
NCM Descrição
07122000 Cebolas secas, inclusive pedaços, fatias, pó, etc. sem qualquer outra preparação

07129090 Outros produtos hortícolas; misturas de produtos hortícolas, secos, inclusive pedaços, fatias, etc

08041020 Tâmaras secas
08042020 Figos secos
08062000 Uvas secas (passas)
08131000 Damascos secos
08132010 Ameixas secas, com caroço
08132020 Ameixas secas, sem caroço
08133000 Maçãs secas
08134010 Pêras secas
08134090 Outras frutas secas
08135000 Misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija, do presente Capítulo
09021000 Chá verde (não fermentado) em embalagens imediatas de conteúdo não superior a 3 kg
09022000 Chá verde (não fermentado) apresentado de qualquer outra forma

09023000
Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, em embalagens imediatas de conteúdo 
não superior a 3 kg

09024000 Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, apresentados de qualquer outra forma

09041100 Pimenta (do gênero Piper), não triturada nem em pó
09042100 Pimentões e pimentas dos gêneros Capsicum ou Pimenta, secos, não triturados nem em pó
10011900 Trigo duro, exceto para semeadura
10019900 Outros trigos e misturas de trigo com centeio, exceto para semeadura
10061091 Arroz com casca (arroz paddy), parboilizado
10062010 Arroz descascado (arroz cargo ou castanho), descascado, parboilizado
10063011 Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado, polido ou brunido
11010020 Farinha de mistura de trigo com centeio (méteil)
11022000 Farinha de milho
11029000 Farinha de outros cereais
11031100 Grumos e sêmolas, de trigo
11031300 Grumos e sêmolas, de milho
11031900 Grumos e sêmolas, de outros cereais
11032000 Pellets de cereais
11041200 Grãos de aveia, esmagados ou em flocos
11041900 Grãos de outros cereais, esmagados ou em flocos

11042200
Outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em pérolas, cortados ou partidos), de 
aveia

11042300
Outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em pérolas, cortados ou partidos), de 
milho

11042900
Outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em pérolas, cortados ou partidos), de 
outros cereais

11043000 Germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos
11052000 Flocos, grânulos e pellets, de batata
11062000 Farinhas, sêmolas e pós, de sagu ou das raízes ou tubérculos, da posição 07.14
11071010 Malte não torrado, inteiro ou partido
11071020 Malte não torrado, moído ou em farinha
11072010 Malte torrado, inteiro ou partido
11072020 Malte torrado, moído ou em farinha
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11081400 Fécula de mandioca
11082000 Inulina
12019000 Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura
12141000 Farinha e pellets, de alfafa (luzerna)
15091000 Azeite de oliva, virgem
15099010 Azeite de oliva, refinado
15099090 Outros azeites de oliva
22041010 Vinhos espumantes e vinhos espumosos, tipo champanha (champagne)
22041090 Outros vinhos de uvas frescas, espumantes e espumosos
22082000 Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas

22083010
Uísques, com um teor alcoólico, em volume, superior a 50 % vol, em recipientes de capacidade 
superior ou igual a 50 litros

22083020 Uísques, em embalagens de capacidade inferior ou igual a 2 litros
22083090 Outros uísques

22084000
Rum e outras aguardentes provenientes da destilação, após fermentação, de produtos da cana-
de-açúcar

22085000 Gim (gin) e genebra
22086000 Vodca
22087000 Licores
22089000 Outras bebidas alcoólicas
23099020 Preparações à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de concha, cobre e cobalto

24031900
Outros tabacos manufaturados para fumar, mesmo que contenha sucedâneos de tabaco em 
qualquer proporção

25030010 Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a  granel

25030090
Outras formas de enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o 
coloidal

25051000 Areias silíciosas e areias quartzosas
25070010 Caulim (caulino), mesmo calcinados
25081000 Bentonita
25101090 Fosfatos aluminocálcicos, naturais, cré fosfatado, não moídos
25102010 Fosfatos de cálcio naturais, moídos
25102090 Fosfatos aluminocálcicos, naturais, cré fosfatado, moídos

25120000
Farinhas siliciosas fósseis (por exemplo, kieselguhr, tripolita, diatomita) e outras terras siliciosas 
análogas de densidade aparente não superior a 1, mesmo calcinadas

