALDYNE 8428.90.90 423 
Combinações de máquinas para carga e descarga de bielas para motores automotivos 

em máquinas de usinagem composta por: de 02 a 09 robôs;  

MONDELEZ 8438.20.19 068 

Combinação de máquinas para formatação e resfriamento, em fluxo contínuo, de balas 

duras por meio da estampagem de cordões de massa de açúcar, com capacidade de 

produção de até 1.500kg/h,  

MTS 9031.80.99 605 
Transdutores lineares de posição, magnetostritivos utilizados na medição  de 

deslocamentos ou nível, com curso máximo de medição menor ou igual a 10.060mm. 

MTS 9031.80.99 606 
Transdutores lineares de posição, resistivos utilizados na medição  de deslocamentos,  

com curso máximo de medição menor ou igual a 3.000mm. 



Empresa NCM EX Descrição 

NEO RODAS 9024.10.90 001 
Máquina de teste de fadiga em curva (teste de flexão rotativo) em rodas de veículos 

automotores com cargas de teste de  5-10-12-16KNm  

NEO RODAS 9031.10.00 097 
Máquina automática, de alta precisão, para balancear e medir rodas de aço e de liga leve 

de veículos automotores de passeio, com capacidade de processar até 330 rodas/h,  

NEO RODAS 8479.89.99 305 

Simulador de rodagem e medição de performance de rodas e pneus de veículos 

automotores com diâmetros de 350 a 1400mm, dotado de tambor com velocidade 

máxima de giro de 130km/h  

PORTOBELLO 8464.90.90 110 
Máquinas para esquadrejar e biselar revestimento cerâmico sem a utilização de água, 

com capacidade produtiva igual ou superior a 11.400m²/h,  

PORTOBELLO 8474.80.90 125 

Combinação de máquinas para transformação de argila em pó cerâmico micronizado 

com sistema de separação e vazão de pó e capacidade de processamento igual ou 

superior a 15t/h  

PORTOBELLO 8464.90.90 119 
Centro de usinagem com controle numérico, com 5 eixos interpolado, para peças  de  

dimensão  máxima de 4.500 x 2.500 mm. 

PORTOBELLO 8419.39.00 111 

Combinação de máquinas para secagem de pó cerâmicos com capacidade de 

processamento de até 30 t/h composto por: secador horizontal contínuo de leito 

fluidizado com corpo em forma de túnel oscilante dotado de gerador de ar quente  

PRYSMIAN 8428.90.90 443 
Equipamento para alimentação de preforma (bastão de vidro), em forno de torre de 

estiramento para fabricação de fibra óptica, com movimentação em três eixos  

PRYSMIAN 8475.21.00 001 
Resfriador em forma tubular de corpo em aço inoxidável bipartido com cavidades para 

circulação de liquido refrigerante, com acionamento pneumático de abertura/fechamento,  

PRYSMIAN 9018.20.90 012 

Equipamento irradiador de luz ultravioleta para polimerização de resina foto curável com  

potência 600 W/pol 2, com ignição do bulbo de 10 polegadas por ar ionizado, refletor de 

foco centralizado e fonte de alimentação de 10,8 kVA. 



Empresa NCM EX Descrição 

PRYSMIAN 8475.21.00 002 

Dispositivo para aplicação de resina foto curável, com base em aço inoxidável dotada de 

cavidades para circulação de liquido de aquecimento, com componentes para 

homogeneização da resina e auto centralização do filamento vítreo de 125 microns. 

PRYSMIAN 8514.40.00 004 
Gerador de indução, com painel elétrico e caixa de ligação remota com bobina de 12 

espiras de diâmetro 200 mm para aquecimento e amolecimento  de bastões de vidro  

PRYSMIAN 8475.21.00 003 

Equipamento para realizar a torção da fibra óptica  na fase de estiramento, composto por 

conjunto eletromecânico que promove o ciclo de torção através de contato tangencial em 

polia plana,  

PRYSMIAN 8479.89.99 300 

Bobinador duplo para acondicionamento de fibra óptica em bobinas,  com controle 

automático de passo de espalhamento com precisão de 0,1mm , velocidade máxima de 

2500 m/min, com transferência automática entre as bobinas. 

PRYSMIAN 8479.89.99 301 
Equipamento para tracionamento de fibra óptica em sentido vertical em torre de 

estiramento, composto por polia motorizada de 1 metro de circunferência  

PRYSMIAN 9031.49.90 366 
Equipamento para medição de diâmetro,  circularidade, tensão, torção e detecção de 

bolhas de ar no filamento vitreo  nú em processo de estiramento de fibra óptica,  

PRYSMIAN 9031.49.90 365 
Equipamento para medição óptica, de difração por laser, de revestimento em fibras 

ópticas com diâmetros de  50 à 400 microns e  tolerância de ±0.15%,  

PRYSMIAN 9018.20.90 013 
Equipamento irradiador de luz ultravioleta emitida por LED para polimerização de resina 

foto curável com pico de irradiação de 12 à 20W/cm²  

PRYSMIAN 9027.80.99 320 

Equipamento para repasse e/ou ensaio de resistência de fibras ópticas à tensão 

mecânica por meio da aplicação de uma carga equivalente de 3,0 à 20,0 N  em 

velocidade de até 2500 m/min,  

PRYSMIAN 9031.49.90 367 
Equipamento para medição  óptica micrométrica, de alta velocidade, para diâmetros de 

0,04 a 6,00 mm, com ciclo de 16.000 amostras/segundo, repetibilidade de ±0,03µm,  



Empresa NCM EX Descrição 

RAZAC 8421.39.90 065 
Unidade Funcional para remoção de siloxano contido em gases gerados pela 

decomposição de lixo urbano (BIOGÁS), para aplicações de bioenergia,  

RAZAC 8479.89.99 923 

Separadores balísticos para classificação de materiais leves de diferentes frações 

(embalagens leves, papel, papelão, filme e recipientes plásticos) com capacidade de 

produção compreendida entre 3 e 10t/h,  

RAZAC 8479.89.99 924 
Separadores balísticos para classificação de resíduos mistos em obras e também em 

resíduos de embalagens leves, papel, papelão, domésticos RSU  

SCHADEK 8454.30.10 075 

Combinações de máquinas para fundição de alumínio ou magnésio, compostas de: 

máquina horizontal com controle lógico programável para fundição, sob pressão, por 

meio de tecnologia de injeção multi-etapas,  

BRASPORT 8479.89.11 096 Prensa automática vertical para sabonetes com peso compreendido entre 75 e 200g... 

SKYJACK 8427.20.90 195 
Plataformas para trabalhos aéreos, tipo tesoura, braço articulado ou telescópico, com ou 

sem jib, acionadas por motor a combustão interna,  

SKYJACK 8427.10.90 130 

Plataformas elevatórias tipo tesoura, mastro vertical ou braço articulado, com ou sem jib, 

acionadas por motor elétrico, com energia fornecida por baterias recarregáveis do próprio 

equipamento 

RAZAC 8428.30.90 172 

Equipamento automático para armazenamento, transporte vertical e horizontal de caixas 

(estocagem e recuperação de artigos), com capacidade de processamento de até 600 

caixas/hora, dotado de 2 elevadores de duplo nível,  

LOTHUSCARGO 8451.40.29 006 
Maquinas para lavar e tingir peças de roupas prontas, equipadas com pré-centrifuga com  

velocidade variável do cesto interno de 0 a 100RPM 

TOYOTA 8428.90.90 439 
Robôs industriais para movimentação de peça entre os equipamentos, com movimentos 

orbitais de 3 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga igual ou superior a 1kg 



Empresa NCM EX Descrição 

TOYOTA 8426.19.00 001 
Pórticos aéreos para movimentação de peças entre operações, alimentar e desalimentar 

peças, com 2 ou mais eixos, sendo que os eixos X e Y  

TOYOTA 8460.31.00 161 

Máquinas para a afiação e reafiação de ferramentas rotativas, controladas por (CNC), 

com 4 ou mais eixos, para ferramentas de corte com diâmetro de até 200mm, sendo que 

os cursos no eixo X de +150mm a -250mm, Y  

TOYOTA 8460.23.00 009 
Retificas cilíndricas, controlada por (CNC), com distância entre centros de até 630mm, 

diâmetro do rebolo de até 350mm ou mais,  

TOYOTA 8460.23.00 008 
Retíficas verticais com duplo rebolo para faces de bielas, controladas por (CNC), 

capazes de executar simultaneamente a retificação de ambas as faces,  

TOYOTA 8474.80.10 046 

Máquinas para fabricação de 1 ou mais machos de areia para a fundição de partes de 

motores para veículos automotivos, com capacidade de produção máxima igual ou 

superior a 30 machos de areia por hora,  

TOYOTA 8459.61.00 048 

Fresadoras automáticas para mancais de virabrequim, com comprimento máximo de 

peça igual a 610mm, controladas por CNC, com 6 ou mais eixos controlados 

simultaneamente 

BRASPORT 8429.40.00 040 Compactadores de resíduos sanitários ou industriais e de solos... 

WABTEC 8414.80.11 001 

Compressores de ar para locomotivas, refrigerado a água ou ar, trabalhando em 2 

estágios de compressão, com arranjo de 3 cilindros “W”, 2 de baixa pressão e 1 de alta 

pressão,  

WABTEC 8607.91.00 001 

Radiadores de água para arrefecimento de motores a combustão de locomotivas, com 

capacidade de arrefecimento de ar compreendida entre 77,89 e 105,28° e fluxo de água 

de 0,57 a 1,97m³/min 

WALTER 8479.81.90 043 
Máquinas de bioremediação para remoção de graxa e óleo de peças, construídas em 

polietileno de parede dupla, com sistema de controle de temperatura a 41° ±1°C  



Empresa NCM EX Descrição 

ZF TRW 8479.89.99 372 
Combinação de Máquinas, controladas por CLP, para montagem de módulos eletrônicos 

EPS – “Electric Power Steering” (Direção Elétrica Assistida) de veículos automotivos,  

ZF TRW 8479.89.99 302 

Combinação de Máquinas automáticas, controladas por CLPs, para montagem de 

componentes do  conjunto elétrico de potência (EPP - Electric Power Pack)  de direção 

elétrica assistida (EPS -  Electric Power Steering). 

ZF TRW 8479.89.99 311 

Combinação de Máquinas automáticas para montagem de componente mecânico em 

placa eletrônica da direção elétrica assistida (EPS – Eletrict Power Steering) para 

veículos automotores,  

DATALOGIC 8473.30.99 019 

Módulos de captura de imagem para máquinas automáticas de processamento de dados 

ou para leitores de códigos de barras, com recursos ópticos e eletrônicos para obtenção, 

processamento e encaminhamento de imagem codificada,  

CRANE 8543.70.99 166 
Equipamento portátil para medição da força exercida pelas agulhas contra os trilhos em 

aparelhos de mudança de via - AMV de redes ferroviárias,  

TECMAF 8483.40.90 197 

Cabeçotes multifuncionais angulares ou retos com velocidade 18.000rpm, para 

processos de furação e fresamento de madeira acoplad "Spindles" de alta rotação com 

sistema de conexão de ferramenta tipo... 

DATALOGIC 8471.49.90 002 

Dispositivo funcional móvel para coleta de dados via código de barras, sem teclado e 

com micro processador DE 1 GHz , tela de 4,3 polegadas Sensível ao toque e resistente 

a choques,  

PRYSMIAN 9026.10.11 001 
Equipamento para medição e controle de fluxo de massa gasosa utilizado na dosagem 

de diferentes tipos de gases, com corpo em aço inoxidável 316L... 

BRASPORT 8432.39.90 001 Transplantadeiras de mudas de hortaliças com distribuidor de mudas tipo carrossel... 

DE LORENZO 9031.20.90 161 
Banco de ensaio com bastidor, módulos e mesas para estudo, análise e medidas de 

geração, distribuição, proteção de energia elétrica  



Empresa NCM EX Descrição 

DOOSAN 8429.51.19 020 

Minicarregadeiras  de rodas, capacidade máxima de carga entre 885 e 1.792kg, com 

motor a diesel, transversal, de potência entre 61 e 92HP, transmissão hidrostática que 

consiste de 2 bombas de vazão  

CASTROLANDA 8438.50.00 316 
Prensas hidráulicas para preparação de carnes, com capacidade de produção de até 6 

peças por minuto, com carregamento manual. 

CÊRAMUS 8474.20.10 020 

Combinações de máquinas para produção de pastas cerâmicas em ciclo contínuo com 

capacidade útil total de 86m³, compostas por: 2 moinhos modulares horizontais com 

câmaras de moagem interligadas com passagem contínua da barbotina  

GRANO 8438.60.00 012 
Branqueador resfriador dotado de esteira com sistema de alimentação vibratório, 

utilizado para inativação enzimática de vegetais,  

GRANO 8438.60.00 014 

Máquina de corte mista para floretes com capacidade para 7.200 brócolis/hora ou 6.000 

couves-flores/hora, com sensores com capacidade de corte adaptado automaticamente 

de acordo com o tamanho do produto  

GRANO 8438.60.00 013 
Máquina calibradora e separadora de floretes de brócolis e couve-flor congelados à barra 

divergentes, com capacidade para 5 toneladas por hora,  

ITRON 8479.89.99 024 
Combinação de máquinas para montagem automática de relojoaria para medidores de 

fluxo de Água (Hidrômetros), com capacidade de montagem de 400 peças por hora,  

M3 HEALTH 8438.90.90 448 

Armário eletrônico, dotado de sistema de carrossel vertical de bandejas multinível  para 

armazenagem e separação de produtos, com controle lógico programável e tela sensível 

ao toque de 5,7”. 

MONDELEZ 8438.20.19 072 

Equipamentos para fabricação de produtos de chocolate ocos ou tabletes recheados, por 

sistema de formação de casca de chocolate por meio de matriz refrigerada com 

capacidade de fabricação entre 600 e 4.000kg/h ,  

PORTOBELLO 8422.30.29 409 
Classificadora  para seleção, empilhamento e encaixotamento de  revestimentos 

cerâmicos nos  formatos de até 1200 x 1800 mm e espessuras  de até 25mm,  



Empresa NCM EX Descrição 

PORTOBELLO 8424.89.90 310 
Atomizadores (“spray drayer”) para produção de massa cerâmica por meio da injeção de 

barbotina sob alta pressão (25 a 30bar)  

SODEBO 8422.40.90 718 
Combinação de máquinas para embalar pizzas em embalagens conformadas a partir de 

filmes termoplásticos ou termo retráteis com barreira (tipo BDF) ou similares,  

TOMRA 8479.89.99 911 

Máquinas automáticas utilizadas na separação de materiais recicláveis diversos através 

de análises, combinadas ou não, de informações baseadas em sensores com tecnologia 

de espectroscópio de infravermelho próximo (NIR)  

TOYOTA 8460.23.00 013 

Retíficas cilíndricas, controladas por CNC, com distância entre centros de até 630mm, 

diâmetro do rebolo de até 350mm ou mais, diâmetro máximo da peça a ser retificada de 

até 70mm  

TOYOTA 9031.10.00 104 
Máquina automática, para balancear virabrequim para motores de veículos, com sistema 

de medição do desbalanceamento por escaneamento de feixe de luz,  

TOYOTA 8460.90.19 060 
Máquinas politrizes dotadas de 10 braços, com sapatas de troca rápida e rolos de lixas 

pra virabrequins com diâmetro de mancais e moentes de 95 mm,  

TOYOTA 8426.19.00 003 
Pórticos aéreos para movimentação de peças entre operações, para carga e descarga de 

peças, com 3 ou mais eixos, eixo horizontal com  ângulo de rotação de 270 graus  

TOYOTA 9031.80.99 869 

Equipamento para aferição do centro de massa do virabrequim com sensor de 

deslocamento a laser infravermelho controlado por CNC, com velocidade de resposta de 

30 m/min  

TOYOTA 8428.39.90 182 
Esteira transportadora automatizada para carga ou descarga de peças, com tempo de 

carga e descarga de 1.6 peças por minuto, com motor de 1.5Kw,  

TOYOTA 8460.23.00 011 

Retíficas cilíndricas, controladas por CNC, com distância entre centros de até 630mm, 

diâmetro do rebolo de até 320mm, diâmetro máximo da peça a ser retificada de até 

220mm,  
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TOYOTA 9031.80.99 870 
Equipamento para medição do diâmetro do virabrequim e posicionamento da peça para 

inserção de componentes, com precisão de medição de 0.050mm,  

TOYOTA 8460.23.00 012 

Retíficas cilíndricas, controladas por CNC, com distância entre centros de até 630mm, 

diâmetro do rebolo de até 320mm, diâmetro máximo da peça a ser retificada de até 

220mm,  

TOYOTA 8479.89.99 076 
Máquina para a inserção de componente, com alimentação através de robô, com 

movimentos orbitais de 3 graus de liberdade,  

TOYOTA 8479.89.99 059 
Lavadora de peças industriais, com ciclo de tempo de 13,5 seg/peça, com tanque de 

capacidade de 580 litros, com sistema de secador com capacidade de 16000 LTS/min 

TOYOTA 9031.80.99 871 
Equipamento para medição do diâmetro do virabrequim, com duplo sensor para medição 

do diâmetro, com repetibilidade de precisão de medição de 0.001 mm,  

TOYOTA 8428.90.90 453 
Máquina de alimentação de peças no processo com robô de 6 eixos, com movimentos 

orbitais de 5 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga igual a 12 Kg,  

TOYOTA 8479.89.99 073 

Máquina automática para montagem da biela com a capa da biela, através da inserção 

pinos e parafusos, com capacidade de montagem de 1 pino e parafuso a cada 6 

segundos  

TOYOTA 8460.23.00 014 
Retíficas verticais com duplo rebolo para faces de bielas, controladas por CNC, capazes 

de executar simultaneamente a retificação de ambas as faces 

TOYOTA 8459.41.00 001 

Máquina Mandrilhadora controlada por CNC para realizar acabamento simultâneo dos 

furos de bielas automotivas, com ciclo de 27 segundos por peça, com 1 eixo para 

movimentação linear,  

TOYOTA 8428.90.90 457 

Robôs para movimentação de peças entre os equipamentos, com 6 eixos, com 

movimentos orbitais de 5 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga igual a 12 Kg, 

com alcance de até 1420mm,  



Empresa NCM EX Descrição 

TOYOTA 8479.89.99 072 

Máquinas automáticas para medir diâmetro, pesar, gravar e classificar peças, com 

alimentação por meio de robô, com 6 eixos, com movimentos orbitais de 5 graus de 

liberdade  

TOYOTA 8428.90.90 458 
Robô para movimentação de peças entre processos com 6 eixos, com movimentos 

orbitais de 5 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga igual a 10 Kg,  

TOYOTA 8479.89.99 058 
Robô para movimentação de peças entre processos com 6 eixos, com movimentos 

orbitais de 5 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga igual a 10 Kg,  

TOYOTA 8479.89.99 070 

Máquinas automáticas para medir diâmetro, pesar, gravar e classificar peças, com 

alimentação por meio de robô, com 6 eixos, com movimentos orbitais de 5 graus de 

liberdade  

TOYOTA 8459.41.00 001 

Máquina Mandrilhadora controlada por CNC para realizar acabamento simultâneo dos 

furos de bielas automotivas, com ciclo de 27 segundos por peça, com 1 eixo para 

movimentação linear, sendo o curso de até 500mm,  

TOYOTA 8424.30.90 068 

Lavadora de peças industriais com solvente, com tempo de ciclo de 1,7 min/peça, 

através de aplicação por bicos de spray,  com vazão do solvente de 9 ml/s. podendo 

varia em + ou – 2 ml/s.,  

TOYOTA 8479.89.99 056 

Equipamento para limpeza a laser com dispositivo de fixação peças, com potência do 

laser de 100 W, com avanço da mesa de fixação da peça no eixo X de 350 mm e 

velocidade de avanço de até 500 mm/seg.,  

TOYOTA 8479.89.99 055 
Equipamento para cladeamento de superfícies a laser com dispositivo para fixação de 

peças, com precisão de posicionamento do conjunto óptico de + ou – 0,5mm,  

TOYOTA 8479.89.99 078 

Máquina para a montagem de componentes, com alimentação por meio de robô, com 

movimentos orbitais de 3 ou mais  graus de liberdade, capacidade de carga igual ou 

superior a 6 KG ,  

TOYOTA 8479.50.00 432 
Robô industrial com movimentos orbitais de 3 ou mais graus de liberdade, capacidade de 

carga igual ou superior a 5 KG, com ou sem unidade de programação portátil,  



Empresa NCM EX Descrição 

TOYOTA 8419.39.00 117 

Secadora de cabeçotes automotivos, com controle CNC, suportando peso de até 20 kg, 

com suporte a transportador tipo gantry, com sistema de posicionamento e travamento 

das peças,  

TOYOTA 8479.89.99 084 
Maquina para inspeção de vazamentos  de ar com dispositivos de fixação e vedação 

para cabeçotes automotivos, com ciclo de tempo de 1,7 min/peça ou menor,  

TOYOTA 8479.89.99 051 

Equipamento automático para a inspeção de superfícies, para identificar poros menores 

que 0,5 mm, com câmera de capacidade de até 5 Mega Pixels e taxa de captura de até 8 

FPS,  

TOYOTA 8426.19.00 002 

Pórticos aéreos para movimentação de peças entre operações, alimentar e desalimentar 

peças, com 2 ou mais eixos, com eixos X  com velocidade máxima  de 120 m/min ou 

mais,  

TOYOTA 9031.80.99 875 
Maquina para inspeção de vazamentos, com dispositivo para fixação de blocos de 

motores automotivos, com ciclo de 1,7 min/unidade,  

TOYOTA 9031.80.99 877 
Máquina vertical para medição do furo da camisa de bloco de motor automotivo, ciclo de 