25181000 Dolomita não calcinada nem sinterizada, denominada "crua"
25182000 Dolomita calcinada ou sinterizada
25191000 Carbonato de magnésio natural (magnesita)
25201019 Outras formas de gipsitas
25202090 Outras formas de gesso
25221000 Cal viva
25222000 Cal apagada

25280000
Boratos naturais e seus concentrados (calcinados ou não), exceto boratos extraídos de salmouras 
naturais; ácido bórico natural com um teor máximo de 85 % de H3BO3, em produto seco

25301090 Vermiculita e cloritas, não expandidas
25302000 Quieserita, epsomita (sulfatos de magnésio naturais)
26030090 Outros minérios de cobre e seus concentrados
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26080090 Outros minérios de zinco e seus concentrados
26131010 Molibdenita ustulada (minérios de molibdênio)
26131090 Outros minérios de molibdênio, ustulados, seus concentrados
27021000 Linhitas, mesmo em pó, mas não aglomeradas
27022000 Linhitas aglomeradas
28020000 Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal
28080010 Ácido nítrico
28092019 Outros ácidos fosfóricos
28092090 Outros ácidos polifosfóricos
28111920 Ácido fosfônico (ácido fosforoso)
28141000 Amoníaco anidro
28142000 Amoníaco em solução aquosa (amônia)
28152000 Hidróxido de potássio (potassa cáustica)
28170010 Óxido de zinco (branco de zinco)
28209010 Óxido manganoso
28220090 Outros óxidos e hidróxidos de cobalto, inclusive os comerciais
28255010 Óxido cúprico, com teor de CuO superior ou igual a 98 %, em peso
28257010 Trióxido de molibdênio
28272010 Cloreto de cálcio, com teor de CaCl2 superior ou igual a 98 %, em peso, em base seca
28272090 Outros cloretos de cálcio
28273190 Outros cloretos de magnésio
28274110 Oxicloretos de cobre
28321010 Sulfito de dissódio
28321090 Outros sulfitos de sódio
28332100 Sulfato de magnésio
28332400 Sulfato de níquel
28332510 Sulfato cuproso
28332520 Sulfato cúprico
28332940 Sulfato ferroso
28332970 Sulfatos de zinco
28332990 Outros sulfatos
28341010 Nitrito de sódio
28342110 Nitrato de potássio, com teor de KNO3 inferior ou igual a 98 %, em peso
28342190 Outros nitratos de potássio
28342910 Nitrato de cálci, com teor de nitrogênio (azoto) inferior ou igual a 16 %, em peso
28342990 Outros nitratos
28352400 Fosfato de potássio
28352910 Fosfato de ferro
28352920 Fosfato de cobalto
28352990 Outros fosfatos
28364000 Carbonatos de potássio
28365000 Carbonato de cálcio
28369919 Outros carbonatos
28399050 Silicato de potássio
28399090 Outros silicatos
28401100 Tetraborato dissódico (borax refinado) anidro
28401900 Outros tetraboratos dissódicos (borax refinado)
28402000 Outros boratos
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28417010 Molibdato de amônio
28417020 Molibdato de sódio
28421090 Silicatos duplos ou complexos, exceto zeolitas
28429000 Outros sais dos ácidos ou peroxoácidos inorgânicos
29049919 Outros derivados nitroalogenados
29051911 n-Decanol
29053200 Propilenoglicol (propano-1, 2-diol)
29054300 Manitol
29062920 Dicofol
29093019 Outros éteres aromáticos
29093021 Oxifluorfeno
29093029 Outros derivados halogenados, etc, dos éteres aromáticos
29094932 Éteres do mono-, di- e tripropilenoglicol
29152910 Acetato de sódio
29152920 Acetatos de cobalto
29152990 Outros sais do ácido acético
29161990 Outros ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados, etc.
29162014 Permetrina
29162015 Bifentrin
29162090 Outros ácidos monocarboxílicos ciclânicos, ciclênicos, etc.
29173990 Outros ácidos policarboxílicos aromáticos, etc.
29181400 Ácido cítrico
29189912 Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), seus sais e seus ésteres
29189919 Outros derivados de ácidos fenoxiacéticos, sais, ésteres
29189930 Acifluorfen sódico
29189960 Diclofop-metila
29189993 5-(2-Cloro-4-trifluorometilfenoxi)-2-nitrobenzoato de 1'-(carboetoxi)etila (lactofen)