1.8 min/unidade, curso do eixo vertical de 340 mm (Guia LM),  

TOYOTA 9031.80.99 874 
Máquina horizontal para medição do furo do virabrequim de bloco de motor automotivo, 

tempo de ciclo de 1.8 min/unidade, com 1 eixo, curso do eixo de até 700mm  

TOYOTA 8460.40.11 005 

Máquina para o brunimento de blocos de veículos automotivos, com ciclo de 1,8 

min/unidade, controlada por comando numérico computadorizado (CNC), com 2 eixos, 

curso do eixo X de até 301mm, curso do eixo Z de até 530 mm,  

TOYOTA 8424.30.10 049 
Máquina de lavagem de bloco de motor automotivo, ciclo de 1,8 min/unidade, válvulas 

automáticas de mudança de lavagem,  

TOYOTA 8709.11.00 014 
Veiculo autoguiado (AGV) para transporte de peças, com velocidade de até 3,0 km/h, 

com capacidade de carga de até 100 kg,  



Empresa NCM EX Descrição 

TOYOTA 8479.89.99 021 

Combinação de máquinas para inspeção de profundidade do furo de bloco de motor 

automotivo, com ciclo de 1,7 min/unidade, composto de 1 robô industrial com 

movimentos orbitais de 6 ou mais graus de liberdade,  

TOYOTA 8460.90.19 061 

Máquina rebarbadora de blocos de motores automotivos, com ciclo de 1,8 min/unidade, 

controlada por comando numérico computadorizado (CNC), com 2 eixos, curso do eixo X 

de até 591mm, curso do eixo Z de até 425 mm 

TOYOTA 8428.90.90 459 

Transportador de peças, com tempo de ciclo de 1,6 min/unidade, composto de roletes 

automatizados, com sensores para posicionamento de peças, com sistema de abertura 

do transportador com giro de 90°  

TOYOTA 8479.89.99 011 
Combinação de máquinas para a fabricação de partes de motores para veículos 

automotivos, com capacidade de produção máxima igual 20 peças por hora,  

TOYOTA 8479.89.99 017 

Combinação de máquinas para acabamento, inspeção e tratamento térmico de partes de 

motores para veículos automotivos, com capacidade máxima de produção igual ou 

superior a 32 peças  

TOYOTA 8474.80.10 047 

Combinação de máquinas para fabricação de machos de areia para a fundição de partes 

de motores para veículos automotivos, com capacidade de produção máxima igual a 36 

conjuntos de machos de areia por hora  

TOYOTA 8474.10.00 085 

Combinação de máquinas para reciclagem da areia utilizada na fabricação de machos de 

areia, para a fundição de partes de motores para veículos automotivos com capacidade 

de produção máxima igual a 330 kg por hora,  

TOYOTA 8424.30.10 047 
Lavadoras de Caixa de eixos de comando de válvulas de veículos automotores, com 2 

tanques com capacidade de 750 e 375 litros, , com ciclo de 1,8 minutos por peça,  

TOYOTA 9031.80.99 872 
Máquina automática para checagem de vazamento de ar na caixa de comando de eixos 

de veículos automotores por pressão diferencial, com ciclo de até 1,8 minutos por peça 

TOYOTA 8479.89.99 068 
Máquina automática para inserir anéis de localização na Caixa de eixos de comando de 

válvulas, com dois ou mais eixos de movimentação, com pressão de ar de até 0,3 MPa,  



Empresa NCM EX Descrição 

TOYOTA 8479.89.99 060 

Máquina automática de aperto simultâneo de parafusos da Caixa de eixos de comando 

de válvulas, com 1 ou mais eixos de movimentação, com 4 apertadoras automáticas com 

torque de até 45Nm, com rotação de 310 RPM,  

TOYOTA 8459.41.00 003 
Máquina automática mandrilhadora com um ou mais eixos, sendo que o curso em Z de 

até 750 mm, com velocidade de avanço de até 10 m/min ou mais 

TOYOTA 8460.90.90 094 

Máquina automática para remoção de rebarba da Caixa de eixos de comando de 

válvulas, com dois eixos, duas castanhas de fixação de ferramentas e 2 escovas de 

rebarbação  

TOYOTA 8479.89.99 061 

Máquina automática de desaperto simultâneo de parafusos da Caixa de eixos de 

comando de válvulas, com 1 ou mais eixos de movimentação, com 3 ou mais 

apertadoras automáticass, com dispositivo de segurança (cortina de luz). 

TOYOTA 8424.30.10 048 

lavadoras de Caixa de eixos de comando de válvulas de veículos automotores, com um 

tanque para água limpa com capacidade de 490L e um para água suja com capacidade 

para 740L,  

ZF TRW 8515.31.90 150 
Combinação de máquina para soldagem de indutores no “Lead Frame”, dos módulos 

eletrônicos de direção elétrica assistida (EPS – “Eletric Power Steering”)  

ZF TRW 9031.20.90 163 

Máquina para testes funcionais em módulo de assistência à direção elétrica de veículos 

automotivos (EPP), composta por manipulador para alimentação e descarregamento 

automáticos,  

SKYJACK 8536.50.90 020 
Chave seletora de 3 posições, com duas posições fixas e uma com retorno por mola com 

chave, para seleção dos painéis de comando de plataforma elevatória de pessoas 

RAZAC 8479.89.99 380 

Combinações de máquinas para seleção de resíduos sólidos urbanos, com seguintes 

índices de eficiência de recuperação: plásticos (até 70% para PET, PE, PP), papéis (até 

30% para Papelão, Branco, Misto e Jornal),  

SKYJACK 8481.90.90 021 
Válvula de retenção com acionamento manual ou elétrico por solenoide para cilindro de 

elevação aplicado em plataforma elevatória de pessoas. 



Empresa NCM EX Descrição 

SKYJACK 8431.20.90 001 
Aro em aço para plataformas elevatórias de  pessoas, com diâmetro de 16 e 12 

polegadas, com furo central de encaixe no flange e 5 furos para os parafusos de fixação. 

SKYJACK 8431.20.90 003 
Aro em aço  para plataformas elevatórias de  pessoas, roda em aço de 16 polegadas de 

diâmetro com furo central de encaixe no flange  

SKYJACK 8431.20.90 002 
Conjunto de comando de plataformas para elevação de pessoas composto por alavanca 

em plástico acoplada a placa eletrônica, com chicote elétrico e plug de conexão. 

TUPY 8421.99.10 003 
Conjunto de peças (“kit”) de motor elétrico de máquina lavadora de gás (desintegrador)  

composto  por rotor, estator, unidades de rolamentos,  e cilindro de pulverização. 

TOYOTA 8207.30.00 041 

Conjunto de ferramentais produzidos em ferro fundido e aço, para fabricação de painel 

do teto de veículos automotivos, com e sem abertura para teto solar, não 

simultaneamente,  

TOYOTA 8479.89.99 382 
Combinações de máquinas para a fabricação de partes de motores para veículos 

automotivos, com capacidade de produção igual ou superior a 36 peças por hora,  

TOYOTA 9031.80.20 175 
Máquina para a medição tridimensional, com comando CNC, curso  no eixo X de 

1.000mm, curso  no  eixo Y  de 1.200mm, curso no eixo Z de  800mm,  

TOYOTA 8479.89.99 385 

Máquina para a montagem de componentes em bloco de motor automotivo, tempo de 

ciclo de 1,8 min/unidade, sistema de alimentação direta de peças, sistema automático 

para posicionamento de peças,  

TOYOTA 8479.89.99 400 

Estação para gravação automática de dados alfanuméricos no bloco de motor 

automotivo por puncionamento ou riscagem, alimentação manual; dispositivo automático 

de travamento da peça;  

TOYOTA 8479.89.99 393 
Lavadora de peças de motor automotivo, com tecnologia de onda ultrassônica; separador 

de óleo por recirculação a moto bomba; com capacidade para 34 litros 



Empresa NCM EX Descrição 

TOYOTA 8443.39.90 010 

Impressoras industriais de etiquetas de modelos de peças de motores automotivo, com 

método de impressão de transferência térmica por fita, dotada de leitor de código de 

barras a laser de longa distância 

TOYOTA 8479.89.99 392 

Equipamento para montagem dos anéis de seguimento do conjunto de pistões de motor 

automotivo, dotados de 04 ou mais magazines para abastecimento dos anéis para 

montagem automática com capacidade de 100 peças  

TOYOTA 8479.89.99 398 

Insufladora de ar quente para aquecimento dos pistões de motor automotivo, dotado de 

estrutura de roletes livres para alimentação manual; dispositivos mecânicos para 

posicionamento das peças;. 

TOYOTA 8479.89.99 397 

Máquina para montagem automática dos contra pinos no retentor da mola do cabeçote 

de motor automotivo, com compartimento para abastecimento dos retentores com 

capacidade de 2000 peças e de 4000 peças  

TOYOTA 8479.89.99 395 

Dispositivo mecânico manual para inserção e inspeção dupla simultânea dos retentores 

de óleo das válvulas do cabeçote de motor automotivo, dotado de estrutura com roletes 

livres para movimentação da peça e retorno de pallet vazio 

TOYOTA 8479.89.99 394 

Dispositivo mecânico manual para inserção e inspeção dupla simultânea dos retentores e 

contra pinos das válvulas do cabeçote de motor automotivo, dotado de estrutura com 

roletes livres para movimentação da peça  

TOYOTA 8479.89.11 100 

Prensa para inserção dos tubos das velas de ignição de motor automotivo, com 

alimentação manual, dotado de estrutura com roletes livres para movimentação da peça 

e retorno para pallet vazio; mesa móvel com movimentação pneumática 

TOYOTA 9031.20.10 025 

Banco para teste de estanqueidade nos dutos de exaustão, admissão e câmaras de 

combustão do cabeçote de motor automotivo por pressão diferencial positiva, dotado de 

estrutura de roletes livres para alimentação manual;  

TOYOTA 8428.90.90 466 

Transportador automático modular para conjunto de motor e pallet com capacidade para 

33 motores por hora, constituído por: 1 ou mais módulos de esteira de corrente de roletes 

livres tracionados por moto-redutor elétrico de alta eficiência... 

TOYOTA 9031.20.10 024 

Banco de ensaio para realização de testes elétricos, testes de pressão, análise de ruídos 

e funcionamentos de componentes de motores automotivos, sem queima de combustível 

e sem utilização de refrigeração a água... 
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TOYOTA 8479.89.99 399 

Máquina para abastecimento semiautomático de óleo nas galerias da caixa de comando 

de válvulas do motor, com tempo de ciclo automático de 25 segundos ou menos, para 

aplicação de 150 cc de óleo por ciclo por acionamento pneumático,  

TOYOTA 9031.20.10 026 

Banco para teste de estanqueidade das galerias de água, óleo combustível de motor 

automotivo, por pressão diferencial positiva, dotado de acopladores para vedação dos 

dutos de exaustão,  

TOYOTA 9030.39.90 032 

Equipamento para confirmação da lacuna da vela de motor automotivo baseado em 

amostragem de pulsos elétricos com centelhamento dos eletrodos e análise do sinal com 

resultado estatístico, reconhecimento do tipo de peça através de RFID  

TOYOTA 8424.89.90 316 

Máquina para aplicação de junta líquida nas partes de junções de motores automotivos, 

dotado de mesa móvel com movimentação em 02 eixos, atuada por guias lineares e 

controlador; dispositivo para posicionamento da peça  

TOYOTA 8479.89.99 396 

Estações para inserção e teste de estanqueidade no retentor de óleo traseiro de motor a 

combustão interna, dotadas de prensa de precisão com 2 ou mais fusos servo 

controlados para inserção do retentor de óleo,  

TOYOTA 9031.80.99 883 

Aparelho para medição do perfil do retentor traseiro por atuador rotativo elétrico com 

tempo de ciclo automático de 10 segundos ou menos, capacidade de torque de 0,25 a 2 

Nm  

TOYOTA 9031.80.99 885 

Estação de visão para inspeção dos roletes dos comandos de válvulas de motor 

automotivo, por meio de  análise de imagens por 02 ou mais câmeras de resolução igual 

ou superior a 0.3MP  

TOYOTA 8428.90.90 467 

Transportador automático modular em circuito fechado para conjunto de motor e pallet 

com capacidade para 33 motores por hora, constituído por: 01 ou mais módulos de 

sistema de tração  

DATALOGIC 8471.90.12 006 

Leitor de código de barras, com sensor do tipo fixo, para leitura de códigos de barras 1D / 

2D com tecnologia “CMOS” (semicondutor de metal-óxido complementar) de 1,3 milhões 

de pixels,  

CARLOS WANDERLEY 8422.40.90 746 

Máquina para envasar e tampar frascos de 50 a 1000ml, com capacidade de processar  

até 600 frascos/minuto, construída em estrutura monobloco, dotada de: sistema de 

lavagem com temperatura de 130°C;  
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FEDERAL MOGUL 8459.49.00 002 
Tornos verticais  com 4 eixos acionados por controle CNC  curso X1 e X2 de 230mm e 

curso Z1 e Z2 de 280mm com capacidade de usinagem sincronizada do pistão, 

KOALA 8479 30.00 

Prensa peletizadora de matriz plana para a produção de pellets de madeira com 

diâmetros 6,5mm, matriz de diâmetro 1250 mm, área da matriz perfurada de 5900cm2, 4 

ou 5 rolos compressores com velocidade 2,7 m/s,  

MONDELEZ 8438.20.90 055 
Máquina com CLP (controlador lógico programável) para selecionar por espessura  até 

650.000 produtos de confeitaria e farmacêuticos em formato de pastilhas por hora ,  

NEORODAS 8454.30.10 079 
Combinação de máquinas para produção de rodas de alumínio para veículos 

automotivos composta por: 2 máquinas para fundição de metal a baixa pressão, 

NÓS BRASIL 9018.19.80 053 
Equipamentos  para neuro navegação de alta precisão por variação de campo magnético 

pela ponta do instrumento de navegação com diâmetro de 1,5 mm  

RAZAC 8415.82.90 010 

Equipamentos pré-condicionadores de ar para aeronaves no solo de capacidade de 

fornecimento de 90t/h, dotada de: entrada para água refrigerada a temperaturas entre 2 ˚ 

C e 7 ˚ C;  

TOYOTA 9031.80.99 891 

Máquina para classificação da espessura da parede das bronzinas de motor automotivo 

por detecção de câmera e controlador, dotado de 02 ou mais câmeras com resolução de 

2 megapixels  

TOYOTA 8428.90.90 474 
Transportador transversal suspenso automático de peças para motor automotivo, com 

altura da peça de 750 mm a 1100 mm do piso;  

TOYOTA 8479.89.99 420 
Apertadeira múltipla para aperto simultâneo de 02 ou mais parafusos de peças de 

motores automotivos, com controle eletrônico de torque e ângulo do aperto;  

TOYOTA 8479.89.99 417 
Apertadeira múltipla para aperto simultâneo de 02 ou mais parafusos das bielas mais 

medição do torque de giro do conjunto móvel do motor,  
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TOYOTA 8421.19.90 061 

Secadora centrífuga de peças de motor automotivo acionada por motor elétrico; com 

capacidade de rotação de 1000 rpm ou mais; capacidade de carregamento de 20 Kg ou 

mais; aquecimento de 20~120 ℃;  

TOYOTA 8428.39.90 190 
Transportador de pallets para linha de montagem de bloco de motor automotivo, com 01 

ou mais módulos  com roletes livres; 01 ou mais módulos giratórios  

TOYOTA 8479.89.99 431 
Dispositivo mecânico manual para inserção do pino do pistão de motor automotivo, para 

prensagem quadrupla simultânea feito em aço S45C;  

TOYOTA 8479.89.99 430 
Dispositivo mecânico manual para inserção dos anéis trava do pistão de motor 

automotivo, para prensagem dupla simultânea feito em aço S45C,  

TOYOTA 8428.90.90 473 

Transportador de pallets para a linha de montagem de cabeçote de motor automotivo, 

com 01 ou mais módulos de roletes livres, 01 ou mais módulos giratórios manuais com 

01 ou mais graus de liberdade; 01 ou mais módulos de inclinação  

TOYOTA 8479.89.99 423 

Máquina para aplicação de graxa em peças de motor automotivo por acionamento 

pneumático, dotada de 04 ou mais bombas pneumáticas com volume máximo de 

descarga de 16 ml/descarga,  

TOYOTA 8479.89.99 419 
Máquina para aperto do parafuso da polia de motor automotivo, dotado de apertadeira 

eletrônica com controlador de torque, capacidade de apertar entre 60 Nm a 270 Nm  

TOYOTA 8479.89.99 418 

Máquina para montagem automática de arruelas em parafusos, dotado de 03 ou mais 

separadores de parafusos e arruelas vibratórios; conjunto para aplicação automática de 

óleo nos parafusos com controle de pressão de 0.02 Mpa a 0.6 Mpa  

BEMIS 8477.59.90 114 
Combinação de Máquinas para fabricação de bisnagas plásticas laminadas ABL e PBL 

com diâmetros de 16 a 50mm  e comprimento de 80 a 200mm  

CARLOS WANDERLEY 8422.40.90 746 

Máquina para envasar e tampar frascos de 50 a 1000ml, com capacidade de processar  

até 600 frascos/minuto, construída em estrutura monobloco, dotada de: sistema de 

lavagem com temperatura de 130°C; 
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ENGEPOL 9024.80.90 039 

Máquina para ensaio de resistência de Geomembranas através de Stress Cracking por 

tracionamento simultâneo à imersão em solução aquecida, para atendimento às 

demandas de teste ASTM D-5397, F2136 e F318 ,  

FEDERAL MOGUL 8460.23.00 018 

Retífica horizontal para retificação, desbaste e acabamento de contornos não circulares 

da área externa de cames de eixo de comando de válvulas, com comando numérico 

computadorizado (CNC), rebolo CBN, 

MONDELEZ 8438.20.90 056 

Máquinas temperadeiras para massa de chocolate, com controlador lógico programável 

(CLP), com capacidade máxima de 2.000kg/h, com trocador de calor para aquecimento 

da massa de chocolate,  

MONDELEZ 8438.20.19 068 

Combinações de máquinas para formatação e resfriamento, em fluxo contínuo, de balas 

duras por meio da estampagem de cordões de massa de açúcar, com capacidade de 

produção de até 3.000kg/h,  

RAZAC 8479.89.99 502 

Combinações de máquinas  para seleção de resíduos urbanos domiciliares, com 

seguintes índices de eficiência de recuperação:  plásticos (70% para PET, PE, PP), (30% 

para  filmes PEBD, PEAD, PP);  

TOYOTA 8422.20.00 019 

Lavadora industrial com dispositivo de fixação de peças, com sistema CNC, com pressão 

de até 7 Mpa e com vazão de até 50 L/min, com movimento do bico no eixo X de 650 

mm, com movimento do bico no eixo Y de 500 mm, 

TOYOTA 8460.23.00 017 

Retíficas Cilíndricas, diâmetro máximo da peça a ser retificada de 30mm ou mais, 

velocidade transversal do porta rebolo de até 20.000mm/min, velocidade máxima de 

rotação do cabeçote de 250rpms ou mais,  

TOYOTA 8460.90.19 064 
Máquinas politrizes para virabrequim, de comprimento máximo de 350mm ou mais, 

dotadas de 10 braços, com sapatas, controladas por CNC, com coletor de névoa. 

TOYOTA 8426.19.00 004 

Pórticos aéreos controlados por CNC, para movimentação, carga e descarga de peças, 

com 3 eixos ou mais, com ângulo de rotação horizontal de até 270 graus ou mais com 

ângulo de  rotação vertical de até 135  

TOYOTA 8460.90.19 063 

Máquina rebarbadora de blocos de motores automotivos, com ciclo de 1,7 min/unidade, 

controlada por comando numérico computadorizado (CNC), com 2 eixos, curso do eixo X 

de até 591mm, curso do eixo Z de até 450 mm, 
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TOYOTA 8428.39.90 193 

Transportador de pallets para linha de montagem de componentes de motor automotivo, 

com 01 ou mais módulos de roletes livres com 01 mais sensores de proximidade com 

capacidade de detecção de 5,6 mm. 

TOYOTA 9031.80.99 900 

Equipamento para calcular a posição dos furos de centro, controlado por CNC, com  

medição da superfície externa por meio de sensor a laser, com tempo de ciclo de 102  

segundos. 

TOYOTA 8479.89.99 431 

Dispositivo mecânico manual para inserção do pino do pistão de motor automotivo, para 

prensagem dupla simultânea feito em aço S45C; com manopla para o operador realizar a 

inserção manualmente;  

BETA 8479.89.11 102 

Prensa pneumática para molas de amortecedores para automóveis, SUVs e veículos 

comerciais, com altura de trabalho no garfo posterior elevado até 875 mm, dotada de 

Sistema de fixação superior universal;  

FAIVELEY 8607.99.00 009 

Equipamentos lógicos microprocessados para controle de mecanismos de portas, 

utilizadas em trens de passageiro ou mecanismos de portas de plataforma de estações, 

operando com motor DC a ímã permanente. 

DOGANA 8451.80.00 062 
Máquinas para tratamento de malhas com processo de secagem por abertura, tipo “aero 

surf”, para larguras de 600 a 2.400mm, velocidade controlada de 8 a 100m/min,  

MAREL STORK 8438.50.00 289 
Máquinas automáticas coletoras de corações/pulmões de frangos, por meio de hastes de 

guias arredondadas e roda de dedos, dotadas de rampa sanitária e divisor integrado 

MAREL STORK 8438.50.00 286 
Equipamentos para atordoamento automático de aves por meio de dióxido de carbono 

(CO2), com capacidade de processamento de até 60t/h,  

MAREL STORK 8438.50.00 288 
Máquinas automáticas para limpar e separar corações de pulmões de frangos, por meio 

de lâminas rotativas, dotadas de caixa de coleta, eixos de transporte,  

MERCATÓRIA 9031.80.99 902 

Equipamento de medição em tempo real e ajuste (“pre-set”) de ferramentas de usinagem, 

com dispositivo óptico com câmera monocromática de leitura de imagem através de 

simulação gráfica sem contato da aresta de corte da ferramenta 
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MPT 8475.21.00 004 

Maquina para coloração de fibras ópticas com velocidade máxima de 1.500 

metros/minuto, com controle de tensão mecânico entre 0,2 e 1,0 N,  dotadas de Sistema 

de abertura e controle de pressão da coloração;  

MPT 8479.89.99 505 

Combinação de máquinas para desenrolar até 12 fibras ópticas em bobinas com 25km a 

50 km por meio de 12 desenroladores com tensão mecânica controlada entre 0,3 N  a 1.5 

N com  variação de +/- 0,05 N  

RAZA 8477.59.90 115 

Máquinas automáticas, constituídas por corpo único, para moldar termoplásticos em 4 

etapas de trabalho (plastificação/injeção da pré-forma, condicionamento térmico, 

estiramento/sopro simultâneo e extração do produto) 

RAZAC 8504.40.90 010 

Equipamentos estáticos para fornecimento de energia elétrica em aeronaves 

estacionadas em solo, dotados de : conversor de corrente alternada com entrada de 

alimentação para tensões entre 380 e 480VCA  

RAZAC 8415.82.90 010 

Equipamentos pré-condicionadores de ar para aeronaves no solo de capacidade de 

fornecimento de 90t/h, dotados de: entrada para água refrigerada a temperaturas entre 2 

e 7°C; trocador de calor com entrada ligada à tubulação de água gelada  

RAZAC 8421.39.90 075 

Unidades Funcionais para remoção de siloxano contido em gases gerados pela 

decomposição de lixo urbano (biogás), para aplicações de bioenergia , dotadas de: 

sopradores de ar com vazão nominal individual de  250 a 4.000m3/h;  

TERUMO BCT 9018.90.10 034 

Aparelho micro processado para fotoferese extracorpórea por meio da extração, 

circulação, separação e coleta da camada leuco-plaquetária (“buffy coat”) do sangue em 

sistema fechado de fluxo contínuo ou descontínuo,  

TOYOTA 9031.80.99 901 

Equipamento para medição do diâmetro de partes do virabrequim, com duas cabeças de 

medição, com repetibilidade de precisão de medição de 0.001mm ou mais, com ciclo 

detrabalho de 108 segundos. 