29189999 Outros ácidos carboxílicos que contenham funções oxigenadas suplementares e seus anidridos

29199040 Diclorvós (ddvp)
29201120 Paration-metila (metil paration)
29201910 Fenitrotion
29201920 Cloreto de fósforotioato de dimetila
29201990 Outros ésteres tiofosfóricos, sais e derivados
29202940 Fosetil Al
29203000 Endossulfan (ISO)
29209022 Propargite
29214322 Trifluralina
29214329 Outros derivados das toluidinas e seus sais
29214922 Pendimetalina
29222990 Outros aminonaftois, aminofenóis, seus éteres, ésteres, sais
29239090 Outros sais e hidróxidos de amônio quaternários
29241929 Outras formamidas e acetamidas
29241939 Outros derivados da acrilamida
29242120 Diuron
29242190 Outras ureínas, seus derivados e sais
29242500 Alaclor (ISO)
29242919 Outros derivados da acetanilida e seus sais
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29242931 Carbaril
29242943 Atenolol, metolaclor
29242949 Outras acetamidas e seus derivados
29242959 Outras metoxibenzamidas, seus derivados e sais
29242961 Propanil
29242969 Outras propanamidas, seus derivados e sais
29242992 Diflubenzuron
29242993 Metalaxil
29242994 Triflumuron
29242999 Outras amidas cíclicas, seus derivados e sais
29251990 Outras imidas, seus derivados e sais
29252929 Outros sais e derivados da guanidina
29252930 Amitraz
29252990 Outros iminas, seus derivados e sais
29269022 Ciflutrin
29269023 Cipermetrina
29269024 Deltametrina
29269025 Fenvalerato
29269026 Cialotrin ("cyhalothrin")
29269029 Outros derivados ésteres do álcool alfa-ciano-3-fenoxibenzil
29269095 Clorotalonil
29269099 Outros compostos de função nitrila
29280090 Outros derivados orgânicos da hidrazina e hidroxilamina
29299090 Outros compostos de funções nitrogenadas
29302013 Tiobencarb (dietiltiocarbamato de S-4-clorobenzila)
29302019 Outros tiocarbamatos
29303021 Thiram
29308010 Aldicarb
29308030 Metamidofós
29309022 Tiofanato-Metila
29309029 Outras tioamidas, seus derivados e sais
29309032 3-(Metiltio)propanal; aldicarb
29309035 Metomil
29309039 Outros tioéteres, tioésteres, seus derivados e sais
29309043 Fosforotioato de O-(4-bromo-2-clorofenila) O-etila e de S-propila (profenofós)
29309049 Outros fosforotioatos e seus derivados, e sais destes produtos
29309051 Forato
29309052 Dissulfoton
29309053 Etion
29309054 Dimetoato
29309059 Outros fosforoditioatos, seus derivados e sais
29309061 Acefato
29309079 Outras sulfonas
29309091 Captan
29309099 Outros tiocompostos orgânicos
29313911 Etefon; difenilfosfonato(4,4'-bis((dimetoxifosfinil)metil)difenila)
29313912 Glifosato e seu sal de monoisopropilamina
29313914 Triclorfon



NCM Descrição
29313915 Glufosinato de amônio
29313999 Outros derivados organofosforados
29319043 Ciexatin
29319044 Hidróxido de trifenilestanho
29319045 Óxido de fembutatin (óxido de fenbutatin)
29319051 Ácido metilarsínico e seus sais
29329914 Carbofurano
29329994 Carbosulfan ((dibutilaminotio)metilcarbamato de 2,3-diidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-ila)
29329999 Outros compostos heterocíclicos de heteroátomos de oxigênio
29331990 Outros compostos heterocíclicos contendo 1 ciclo pirazol, não condensado
29332110 Iprodiona
29332919 Outros compostos heterocíclicos com 1 ciclo nitroimidazol
29332999 Outros compostos heterocíclicos com 1 ciclo de imizadol não condensado
29333914 Haloxifop (ácido (RS)-2-(4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi)propiônico)
29333919 Outros compostos heterocíclicos com flúor e/ou bromo, ligação covalente
29333921 Picloram
29333922 Clorpirifós
29333929 Outros compostos heterocíclicos com cloro, sem fluor nem bromo
29333935 Imazetapir (ácido (RS)-5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)nicotínico)
29333939 Fenoperidina e seus sais
29333949 Outros compostos contendo ciclo piridina não condensado
29333984 Dicloreto de paraquat
29333999 Outros compostos heterocíclicos 1 ciclo piridina não condensado
29334913 Imazaquin
29334919 Outros derivados do ácido quinolinocarboxílico
29335919 Outros compostos heterocíclicos, com ciclo piperazina
29335929 Outros compostos heterocíclicos ciclo pirimidina, halogenado ligação covalente
29335932 Diazinon
29335939 Outros compostos heterocíclicos ciclo pirimidina, enxofre, sem halogenado
29335949 Outros compostos heterocíclicos ciclo pirimidina, função álcool e/ou éter
29335999 Outros compostos heterocíclicos com ciclo pirimidina/piperazina
29336913 Atrazina
29336914 Simazina
29336919 Outros compostos heterocíclicos com ciclo triazina, com cloro ligação covalente
29336922 Hexazinona
29336923 Metribuzim
29336929 Outros compostos heterocíclicos triazina, sem cloro ligação covalente
29336991 Ametrina
29336999 Outros compostos heterocíclicos 1 ciclo triazina não condensado
29337990 Outras lactamas
29339949 Outros compostos heterocíclicos contendo ciclo pirrol
29339959 Outros compostos heterocíclicos contendo ciclo imidazol
29339961 Triadimenol
29339962 Triadimefon
29339963 Triazofos (fósforotioato de o, o-dietila o-(1
29339969 Outros compostos heterocíclicos contendo ciclo triazol
29339996 Hidrazida maleica e seus sais
29339999 Outros compostos heterocíclicos com heteroátomo de nitrogênio
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29341030 Tiabendazol
29341090 Outros compostos heterocíclicos com um ciclo tiazol não condensado
29342090 Outros compostos heterocíclicos com ciclos de benzotiazol
29349911 Morfolina e seus sais
29349919 Outros compostos heterocíclicos contendo ciclo oxazina
29349926 Oxadiazona
29349929 Outros compostos heterocíclicos com 3 heteroátomos nitrogenados
29349935 Propiconazol
29349939 Outros compostos heterocíclicos com heteroátomo de nitrogênio
29349951 Tebutiuron
29349959 Outros compostos heterocíclicos com três heteroátomos de enxofre
29349969 Outros compostos heterocíclicos com heteroátomo de enxofre
29349999 Outros compostos heterocíclicos

29359019
Outras sulfonamidas cuja estrutura contém exclusivamente heterociclo(s) com heteroátomo(s) 
de nitrogênio (azoto)

29359097 Sulfluramida
29359099 Outras sulfonamidas
29419049 Outros aminoglucosídeos e seus sais
30029099 Outras toxinas, culturas de microorganismos, produtos semelhantes
31021090 Outra ureia, mesmo em solução aquosa
31031100 Superfosfatos, que contenham, em peso, 35 % ou mais de pentóxido de difósforo (P2O5)
31031900 Outros superfosfatos

31039011
Hidrogeno-ortofosfato de cálcio, com teor de pentóxido de fósforo (P2O5) não superior a 46 %, 
em peso

31039019 Outros hidrogenos-ortofosfatos de cálcio
31039090 Outros adubos ou fertilizantes minerais/químicos, fosfatados
31043010 Sulfato de potássio, com teor de óxido de potássio (K2O) não superior a 52 %, em peso
31043090 Outros sulfatos de potássio

31049010
Sulfato duplo de potássio e magnésio, com teor de óxido de potássio (K2O) superior a 30 %, em 
peso

31051000
Produtos do presente Capítulo (adubos ou fertilizantes) apresentados em tabletes ou formas 
semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg

31052000
Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: 
nitrogênio (azoto), fósforo e potássio

31056000
Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: 
fósforo e potássio

34021300 Agentes orgânicos de superfície, não iônicos
34021900 Outros agentes orgânicos de superfície
34029029 Outras soluções ou emulsões de produtos tensoativos, etc

38085910
Outras mercadorias mencionadas na Nota de subposições 1 do presente Capítulo, apresentadas 
em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias

38085921 Mercadorias à base de metamidofós (ISO) ou monocrotofós (ISO), apresentadas de outro modo

38085922 Mercadorias à base de endossulfan (ISO), apresentadas de outro modo
38085923 Mercadorias à base de alaclor (ISO), apresentadas de outro modo
38085929 Mercadorias à base de outras substâncias, apresentadas de outro modo



NCM Descrição

38089111
Inseticidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em 
aplicações domissanitárias, que contenham bromometano (brometo de metila) ou 
bromoclorometano