TOYOTA 8479.89.99 420 
Apertadeiras múltiplas para aperto simultâneo de 2 ou mais parafusos de peças de 

motores automotivos, com controle eletrônico de torque e ângulo do aperto;  

TOYOTA 8479.89.99 072 

Máquinas automáticas para medir diâmetro, pesar, gravar e classificar peças, com 

alimentação por meio de robô, com 6 eixos, com movimentos orbitais de 5 graus de 

liberdade ou mais,  
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TOYOTA 9031.80.20 183 
Máquina de medir por coordenadas, com comando CNC, com curso no eixo X de até 500 

mm, com curso no eixo Y de até 700 mm, com curso no eixo Z de até 400 mm,  

TOYOTA 9031.80.20 182 
Máquina para medir blocos de motores de veículos automotivos por coordenadas de alta 

velocidade, com comando CNC, com resolução de 0.1 micrômetro,  

TOYOTA 8515.21.00 164 

Robôs para soldar por resistência  com capacidade de carga igual ou superior a 50kg, 5 

ou mais graus de liberdade, com painel de controle, com unidade de programação 

portátil, 

TOYOTA 8428.90.90 483 
Robôs para  manipular peças, com capacidade de carga igual ou superior a 50kg, 5 ou 

mais graus de liberdade, com painel de controle, com unidade de programação portátil,  

TOYOTA 8479.89.99 514 

Máquina automática múltipla, com controle lógico programável – CLP, para apertar 

simultaneamente 2 ou mais parafusos em peças na linha de produção de motores 

automotivos dotada de controle eletrônico de torque e ângulo do aperto,  

DATACARD 8443.32.99 031 
Equipamento para impressão de cartões plásticos (PVC ou revestidos com PVC ou 

policabornato) com 1 a 6 alimentadores de cartões 

NETFLIX 8471.49.00 010 

Servidores de conexão aberta com 1U de altura, com capacidade  de armazenamento de 

102 TB em 8 discos rígidos (HD) de 12 TB e   6 discos rígidos (HD) de 1TB, dotados de 2 

fontes de alimentação. 

BRASPORT 8433.59.90 046 Colheitadeiras de tomate, com selecionador eletrônico de 50 canais... 

EMEX 8479.89.99 523 

Tensionadores de amarração, ilimitados, de carga, destinados a amarrar/prender a carga 

ou objetos a serem transportados em caminhões, acionados por válvulas pneumáticas 

(sistema de ar), que variam a pressão de 1 a 10bar. 

FLSMIDTH 8453.40.90 198 

Coroas dentadas para transmissão de torque em forno rotativo em fábrica de cimento, 

construídas em aço, com diâmetro na superfície externa dos dentes igual ou superior a 

6000 mm, largura igual ou superior a 340 mm  
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MPT 9031.80.99 906 
Aparelhos localizadores de falhas e medição de atenuação óptica em sistemas de 

telecomunicações por fibras ópticas dotados de refletores ópticos por domínio de tempo;  

MPT 9031.80+.99 905 

Equipamento para análise de fibra dotado de uma plataforma de medição altamente 

flexível que pode ser configurada para executar uma variedade de medidas críticas na 

fibra monomodo,  

MPT 8479+40.00 025 

Combinação de máquinas com a capacidade de desenrolar fios metálicos e fibras ópticas 

com tensão e incremento de atenuação da fibra óptica controlada composta por: 2 

Desenroladores motorizados em Rack para Fibra Óptica,  

MPT 8479.40.00 026 

Combinação de Máquinas com a capacidade de desenrolar cabos com até 216 fibras 

ópticas com aplicador de materiais de proteção contra penetração de umidade e 

controladores de tensão mecânica  

MPT 8479.40.00 027 

Combinação de máquinas para desenrolar até 12 tubos loose de diâmetro de 1,0 até 3,5 

milímetros composta por: Desenrolador de fio metálico ou dielétrico para bobinas de até 

1.250 milímetros;  

RAZAC 8421.21.00 081 

Combinações de máquinas controladas por CLP, montadas em contêiner marítimo de 40' 

separado em dois compartimentos com entradas separadas, para tratamento de chorume 

procedente de aterro sanitário por osmose reversa directa,  

TOYOTA 8515.21.00 166 

Combinação de máquinas para solda a ponto de painel da lateral direita ou painel da 

lateral esquerda de veículos automotores, composto de: 2 robôs de solda e 1 robô de 

Solda e/ou manipulação de peças não simultâneos 

TRW 8457.10.00 353 
Centros de usinagem horizontais, dotados de 4 fusos, mesas gêmeas (“TWIN”) com 

capacidade para 4º e 5º eixo, troca de paletes rotativa,  

TRW 9031.80.99 911 

Estações de trabalho automáticas para medir discos de até 400 mm de diâmetro externo 

e tambores de freio de até 300 mm de diâmetro interno,  com tempo de ciclo igual a 18 

segundos/peça,  

TRW 8479.89.99 184 

Equipamento para fabricação do conjunto sensor utilizado no sistema de Direção 

Eletricamente Assistido (EPS), com velocidade de operação a partir de 27 segundos por 

peça 
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TRW 8479.89.99 150 
Equipamentos para dobra automática de bolsas de ar (airbag) de veículos automotores, 

por meio de réguas de dobra com sequência controlada por CLP,  

BEMIS 8442.30.90 031 

Equipamentos para processamento linear, em fluxo contínuo, de chapas de 

fotopolímeros reveladas a água, com tamanho máximo de 480 x 900mm  ou 480 x 

1.200mm. 

CARLOS WANDERLEY 8422.40.90 765 
Combinação de Máquinas automáticas, servomotorizados  integradas,   para alimentar, 

cortar e embalar  especificamente biscoitos tipo wafer em pacotes flowpack  

MERCATÓRIA 8443.19.10 057 
Maquina para gravação de matrizes serigráficas,  através de  geração de imagens por 

DMC (espelho digital) controlado digitalmente,  

MERCATÓRIA 8443.19.10 056 
Maquina de impressão serigráfica, com operação por meio de cilindro, velocidade de 

impressão superior ou igual a 900 folhas hora, de tamanho 560 X 370 mm  

METALAC 8462.29.00 246 
Máquina hidráulica semi-automática (“SINGLE HEAD FILLET ROLLER”), controlada por 

CLP, para conformação a frio de perfis de raios de assentamento de fixadores,  

MTS 9024.80.90 042 

Máquinas automáticas para teste de resistência de concreto à compressão com 

realimentação digital em circuito fechado e capacidade de gravação de 10 perfis de teste 

por canal,  

MTS 9031.80.99 917 

Transdutores lineares magnetoestritivos para medição de nível liquido em tanques e 

reservatórios, dotados de eletrônica interna capaz de realizar medições de distância e 

temperatura com linearidade de até 0,004%  

BRASPORT 8432.80.00 017 Equipamento revolvedor de leiras de compostos orgânicos... 

TRW 9031.10.00 108 

Máquina automática de balanceamento vertical, com fresadora incorporada, para 

balancear discos de tambores de freio de até 400mm de diâmetro externo, por meio da 

remoção de material,  
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BERT 8502.39.00 003 

Usinas modulares de bio digestão de matéria orgânica com geração de energia térmica e 

elétrica montadas em 1 a 4 containers com capacidade de geração de 129.000 a 

602.000 kw/h por ano,  

COMPOSUL 8479.89.99 564 
Equipamentos para tratamento de resíduos sólidos urbanos, por compostagem com ciclo 

de 8 semanas, com capacidade de processamento médio de 277,5t/mês,  

DE LORENZO 9031.20.90 172 

Sistema didático modular para estudo de máquinas elétricas rotativas motoras e 

geradoras abertas e relativo software de projeto e analise composto de: estatores abertos 

em corrente alternada... 

LACTALIS 8438.80.90 092 

Equipamento automático para moer produtos alimentícios (carnes, queijos e vegetais) 

com rosca moedora de 2 velocidades, placa de furo de 250mm de diâmetro e volume do 

funil de 400litros,  

LACTALIS 8438.50.00 327 
Equipamento para cortar e emulsificar  alimentos (queijos, patês, molhos, etc) com 

capacidade de produção de 3t/h, dotada de sistema de corte de 1 disco e 3 lâminas 

BRASPORT 8479.89.11 117 Combinação de máquinas para processamento de sabonetes... 

TOYOTA 8428.90.90 501 
Robôs para manipular peças, com capacidade de carga igual ou superior a 25kg, com 3 

ou mais graus de liberdade, com garra para manipular peças. 

TOYOTA 8515.31.90 157 
Robôs para soldar, por arco elétrico por processo MIG/ MAG, com capacidade de carga 

igual ou superior a 3kg, com 3 ou mais graus de liberdade,  

BETA 8467.19.00 002 
Chave de impacto pneumática compacta em alumínio, com sistema de martelo simples, 

reversível com rotação máxima de 10000 rpm, capacidade de torque de 770 Nm  

FLSMIDTH 8479.90.00 040 

Rolo cilíndrico de alta pressão para moinho vertical, produzido em aço fundido, composto 

de eixo, cubo, ou cubo com flange, mancais, anéis e selos de vedação de óleo, para 

moagem e trituração de cimento,  
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LACTALIS 8419.89.99 236 

Combinação de máquinas para processamento e esterilização queijos fundidos diversos, 

com capacidade de processamento mínima de 50 e máxima de  6.000 l/h, por  meio de 

ultra alta temperatura (“UHT – Ultra High Temperature”)  

M3 HEALTH 9013.20.00 024 

Unidade de aplicação de laser para fins médicos com pulsos ultracurtos e comprimento 

de onda de até 1030NM, potência de saída média de 10W, taxa de repetição máxima de 

1000KHZ, 2000KHZ ou 200KHZ,  

MERCATÓRIA 8479.89.99 102 

Máquina para montagem de arruelas em parafusos, com capacidade de produção até 

450 peças montadas por minuto, com controle logico programável (CLP), para parafusos 

de 4.8 / 5.5 / 6.3 mm de diâmetro e 16 a 125mm de comprimento... 

TOYOTA 8515.21.00 170 
Robôs para soldar por resistência,  com capacidade de carga igual ou superior a 50 kg,  

com 5 ou mais graus de liberdade,  com ou sem painel de controle,  

TOYOTA 8515.21.00 171 

Combinações de máquinas para soldagem por resistência de peças de veículos 

automotores compostas de: 1 ou mais robôs, sendo cada robô  com capacidade de carga 

igual ou superior a 50 kg, cada robô com 6 ou mais graus de liberdade ,  

TOYOTA 8515.31.90 160 

Combinações de máquinas para soldagem por processo MIG/MAG e por processo de 

resistência a ponto, não simultaneamente, de peças de veículos automotores compostas 

de: 1 ou mais robôs para soldar por processo MIG/MAG,  

TOYOTA 8479.89.99 112 

Equipamento de elevação e montagem do eixo traseiro em veículo automotor, através de 

um mecanismo “Zip Chain” (duas correntes engrenadas como zíper), com unidade 

motorizada de tracionamento por fricção,  

TOYOTA 9031.80.99 929 

Equipamento de calibração do sistema anti-colisão de veículos automotores dotado de 

painel mecanizado com referenciais bidimensionais para calibração de câmera e radar 

de veículos automotores,  

TOYOTA 8515.31.90 159 

Combinações de máquinas para soldagem por arco elétrico por processo  MIG/MAG de 

peças de veículos automotores compostas de:  1 ou mais robôs , sendo cada robô  com 

capacidade de carga igual ou superior a 3 kg,  

TOYOTA 8480.71.00 153 

Molde em níquel para produção da pele do painel de instrumentos de veículos 

automotores por meio de processo de moldagem rotativa, com duas cavidades, com 

estrutura em aço. 
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BRASPORT 8432.80.00 020 
Equipamentos revolvedores de leiras de composto orgânico (compostagem) para uso 

agrícola ou industrial, autopropulsados com motor à diesel e grupo hidráulico  

NETFLIX 8471.49.00 008 
Servidores de conexão aberta com 2U de altura, com capacidade de armazenamento de 

240TB, em 24 discos rígidos de 10TB cada, dotados de 2 fontes de alimentação. 

BMR 8419.20.00 006 

Câmara de esterilização por óxido de etileno, em aço inox 304L de 5mm de espessura, 

com volume bruto interno de 32,7m3 e capacidade para esterilizar até 8 pallets de 

produtos  

CARLOS WANDERLEY 8422.40.90 671 

Máquinas automáticas, com controlador lógico programável (CLP) e tela sensível ao 

toque, para carregamento de produtos em caixa de papelão tipo "RSC", com dimensões 

máximas de 600 x 400 x 400mm e capacidade de até 30ciclos/minuto,  

CARLOS WANDERLEY 8422.40.90 672 

Máquinas automáticas construídas em monobloco, com controlador lógico programável 

(CLP) e tela sensível ao toque, para formação, fechamento de abas e carregamento de 

produtos em caixas de papelão do tipo "RSC"  

FLORISA 8451.40.29 010 

Máquina para tratamentos de preparação e tingimento de tecidos sensíveis e delicados 

com estrutura em fibras naturais, artificiais e sintéticas com baixas gramaturas e com alto 

conteúdo de elastômeros,  

IRMÃOS SCHUR 8438.50.00 331 

Máquinas formadoras de hambúrguer, com velocidade máxima de até 90 golpes/minuto, 

largura útil de 26”/660mm, capacidade de produção de até 3.000Kg/h, com sistema 

formador por placa molde deslizante. 

IRMÃOS SCHUR 8438.50.00 332 
Combinação de máquinas, com CLP (controlador lógico programável), para a produção 

de massa de carne para hambúrguer, com capacidade de processamento de 8.622kg/h,  

MAREL 8438.50.00 171 
Máquinas para retirar membranas de cortes de carne de bovinos e suínos, dotadas de 

rolo estriado sem dentes, com velocidade de corte igual ou superior a 35m/min,  

MERCATÓRIA 8460.19.00 001 
Maquina de ciclo automático continuo para desbaste de lixas abrasivas com costado de 

papel ou tecido, convertidas em correias estreitas ou bandas largas,  
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MMTECH 8477.59.90 119 

Impressora 3D, com tecnologia DLP por projeção de luz UV em comprimento de onda de 

405nm ou 385nm com (área de impressão  de 150mm x 84.4mm x 120mm e precisão de 

±39  

MMTECH 9031.80.20 187 
Equipamento de bancada para medição tridimensional colorido com tecnologia “Phase-

shifting optical triangulation” e projeção por LED azul, 

MMTECH 9031.80.20 186 

Equipamento para medição tridimensional intrabucal colorido com tecnologia “Phase-

shifting optical triangulation” e projeção por LED azul, com precisão melhor que 2.1μm 

em coroa unitária  

MONDELEZ 8438.20.19 061 

Combinações de máquinas para extrusão e laminação de massa, para produção de 

goma de mascar, em mantas de 12 polegadas de largura, com capacidade de produção 

de até 2.000kg/h (60 mantas por minuto),  

MONDELEZ 8441.30.90 055 

Máquinas automáticas armadoras de caixas de papelão, com dispositivo de inserção de 

produtos nas caixas, acionadas por servo motores programáveis e painel de controle 

com tela sensível ao toque ("touch screen"),  

BRASPORT 8424.30.90 071 Máquina jateadora de material termoplástico... 

BRASPORT 8424.30.90 072 Máquina para aplicação de adesivos por jato... 

PORTOBELLO 8474.20.10 029 

Moinhos modulares horizontais para moagem de matéria-prima para produção de pasta 

cerâmica em ciclo contínuo com capacidade total para 60.000 litros, e capacidade efetiva 

de 54.500 litros, potência instalada 400kW,  

PORTOBELLO 8422.30.29 446 

Equipamentos para escolha e encaixotamento de revestimentos cerâmicos no formato 

até 60 x 180cm, com controle de tamanho e planicidade automático, esteiras 

transportadoras, com 18 empilhadores  

PORTOBELLO 9031.49.90 398 

Aparelhos com sistema óptico automático para inspeção de qualidade e estrutura de 

revestimento cerâmico, computadorizados, com detecção e identificação de defeitos por 

meio de telecâmeras. 
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PORTOBELLO 8424.89.90 336 

Máquinas para aplicação de esmalte por cascata “filieira” construídas inteiramente em 

aço inoxidável com lâmina de fechamento e liberação de esmalte em aço temperado e 

retificado,  

SHW 8479.89.99 794 

Combinações de máquinas para montagem de bombas de óleo para veículos 

automotivos com velocidade de produção máxima de 90 bombas/h, construídas em perfil 

de alumínio,  

TOYOTA 8477.80.90 500 

Combinação de máquinas para o recorte parcial de rebarbas do painel de instrumentos 

de veículos automotores por movimento ultrassônico, composto de: 2 robôs, cada robô 

com 6 graus de liberdade, com capacidade de carga igual ou superior a 25 kg,  

TOYOTA 8477.80.90 501 

Equipamentos para formação de espuma entre parte plástica e superfície de elastômero 

de painel de instrumentos de veículos automotores através da injeção de materiais, 

dotados de: 01  molde de  conformação da espuma,  

WABTEC 8481.20.90 012 

Válvulas reguladoras de ar para uso específico em equipamentos de freio pneumático de 

vagões de carga com pressão igual ou inferior à 110psig (7,6bar), com medição da 

deflexão do pacote de molas  

NETFLIX 8471.49.00 013 

Servidores de conexão aberta com 1U de altura, com capacidade de armazenamento de 

96TB em 8 discos HDD cada um com 12 TB dotados de  2 fontes de alimentação de 250 

W AC ou  de 260 W DC 

NETFLIX 8471.49.00 014 
Servidores de conexão aberta com 2U de altura, com capacidade de armazenamento de 

288TB COM 24HDD, 8SSD  e 1 NVMe e uma fonte de alimentação de 540W AC 

NETFLIX 8471.49.00 015 
Servidores de conexão aberta com 1U de altura, com capacidade de armazenamento de 

20TB e 6 x 24TB NVMe  com uma fonte de alimentação de 350W AC. 

FLSMIDTH 8483.40.90 202 

Coroas dentadas para  acionamentos de moinhos,  construídas em ferro fundido, aço 

fundido e ou aço forjado , com diâmetro na superfície externa dos dentes igual ou 

superior à 5000 mm,  

LACTALIS 8428.39.90 205 
Sistema de transferência de blocos de queijos da linha de produção para duas linhas de 

embalagens com capacidade máxima de 43 blocos por minuto  
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MERCATÓRIA 8459.70.00 006 
Máquina automática preparada para rosqueamento de porcas sextavadas, com 4 

machos para roscas de M12 a M16 e diâmetro externo de até 35mm,  

METALAC 8424.30.90 073 

Máquinas jateadoras, com volume de 3,5pés3, de ar comprimido com granalha de óxido 

de alumínio e esferas de vidro, para limpeza de resíduos de produção em peças 

metálicas,  

MTS 9031.80.99 673 

Sensores para medição de aceleração e vibração em máquinas e equipamentos 

industriais, aeronaves, veículos automotores e edificações, com faixa de medição de até 

100.000g (cem mil vezes a aceleração da gravidade),  

OPEM 8422.30.21 086 

Máquinas automáticas para empacotamento de café torrado e moído ou fermento 

biológico a vácuo, para pacotes com formatos de 125g a 500g, com unidade formadora 

de pacotes e unidade dosadora de enchimento,  

OPEM 8422.30.29 379 

Máquinas automáticas para envase de café torrado e moído em cápsulas plásticas com 

atmosfera modificada, capacidade de 5 a 5,5g de café, fechamento hermético ou com 

acabamento final, embaladas  

PTOBELO 8417.80.10 001 

Forno para indústria de revestimento cerâmico utilizado para produção de placas 

cerâmicas em grandes formatos, de medidas até 1800 mm de largura por 3600 mm de 

comprimento,  

PORTOBELLO 8474.80.90 140 
Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de 

prensagem igual a 32.000kN, distância livre entre colunas de 2.450mm,  

PORTOBELLO 8474.80.90 141 
Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de 

prensagem igual a 49.000kN, distância livre entre colunas de 2.450mm,  

PORTOBELLO 8474.80.90 142 
Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de 

prensagem igual a 64.000kN, distância livre entre colunas de 2.450mm,  

SERRAFRUTAS 8433.60.10 001 
Máquina para embalagem e classificação eletrônica de maçãs, por tamanho, cor, peso e 

qualidade (defeitos externos), por meio de câmeras e células de carga para pesagem,  



Empresa NCM EX Descrição 

TOYOTA 8480.71.00 157 
Máquina para embalagem e classificação eletrônica de maçãs, por tamanho, cor, peso e 

qualidade (defeitos externos), por meio de câmeras e células de carga para pesagem,  

TOYOTA 8515.31.90 162 

Combinações de máquinas para soldagem por arco elétrico por processo MIG/MAG e 

movimentação de peças de veículos automotores compostas de: 1 ou mais robôs de 

solda por processo MIG/MAG,  

TOYOTA 8515.31.90 161 

Combinação de máquinas para soldagem de peças de veículos automotores por arco 

elétrico por processo MIG/MAG composta de: esteira; dispositivos de fixação de peça 

com eixo de rotação... 