38089120
Inseticidas apresentados de outro modo, contendo bromometano (brometo de metila) ou 
bromoclorometano

38089191 Inseticida à base de acefato ou de Bacillus thuringiensis, apresentado de outro modo
38089192 Inseticida à base de cipermetrinas ou de permetrina, apresentado de outro modo
38089193 Inseticida à base de dicrotofós, apresentado de outro modo
38089194 Inseticida à base de dissulfoton ou de endossulfan, apresentado de outro modo
38089195 Inseticida à base de fosfeto de alumínio, apresentado de outro modo
38089196 Inseticida à base de diclorvós ou de triclorfon, apresentado de outro modo
38089197 Inseticida à base de óleo mineral ou de tiometon, apresentado de outro modo
38089198 Inseticida à base de sulfluramida, apresentado de outro modo
38089199 Outros inseticidas, apresentados de outro modo

38089220
Fungicidas apresentados de outro modo, contendo bromometano (brometo de metila) ou 
bromoclorometano

38089291 Fungicidas à base de hidróxido de cobre, de oxicloreto de cobre ou de óxido cuproso
38089292 Fungicida à base de enxofre ou de ziram
38089293 Fungicida à base de mancozeb ou de maneb
38089294 Fungicida à base de sulfiram

38089295
Fungicida à base de compostos de arsênio, cobre ou cromo, exceto os produtos do subitem 
3808.92.91

38089296 Fungicida à base de thiram
38089297 Fungicida à base de propiconazol
38089299 Outros fungicidas apresentados de outro modo

38089321
Herbicidas apresentados de outro modo, que contenham bromometano (brometo de metila) ou 
bromoclorometano

38089322
Outros herbicidas apresentados de outro modo, à base de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), 
de ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butírico (2,4-DB), de ácido (4-cloro-2-metil)fenoxiacético (MCPA) 
ou de derivados de 2,4-D ou 2,4-DB

38089323 Herbicida à base de alaclor, de ametrina, de atrazina ou de diuron
38089324 Herbicida à base de glifosato ou seus sais, de imazaquim ou de lactofen
38089325 Herbicida à base de dicloreto de paraquat, de propanil ou de simazina
38089326 Herbicida à base de trifluralina
38089327 Herbicida à base de imazetapir
38089328 Herbicidas à base de hexazinona
38089329 Outros herbicidas apresentados de outro modo

38089331
Inibidores de germinação, que contenham bromometano (brometo de metila) ou 
bromoclorometano

38089351
Reguladores de crescimento das plantas, apresentados de outro modo, que contenham 
bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano

38089352
Reguladores de crescimento das plantas, apresentados de outro modo, à base de hidrazida 
maléica

38089359 Outros reguladores de crescimento das plantas, apresentados de outro modo

38089920
Outros rodenticidas apresentados de outro modo, contendo bromometano (brometo de metila) 
ou bromoclorometano

38089991 Acaricidas à base de amitraz, de clorfenvinfós ou de propargite
38089992 Acaricidas à base de ciexatin ou de óxido de fembutatin (óxido de fenbutatin)
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38089993 Outros acaricidas
38089994 Nematicidas à base de metam sódio
38089995 Outros nematicidas apresentados de outro modo
38089999 Outros rodenticidas apresentados de outro modo

39069045
Copolímero de poli(acrilato de potássio) e poli(acrilamida), com capacidade de absorção de água 
destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc

40021120 Látex de borracha de estireno-butadieno-carboxilada (XSBR)
44011100 Lenha em qualquer forma, de coníferas
44011200 Lenha em qualquer forma, de não coníferas
44012100 Madeira em estilhas ou em partículas, de coníferas
44012200 Madeira em estilhas ou em partículas, de não coníferas
44013100 Pellets de madeira

44013900
Serragem, desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo aglomerados em toras, briquetes ou em 
formas semelhantes

44031100
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, tratada com tinta, 
creosoto ou outros agentes de conservação, de coníferas

44031200
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, tratada com tinta, 
creosoto ou outros agentes de conservação, de não coníferas

44032100
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de pinheiro (Pinus spp.), 
cuja maior dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm

44032200 Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de pinheiro (Pinus spp.)