WEST 8477.59.90 126 

Prensa para vulcanização de borracha, com capacidade de operação de trabalho de 800 

toneladas gerados pelo seu sistema hidráulico, dotado de  dois alojamentos para 

operação de dois moldes simultâneos de 1.000 x 1.000 mm,  

MACDON 8433.59.90 048 

Plataformas recolhedoras de culturas utilizadas em colheitadeiras com largura mínima de 

4,40m  e largura máxima de 5,66m  do recolhedor (com os braços dos sinhaleiros 

extendidos) e largura efetiva de recolhimento de 4,52m,  

MAREL 8438.50.00 340 

Equipamento para divisão de carcaças suínas com capacidade de até 650 carcaças por 

hora,  dotada de uma guia para determinar o ponto correto do corte da espinha e 

sincronização com transportador aéreo por meio de encoder,  

MERCATÓRIA 8477.80.90 510 

Maquinas automáticas para integrar linha de extrusão de tubos flexíveis a base de 

termoplásticos, com diâmetros entre 12 a 55mm, com capacidade para  cortar tubos, 

formar bobinas de tubos e cintar as bobinas ;  

MERCATÓRIA 8465.94.00 039 

Máquinas emendadeiras de peças estruturais de madeira com união tipo "finger joint" de 

alta capacidade, com alimentador automático com  capacidade para peças de: 

comprimento de no mínimo 110 mm e máximo 900 mm... 

TOYOTA 820.30.00 045 

Conjuntos de ferramentais para a produção de peças externas para carroceria de 

veículos automotores, a serem executadas em 3 ou 4 operações sequenciais do 

processo de prensagem,  

ILLUMINA 9027.50.90 146 
Aparelhos automatizados para amplificação, sequenciamento e análise de amostras com 

capacidade de gerar até 6.000 Gigabases de dados por corrida por meio da tecnologia 



Empresa NCM EX Descrição 

MERCATÓRIA 9031.80.99 952 

Detectores automáticos de contaminantes metálicos  em túnel com  largura de abertura 

de 500mm e altura de 250mm, estrutura em aço inoxidável com monitoramento de 

condição e controle automático de equilíbrio,  

PORTOBELLO 8428.39.90 210 

Combinações de máquinas automáticas para movimentação e estocagem de pisos e 

revestimentos cerâmicos queimados, provenientes da descarga do forno de queima 

dotadas de: máquinas de carga e descarga das plataformas metálicas... 

RANDON 8428.20.90 018 

Equipamentos para armazenamento com sistema de endereçamento automático, 

movimentação, abastecimento e desabastecimento de chapas metálicas e peças 

cortadas em máquinas-ferramenta durante o funcionamento,  

TERPHANE 8477.80.90 521 

Máquinas metalizadoras, com controlador lógico programável – PLC, para metalização 

com alumínio de filmes poliéster (PET) de espessura entre 8 e 50 μm, com capacidade 

de metalizar bobinas entre 1225mm e 2450mm de largura... 

TERPHANE 8477.80.90 522 

Máquinas cortadeiras e rebobinadeiras, com controlador lógico programável – PLC, com 

capacidade para receber rolos de filme de poliéster (BOPET) com espessura entre 8 e 50 

μm, de até 4.000 kg de peso, até 2.550 mm de largura... 



Empresa NCM EX Descrição 

FLSMIDTH 8417.90.00 034 
Anéis de rolamento para forno rotativo para produção de clínquer, confeccionados em 

aço fundido, com diâmetro externo igual ou maior que 4.000mm,  

M.L. STEEL 8460.39.90 037 
Maquina computadorizada equipada com controles computadorizados PLC/CNC, 

especificamente dimensionada para a produção de laminas auto afiantes  

MAREL 8438.80.90 095 

Combinações de máquinas para processamento, monitoramento, supervisão e controle 

de processos de filetagem e refile em larga escala de peixes com capacidade para até 

15.000 peças por hora  

MERCATÓRIA 8477.59.90 131 

Corrugadores para produção de tubos de PVC corrugados, com capacidade para 

produzir tubos com diâmetro interno mínimo de 4,8mm e diâmetro externo máximo de 

36mm, com velocidade de produção máxima de 60m/min,  

FLORISA 8451.40.10 010 

Máquinas multifuncionais para lavação contínua de tecidos em corda após tintura ou 

estampa, com velocidade máxima de trabalho de 40m/min, pressão de espremedura de 

até 200kg,  

TOYOTA 8428.90.90 548 
Equipamentos de armazenagem vertical automática, com ou sem seleção automática 

individual de bandejas, com altura das bandejas autorreguláveis,  

Portaria nº 510 de 26  de julho de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2020 



Empresa NCM EX Descrição 

DATALOGIC 8471.41.90 006 
Dispositivo funcional móvel para coleta de dados via código de barras, sem teclado e 

com micro processador de 2 GHz Octa-core, tela de 5 polegadas  

Portaria nº 511 de 26 de julho de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2020 



Empresa NCM EX Descrição 

DOODAN 8427.20.90 233 
Veículos autopropulsados sobre rodas para elevação, manipulação e armazenagem de 

cargas, com capacidade de até 3.500KG, altura de elevação de até 6973 mm  

DOOSAN 8429.51.19 022 

Carregadeiras compactas de Esteiras, com capacidade nominal de carga entre 953kg e 

1166kg, largura sem caçamba entre 1,70 e 1,85m, comprimento entre 2,66 a 2,75m e 

altura entre 1,97 e 2,07m,  

FLORISA 8451.40.29 012 

Máquinas multifuncional, com depósito vertical, para processamentos de tecidos em 

fibras naturais e sinteticas, planos e de malha, em corda simples e dupla, em baixa e alta 

temperatura  até 144 ºC 

MERCATÓRIA 8457.10.00 387 

Centro de usinagem tipo "Gantry", para trabalhar metais, com  mesa de 2650x 1950mm  , 

com  3 + 2 eixos  sendo (X, Y, Z, B e C), 3 eixos de deslocamento linear. X, Y e Z com  

cursos de 2.500 x 1600 x 800mm  respectivamente, eixo B com inclinação de +/- 110°... 

MONDELEZ 8422.40.90 833 

Combinações de máquinas para envelopar individualmente e embalar em caixas de 

papelão tabletes de chocolate, com capacidade de produção de até 34 caixas por minuto 

compostas por: gôndola reguladora de fluxo... 

PORTOBELLO 8474.80.90 145 

Compactador continuo para produção de revestimento cerâmico com largura útil máxima 

de até 1800mm após corte e queima e espessura de 3 a 30mm, com pressão máxima de 

compactação de 450 kg/cm²  

TOYOTA 8454.30.90 076 

Combinações de máquinas para a fabricação de partes de motores para veículos 

automotivos, com capacidade de produção máxima igual 20 peças por hora, composta 

de: 2 máquinas de fundição de alumínio pelo processo de baixa pressão... 

Portaria nº 531 de 20 de agosto de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2020 



Empresa NCM EX Descrição 

MMTECH 8529.90.20 026 
Suportes ergonômico para apoio e movimentação de equipamentos e aparelhos 

eletrônicos, com capacidade de até  15,9kg  

Portaria nº 532 de 20 de agosto de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2020 



Empresa NCM EX Descrição 

SKF 8543.70.99 192 
 Máquina automática para desmagnetizar anéis internos e externos flangeados de 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores,  

Portaria nº 2.023 de 12 de setembro de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2020 



Empresa NCM EX Descrição 

JOMARCA 8462.10.90 138 
Máquinas  automáticas  para fabricação de porcas, dotadas de 5 estágios de 

conformação à frio, com capacidade para produzir  entre 320 e 400 peças/minutos 

JOMARCA 8462.10.90 137 
Máquinas  automáticas  para fabricação de porcas, dotadas de 5 estágios de 

conformação à frio, com capacidade para produzir  entre 200 e 260 peças/minutos,  

JOMARCA 8462.10.90 139 
Máquinas  automáticas  para fabricação de porcas, dotada de 5 estágios de conformação 

à frio, com capacidade para produzir  entre 150 e 190 peças/minutos,  

JOMARCA 8459.70.00 009 

Máquinas automáticas para rosqueamento de porcas sextavadas, para roscas M5 a M8, 

dotada de 4 estações de rosqueamento, reservatório de óleo com capacidade de  420 

litros,  

JOMARCA 8459.70.00 010 

Máquinas automáticas para rosqueamento de porcas sextavadas, para roscas M8 a M12, 

dotada de 4 estações de rosqueamento, reservatório de óleo com capacidade de  500 

litros,  

JOMARCA 8459.70.00 008 

Máquinas automáticas para rosqueamento de porcas sextavadas, para roscas M12 a 

M16, dotada de 4 estações de rosqueamento, reservatório de óleo com capacidade de  

650 litros,. 

LACTALIS 8428.39.90 205 
Sistemas de transferência de blocos de queijos da linha de produção para 2 linhas de 

embalagens com capacidade máxima de 43blocos/min, dotados de: célula robótica,  

MERCATÓRIA 8479.30.00 041 

Prensa de capacidade 1,4 – 1,8 ton/hora, para produção de “pellets” de madeira com 

diâmetro de 6mm, com matriz de diâmetro 520mm, “pellets” com área de 1910 cm2, 

cabeçote rotativo  

MMTECH 8477.59.90 119 

Impressoras 3D, com tecnologia DLP por projeção de luz UV em comprimento de onda 

de 405nm ou 385nm com (área de impressão de 150 x 84,4 x 120mm e resolução XY de 

78 micrômetros igual a +/-39 micrômetros)  

SKF 8460.24.00 007 

Máquina para retificar pista externa de anel interno de rolamentos flangeados de rodas 

de veículos automotivos com largura compreendida entre 80mm e 150mm e diâmetro 

externo do anel compreendido entre 110mm e 200mm,  

Portaria nº 2.024 de 12 de setembro de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

SKF 8460.24.00 008 

Máquina para retíficar pista interna de anel externo de rolamentos flangeados de rodas 

de veículos automotores com largura comprendida entre 40mm e 80mm e diâmetro 

externo compreendido entre 100mm e 150mm,  

SKF 8479.89.99 738 

Máquina automática para inserção de graxa nos lábios de vedação do anel externo 

flangeado e acoplamento com anel interno flangeado de rolamentos flangeados de rodas 

de veículos automotores com tempo de ciclo igual ou inferior a 18 segundos,  

SKF 9031.80.99 988 

Máquina automática multi-estações para controle de anéis internos flangeados de 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores, apta ao controle de trinca e 

queima de retífica,  

SKF 8479.89.99 733 

Máquina automática multi-estações para inserção de prisioneiros em anéis internos 

flangeados de rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores, com tempo de 

ciclo igual ou inferior a 18 segundos,  

SKF 8479.89.99 737 

Máquina automática para inserção de defletores em anéis internos flangeados de 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores, com tempo de ciclo igual ou 

inferior a 18 segundos, para anéis internos flangeados com diâmetro máximo de 200mm  

SKF 9031.80.99 987 

Máquina automática multi-estações para controle de anéis externos flangeados de 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotivos, apta ao controle de trinca e 

queima de retífica, controle de dureza, controle e orientação do anel,  

SKF 8479.89.99 735 

Máquina automática multi-estações para montagem de gaiolas no lado interno de anéis 

externos flangeados de rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores, com 

tempo de ciclo igual ou inferior a 18 segundos... 