44032300
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de abeto (Abies spp.) e de 
espruce (Picea spp.), cuja maior dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm

44032400
Madeira de abeto (Abies spp.), e de espruce (Picea spp.) em bruto, mesmo descascada, 
desalburnada ou esquadriada

44032500
Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de coníferas, cuja 
maior dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm

44032600 Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de coníferas

44034100
Madeira Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, em bruto, mesmo descascada, 
desalburnada ou esquadriada

44034900 Outras madeiras tropicais em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada

44039100
Madeira de carvalho (Quercus spp.), em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou 
esquadriada

44039300
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de faia (Fagus spp.), cuja 
maior dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm

44039400
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de faia (Fagus spp.), 
outras

44039500
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de bétula (vidoeiro) 
(Betula spp.), cuja maior dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm

44039600
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de bétula (vidoeiro) 
(Betula spp.), outras

44039700
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de choupo (álamo) 
(Populus spp.)

44039800
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de eucalipto (Eucalyptus 
spp.)

44039900 Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada
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44041000
Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não serradas longitudinalmente; madeira 
simplesmente desbastada ou arredondada, não torneada, não recurvada nem trabalhada de 
qualquer outro modo, para fabricação de bengalas, etc... de coníferas

44042000
Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não serradas longitudinalmente; madeira 
simplesmente desbastada ou arredondada, não torneada, não recurvada nem trabalhada de 
qualquer outro modo, para fabricação de bengalas, etc... de não coníferas

44061100 Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, não impregnados, de coníferas
44061200 Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, não impregnados, de não coníferas
44069100 Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, de coníferas
44069200 Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, de não coníferas

44071000
Madeira de coníferas, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm

44071100
Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de 
pinheiro (Pinus spp.)

44071200
Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de abeto 
(Abies spp.) e de espruce (pícea) (Picea spp.)

44071900
Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de outras 
coníferas

44072100
Madeira de mahogany (Mogno) (Swietenia spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm

44072200
Madeira de virola, imbuia e balsa, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm

44072500
Madeira de Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, serrada ou fendida 
longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida 
pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm

44072600
Madeira de White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan, serrada ou 
fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada 
ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm

44072700
Madeira de Sapelli, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm

44072800
Madeira de Iroko, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm

44072910
Madeira de cedro, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm

44072920
Madeira de ipê, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm
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44072930
Madeira de pau-marfim, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm

44072940
Madeira de louro, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm

44072950
Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de 
canafístula (Peltophorum vogelianum)

44072960
Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de 
cabreúva Parda (Myrocarpus spp.)

44072970
Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de urundei 
(Astronium balansae)

44072990
Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm

44079100
Madeira de carvalho (Quercus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm

44079200
Madeira de faia (Fagus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm

44079300
Madeira de ácer (Acer spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou 
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 
mm

44079400
Madeira de cerejeira (Prunus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm

44079500
Madeira de freixo (Fraxinus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm

44079600
Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de bétula 
(vidoeiro) (Betula spp.)

44079700
Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de choupo 
(álamo) (Populus spp.)

44079920
Madeira de peroba (Paratecoma peroba), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm

44079930
Madeira de guaiuvira (Patagonula americana), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm

44079960
Madeira de amendoim (Pterogyne nitens), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada 
transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de 
espessura superior a 6 mm
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44079970
Madeira de angico preto (Piptadenia macrocarpa), serrada ou fendida longitudinalmente, 
cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas 
extremidades, de espessura superior a 6 mm

44079990
Outra madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm

44081010
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., de 
espessura <= 6 mm, de coníferas, obtidas por corte de madeira estratificada

44081091
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., de 
espessura <= 6 mm, de pinho brasil (Araucaria angustifolia)

44081099
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., de 
espessura <= 6 mm, de outras coníferas

44083110
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), etc...,  de 
espessura <= 6 mm, de Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, obtidas por corte 
de madeira estratificada

44083190
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., de 
espessura <= 6 mm, Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

44083910
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada),folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., espessura 
<= 6 mm,obtidas por corte de madeira estratificada, madeiras tropicais

44083991
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., de 
espessura <= 6 mm, de cedro

44083992
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., de 
espessura <= 6 mm, de pau-marfim

44083999
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., de 
espessura <= 6 mm, de outras madeiras tropicais

44089010
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada),folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., espessura 
<= 6 mm,obtidas por corte de madeira estratificada,de outras madeiras

44089090
Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para 
compensados ou para madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, etc..., de 
espessura <= 6 mm, de outras madeiras

44091000
Madeira de coníferas perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas 
em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou 
extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades

44092100
Madeira de bambu perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em 
V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou 
extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades

44092200
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em 
V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou 
extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades
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44092900
Outras madeiras de não coníferas perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, 
com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, 
faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremid

44101110
Painéis de partículas de madeira, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes 
orgânicos, em bruto ou simplesmente polidos

44101121
Painéis de partículas de madeira, recobertos na superfície com papel impregnado de melamina, 
em ambas as faces, com película protetora na face superior e trabalho de encaixe nas quatro 
laterais, dos tipos utilizados para pisos (pavimentos)

44101129
Outros painéis de partículas de madeira, recobertos na superfície com papel impregnado de 
melamina

44101190 Outros painéis de partículas de madeira

44101210
Painéis denominados oriented strand board (OSB), mesmo aglomeradas com resinas ou com 
outros aglutinantes orgânicos, em bruto ou simplesmente polidos

44101290
Outros painéis denominados oriented strand board (OSB), mesmo aglomeradas com resinas ou 
com outros aglutinantes orgânicos

44101911
Painéis denominados waferboard, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes 
orgânicos, em bruto ou simplesmente polidos

44101919
Outros painéis denominados waferboard, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros 
aglutinantes orgânicos

44101991 Outros painéis de madeira em bruto ou simplesmente polidos
44101992 Outros painéis de madeiras recobertos na superfície com papel impregnado de melamina
44101999 Outros painéis de madeiras
44109000 Painéis de outras matérias lenhosas

44111210
Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura não superior a 
5 mm, não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície

44111290
Outros painéis de fibras de madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura não 
superior a 5 mm

44111310
Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura superior a 5 
mm mas não superior a 9 mm, não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície

44111391
Outros painéis de fibras madeira denominados MDF, espessura > 5 mm e < 9 mm, recobertos em 
ambas as faces com papel impregnado de melamina, película protetora na face superior e 
trabalho de encaixe nas quatro laterais, dos tipos utilizados para pisos

44111399
Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura 
superior a 5 mm mas não superior a 9 mm

44111410
Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura superior a 9 
mm, não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície

44111490
Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), de espessura 
superior a 9 mm

44119210
Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade superior a 
0,8 g/cm3, não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície

44119290
Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade 
superior a 0,8 g/cm3

44119310
Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade superior a 
0,5 g/cm3 mas não superior a 0,8 g/cm3, não trabalhados mecanicamente nem recobertos à 
superfície

44119390
Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade 
superior a 0,5 g/cm3 mas não superior a 0,8 g/cm3



NCM Descrição

44119410
Painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade não superior 
a 0,5 g/cm3, não trabalhados mecanicamente nem recobertos à superfície

44119490
Outros painéis de fibras madeira de média densidade (denominados MDF), com densidade não 
superior a 0,5 g/cm3

44121000 Madeira compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes, de bambu

44123100
Outras madeiras compensadas, constituídas exclusivamente por folhas de madeira (exceto de 
bambu) cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de 
madeiras tropicais mencionadas na Nota 2 de subposições do presente Capítulo

44123300
Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera, das espécies amieiro 
freixo, faia, bétula, prunóidea, castanheiro, olmo eucalipto, nogueira, castanheiro-da-índia, tília, 
bordo, carvalho, plátano, choupo,robínia,tulipeiro  ou nogueira

44123400
Outras madeiras compensadas com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera, 
não especificadas na subposição 4412.33

44123900
Outras madeiras compensadas, constituídas exclusivamente por folhas de madeira (exceto de 
bambu) cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm

44129400
Outra madeira compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes, com alma 
aglomerada, alveolada ou lamelada

44129900 Outras madeiras compensadas, folheadas ou estratificadas

44151000
Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes; carretéis para cabos; de 
madeira

44152000 Paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga; taipais de paletes; de madeira

44160010
Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro e respectivas partes de madeira, 
incluindo as aduelas, de carvalho (Quercus spp.)