SKF 8479.89.11 131 

Máquina automática para colocação de anéis internos menores em rolamentos 

flangeados de rodas de veículos automotores, por prensagem, com tempo de ciclo igual 

ou inferior a 18 segundo, para anéis internos flangeados e anéis externos flangeados... 

SKF 8462.29.00 258 

Máquina para conformação à frio da parte superior do anel interno flangeado de 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores, por roletagem orbital, com 

tempo de ciclo igual ou inferior a 18 segundos... 

SKF 9031.80.99 991 

Máquina automática para controle de trincas em superfície conformada de anéis internos 

flangeados e anéis internos menores de rolamentos flangeados de rodas de veículos 

automotores,  



Empresa NCM EX Descrição 

SKF 9031.80.99 996 
Máquina para medição da pré-carga axial em rolamentos flangeados de rodas de 

veículos automotores, com tempo de ciclo igual ou inferior a 18 segundos,  

SKF 8479.89.11 132 

Máquina automática para inserção de placa magnética (encoder) pro prensagem em 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores, com tempo de ciclo igual ou 

inferior a 18 segundos, para rolamentos com diâmetro máximo de 200mm,  

SKF 8458.91.00 079 

Máquina automática para redução do batimento axial da face do flange de rolamentos 

flangeados de rodas de veículos automotores, para rolamentos com anéis internos 

flangeados com diâmetro máximo torneado de 190mm e altura máxima 140mm,  

SKF 8479.89.99 739 

Máquina automática para limpeza de placas magnéticas (encoders) montadas em 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores, por vácuo, com tempo de ciclo 

igual ou inferior a 18 segundos,  

SKF 9031.80.99 990 

Máquina automática para controle de rolamentos flangeados de rodas de veículos 

automotores, apta ao controle de batimento axial, radial, distância entre flanges e 

concavidade, com tempo de ciclo igual ou inferior a 18 segundos, para anéis internos... 

SKF 9031.80.99 989 

Máquina automática para controle da posição e sinal magnético da placa magnética 

(encoder) de rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores com tempo de 

ciclo igual ou inferior a 18 segundos, para rolamentos com diâmetro máximo de 200mm... 

SKF 9031.80.99 993 

Máquina automática para medição da folga axial de rolamentos flangeados de rodas de 

veículos automotores com tempo de ciclo igual ou inferior a 18 segundos, para anel 

interno flangeado com diâmetro máximo de 200mm e altura máxima de 140mm,  

SKF 9031.80.99 994 

Máquina automática para medição do torque de fricção entre o anel externo e o anel 

interno e controle do sinal magnético para rolamentos flangeados de rodas de veículos 

automotores com tempo de ciclo igual ou inferior a 18 segundos,  

SKF 8424.89.90 351 

Máquina automática para aplicação, por pulverização, de óleo protetivo na superfície de 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores, com tempo de ciclo igual ou 

inferior a 18 segundos, para rolamentos com diâmetro máximo de 200mm, 

SKF 8460.12.00 009 

Máquina automática para retificar a face menor de anéis internos menores de rolamentos 

flangeados de rodas de veículos automotores, com tempo de ciclo igual ou inferior a 18 

segundos, para anéis com diâmetro externo compreendido entre 40mm e 80mm... 



Empresa NCM EX Descrição 

SKF 8479.89.99 731 

Máquina automática multi-estações para aplicação e controle de cola, inserção e 

medição da posição e batimento da capa de proteção em rolamentos flangeados de 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores,  

SKF 8479.89.99 749 

Máquina para desmontagem e remontagem do anel interno menor de rolamentos 

flangeados de rodas de veículos automotores com tempo de ciclo igual ou inferior a 18 

segundos, para rolamentos com anéis internos flangeados e anéis externos flangeados  

SKF 8479.89.99 734 
Máquina automática multi-estações para montagem de gaiolas no lado externo de anéis 

externos flangeados de rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores,  

SKF 8479.89.99 732 
Máquina automática multi-estações para inserção da vedação lado externo de anéis 

externos flangeados de rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores,  

SKF 8428.90.90 562 

Estação de alimentação de anéis internos flangeados ou anéis externos flangeados de 

rolamentos flangeados de rodas de veículos automotores, para  anéis com diâmetro de 

flange máximo de 200mm  

SKF 9031.80.99 992 
Máquina automática para controle de vibração e ruído de rolamentos flangeados de 

rodas de veículos automotores através de laser para medição,  

SKF 8474.80.90 148 
Máquinas para produção de briquetes de metal, por meio da moagem de componentes 

metálicos e compactação em mistura com seus  fluidos de corte,  

TERPHANE 8477.90.00 427 
"Kit" de pinças em ferro fundido dotado  por 5 pinças, sendo 4 pinças com 9 rolamentos 

de esferas e uma pinça com 10 rolamentos de esfera,  

TOYOTA 8424.89.90 356 
Robôs para aplicação de composto de PVC por dispersão, com capacidade de carga 

igual ou superior a 10 kg, com 6 ou mais graus de liberdade,. 

TOYOTA 8207.30.00 045 

Conjuntos de ferramentais para a produção de peças externas para carroceria de 

veículos automotores, a serem executadas em 3 ou 4 operações sequenciais do 

processo de prensagem,  



Empresa NCM EX Descrição 

MERCATÓRIA 8465.99.00 154 
Máquinas com alimentação automática para trabalhar painéis de madeira de dimensões 

mínimas  300 mm x 2.000 mm x 30 mm e velocidade mínima de 10m/minuto,  

PORTOBELLO 8419.39.00 139 
Secadores horizontais automático a gás metano ou GPL, para processo de secagem 

contínua de revestimentos cerâmicos prensados,  

Portaria nº 3.533 de 25 setembro de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

DOOSAN 8429.51.19 023 
Carregadeiras compactas de Esteiras, com capacidade nominal de carga entre 1576kg e 

1656kg, largura sem caçamba ente 1,98m e 2,10m,  

MERCATÓRIA 8479.89.99 121 

Maquinas para marcar e testar matrizes e moldes de injeção de termoplásticos com 

capacidade de pressionar, suspender, abrir e virar as matrizes e os moldes, com  força 

de abertura de até 700 kn  

MERCATÓRIA 9031.49.90 439 
Equipamentos automáticos para controle,  inspeção e identificação de peso, dados de 

embalagem e corpos estranhos, em produtos cárneos,  

MERCATÓRIA 8479.30.00 041 

Prensa de capacidade 1,4 – 1,8 ton/hora, para produção de pellets de madeira com 

diâmetro de 6mm, com matriz de diâmetro 520mm, pellets com área de 1910 cm2, 

cabeçote rotativo de 2 rolos,  

INPLAVEL 8480.71.00 176 
Molde completo de injeção e condicionamento de pré-formas em Politereftalato de 

Etileno (Pet), de 1 a 12 cavidades, para pós-geração de embalagens bi-orientadas,  

SKF 8424.30.90 081 
Máquina automática para lavar e secar anéis internos menores de rolamentos flangeados 

de rodas de veículos automotores, para anéis com diâmetro máximo de 90mm  

SKF 8424.30.90 082 
Máquina automática para lavar e secar anéis internos menores de rolamentos flangeados 

de rodas de veículos automotores com tempo de ciclo igual ou inferior a 12 segundos,  

SKF 8424.30.90 083 
Máquina automática para lavar e secar anéis internos menores de rolamentos flangeados 

de rodas de veículos automotores com tempo de ciclo igual ou inferior a 12 segundos,  

SORMA 8433.60.10 002 

Máquina para seleção eletrônica de frutas por tamanho, cor e peso, com velocidade de 

até 15 frutos por segundo por linha, por meio de câmeras digitais a cores em HD de 2 ou 

mais pixels  

TOYOTA 8479.89.99 137 
Combinações de máquinas para a fabricação de cabeçotes de motores para veículos 

automotivos, com tempo de ciclo total de 330 segundos ou mais,  

Resolução nº 2 de 22 outubro de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Empresa NCM EX Descrição 

CASTROLANDA 9018.12.90 022 
Equipamento de ultrassom para classificação automática de carcaças suínas em linha de 

produção, com velocidade de até 1.400 carcaças/hora  

MONDELEZ 8422.40.90 855 
Máquinas para embalar wafer recheado coberto com chocolate com conjunto de dobras 

para o produto unitário em papel aluminizado, com velocidade de até 650 ppm  

TOYOTA 8479.89.99 624 
Equipamentos para concluir a montagem do conjunto da torre do amortecedor dianteiro 

de múltiplos modelos de veículos automotores, com ajuste automático,  

TOYOTA 8479.89.99 625 

Equipamento para ajustar o ângulo e fixar o conjunto da manga de eixo e o conjunto 

amortecedor de suspensão  dianteira de múltiplos modelos de veículos automotores, 

com ajuste automático dos parâmetros de ângulo  

Resolução nº 14 de 19 de novembro de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2021 



Resolução nº 30 de 30 de dezembro de 2019 

Validade até 31 de dezembro de 2021 

Empresa NCM EX Descrição 

DOGANA 8477.8090 550 

Unidades funcionais para a espumação e acabamento com capacidade de produção  até 

12 m/min de painéis termo isolantes com espessura até 250 mm, largura até 1.250 mm, 

para construção civil... 

MERCATÓRIA 8479.89.99 121 

Máquinas para marcar e testar matrizes e moldes de injeção de termoplásticos com 

capacidade de pressionar, suspender, abrir e virar as matrizes e os moldes, com força de 

abertura de até 700kN... 



PROJETOS DE TRANSFERÊNCIA DE LINHAS  

DE FABRICAÇÃO USADAS-2019 



Empresa Descrição da Linha 

TRW Célula para produção de disco e tambor de freio  



PROJETOS DE IMPORTAÇÃO DE 

MÁQUINAS USADAS EM 2019 



Empresa Descrição da Linha 

JOMARCA Máquina combinada automática estampadora... Modelo KSP-01R 

BRASPORT 
Combinação de máquina para formação, acabamento e 

embalagem de frascos de vidros... Modelo AK2000 

JOMARCA Máquina automática para fabricação de porcas...55ton. 

JOMARCA Máquina automática para fabricação de porcas...85ton. 

JOMARCA Máquina automática para fabricação de porcas...130ton. 

JOMARCA Máquina automática para rosqueamento de porcas... 420 litros. 

JOMARCA Máquina automática para rosqueamento de porcas... 500 litros. 

JOMARCA Máquina automática para rosqueamento de porcas... 650 litros. 

PROIECTUS Equipamento automático para dissolução e dispersão... 



Sede: Rua Santa Luzia 799 GR 303 
Rio de Janeiro – RJ 

Site: www.conterv.com.br 
Tel: 21 2262-5213 
Fax: 21 2262-6554 

Celular: 11 99269-4710 
Roberto Vieira 

Email: rvieira@conterv.com.br 

 
Conterv Assessoria e Projetos  
Cnpj: 29.408.200/0001-60 

Conterv Projetos e Assessoria 
Cnpj: 04.261.034/0001-90 

 