44160090
Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro e respectivas partes de madeira, 
incluindo as aduelas, de outras madeiras

44170010 Ferramentas de madeira
44170020 Formas, alargadeiras e esticadores para calçados, de madeira
44170090 Armações e cabos, de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira
44181000 Janelas, janelas de sacada e respectivos caixilhos e alizares, de madeira
44182000 Portas e respectivos caixilhos, alizares e soleiras, de madeira
44184000 Armações para concreto, de madeira
44185000 Fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira
44186000 Postes e vigas de madeira

44187300
Painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos), de bambu ou com, pelo menos, a 
camada superior de bambu

44187400
Outros painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos), para pisos (pavimentos) em 
mosaico

44187500 Outros painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos), de camadas múltiplas
44187900 Outros painéis montados para soalhos

44189100
Outras obras de marcenaria e peças de carpintaria para construções, incluindo os painéis 
celulares, os painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos) e as fasquias para 
telhados (shingles e shakes), de bambu

44189900
Outras obras de marcenaria e peças de carpintaria para construções, incluindo os painéis 
celulares, os painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos) e as fasquias para 
telhados (shingles e shakes)

44219900 Outras obras em madeira
45011000 Cortiça natural, em bruto ou simplesmente preparada
45019000 Desperdícios de cortiça, cortiça triturada, granulada, etc
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45020000
Cortiça natural, sem a crosta ou simplesmente esquadriada, ou em cubos, chapas, folhas ou tiras, 
de forma quadrada ou retangular (incluindo os esboços com arestas vivas, para rolhas)

52010010 Algodão não cardado nem penteado, não debulhado
52010020 Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado
52010090 Outros tipos de algodão não cardado nem penteado
52029900 Outros desperdícios de algodão
53011000 Linho em bruto ou macerado
53021000 Cânhamo em bruto ou macerado
53031010 Juta
53031090 Outras fibras têxteis liberianas, em bruto ou maceradas
53039010 Juta trabalhada de outro modo, mas não fiada, estopas, desperdícios
53039090 Outras fibras têxteis liberianas trabalhadas de outro modo, estopas, etc.
53050010 Abacá (cânhamo de manilha) em bruto
53050090 Outras fibras têxteis vegetais, estopas, desperdícios trabalhados
84321000 Arados e charruas

84322100
Grades de discos, de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou 
para cultura

84322900 Outras grades, escarificadores, cultivadores, enxadas, etc.
84323110 Semeadores-adubadores, de plantio direto
84323190 Plantadores e transplantadores, de plantio direto
84323910 Semeadores-adubadores, exceto para plantio direto
84323990 Plantadores e transplantadores, exceto de plantio direto
84324100 Espalhadores de estrume
84324200 Distribuidores de adubos (fertilizantes)

84328000
Outras máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho 
do solo

84329000
Partes de máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou 
trabalho do solo

84331100 Cortadores de grama, motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano horizontal
84331900 Outros cortadores de grama

84332010
Ceifeiras, incluindo as barras de corte para montagem em tratores, com dispositivo de 
acondicionamento em fileiras constituído por rotor de dedos e pente

84332090 Outras ceifeiras, incluindo as barras de corte para montagem em tratores
84333000 Outras máquinas e aparelhos para colher e dispor o feno
84334000 Enfardadeiras de palha ou de forragem, incluindo as enfardadeiras-apanhadeiras
84335100 Colheitadeiras combinadas com debulhadoras
84335200 Outras máquinas e aparelhos para debulha
84335300 Máquinas para colheita de raízes ou tubérculos

84335911
Colheitadeiras de algodão, com capacidade para trabalhar até dois sulcos de colheita e potência 
no volante inferior ou igual a 59,7 kW (80 HP)

84335919 Outras colheitadeiras de algodão
84335990 Outras máquinas e aparelhos para colheita
84336010 Selecionadores de frutas
84336090 Máquinas para limpar/selecionar ovos e outros produtos agricolas
84339010 Partes de cortadores de grama
84339090 Partes de outras máquinas e aparelhos para colheita, debulha, etc.
84368000 Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, etc
87011000 Tratores motocultores
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87012000 Tratores rodoviários para semi-reboques
87013000 Tratores de lagartas
87019100 Outros tratores, com uma potência de motor não superior a 18 kW
87019200 Outros tratores, com uma potência de motor superior a 18 kW, mas não superior a 37 kW
87019300 Outros tratores, com uma potência de motor superior a 37 kW, mas não superior a 75 kW

87019410
Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (log skidders), com uma potência de 
motor superior a 75 kW, mas não superior a 130 kW

87019490 Outros tratores, com uma potência de motor superior a 75 kW, mas não superior a 130 kW

87019510
Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (log skidders), com uma potência de 
motor superior a 130 Kw

87019590 Outros tratores, com uma potência de motor superior a 130 Kw
94061010 Estufas, de madeira
94061090 Outras contruções pré-fabricadas, de madeira
97030000 Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de quaisquer matérias


