
Carta Tributária aproximada dos produtos por NCM 

Aperam Inox América do Sul S.A
Aperam BioEnergia Ltda.

Aperam Inox Serviços  Brasil Ltda.
Aperam Inox Tubos Brasil  Ltda.

NCM Descrição da NCM 
% Carga 

Tributária 
Produto

0602 Outras plantas vivas (incluindo as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos.

6029090 Outras mudas de plantas 31,45

1207 Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados.
12079990  Outras sementes 31,45

2519
Carbonato de magnésio Natural (Magnesita) Magnésia eletrofundida; magnésia calcinada a 
Fundo (sinterizada) mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos adicionados 
antes da sinterização; outro óxido de magnésio, mesmo puro

25191000 Carbonato de magnésio natural (magnesita) 31,45

2530 Matérias minerais não especificadas nem compreendidas em outras posições
25301090 Outras 31,45

2601
Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as piritas de ferro ustuladas (cinzas de 
piritas)

26011100 Não aglomerados. 31,45

2617 Outros minérios e seus concentrados
26179000 Outros 31,45

26180000
Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) proveniente da fabricação de ferro fundido, 

ferro ou aço. 
31,45

26190000
Escórias (exceto escória de altos-fornos granulada) e outros desperdícios da fabricação de ferro 

fundido, ferro ou aço.
31,45

2704
Coques e semicoques, de hulha, de linhita ou de turfa, mesmo aglomerados; carvão de 
retorta 

27040090 Outros 31,45

2710

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não 
especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes 
básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerias betuminosos; resíduos 
de óleos

27101922 "Fuel-oil" 31,45

27109900 Outros 31,45

2804 Hidrogênio, Gases Raros e Outros Elementos não-metálicos
28041000 Hidrogênio 31,45

28043000 Nitrogênio 31,45

28044000 Oxigênio 31,45

2806 Cloreto de Hidrogênio (Ácido clorídrico); Ácido Clorossulfúrico
28061020 Em solução aquosa 31,45

2821
Óxido e Hidróxidos de Ferro; Terras Corantes contendo, em peso, 70% ou mais de Ferro 
Combinado, Expresso em Fe2O3

28211019 Outros 31,45

38070000

Alcatrões de madeira; óleos de alcatrão de madeira; creosoto de madeira; metileno; breu (pez) 

vegetal; breu (pez) para a indústria da cerveja e preparações semelhantes à base de colofônias, de 

ácidos resínicos ou de breu (pez) vegetal

31,45

3915 Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos
39159000 De outros plásticos 31,45

3926 Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914
39269090 Outras 27,43

40040000
Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não endurecida, mesmo reduzidos a pó ou a 

grânulos
31,45

4401
Lenha em qualquer estado; madeira em estilhas ou em partículas; serragem (serradura), 
desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo aglomerados em bolas, briquetes, “pellets” ou 
em formas semelhantes

44013900 Outros 30,75

Página 1 de 4



4402 Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado.
44029000 Outros 30,75

4403 Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada
44039900 Outras 30,75

4707 Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas).
47079000 Outros, incluindo os desperdícios e aparas não selecionados 31,45

5202 Desperdícios de algodão (incluindo os desperdícios de fios e os fiapos).
52029900 Outros 31,45

5911
Produtos e artefatos, de matérias têxteis, para usos técnicos, indicados na Nota 7 do 
presente Capítulo.

59119000 Outros 33,42

6902
Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção, 
refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas 
semelhantes.

69021018 Outros tijolos 34,91

7201
Ferro fundido bruto e ferro spiegel  (especular), em lingotes, linguados ou outras formas 
primárias.

72011000 Ferro fundido bruto não ligado, que contenha, em peso, 0,5 % ou menos de fósforo 34,12

7202 Ferro-ligas
72021100 Que contenham, em peso, mais de 2 % de carbono 34,12

72024100 Que contenham, em peso, mais de 4 % de carbono 34,12

72026000 Ferro-níquel 34,12

7204
Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em 
lingotes.

72042100 De aços inoxidáveis 31,45

72042900 Outros 31,45

72043000 Desperdícios e resíduos de ferro ou aço, estanhados 31,45

7208
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 
mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos.

72083700 De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm 34,12

72085400 De espessura inferior a 3 mm 34,12

7209
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 
mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos.

72092700 De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm 34,12

7210
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 
mm, folheados ou chapeados, ou revestidos.

72106911
Com peso superior ou igual a 120 g/m

2
 e com conteúdo de silício superior ou igual a 5 % porém 

inferior ou igual a 11 %, em peso
34,12

7219 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm.

72191 Simplesmente laminados a quente, em rolos:
72191100 De espessura superior a 10 mm 34,12

72191200 De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm 34,12

72191300 De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm 34,12

72191400 De espessura inferior a 3 mm 34,12

72192 Simplesmente laminados a quente, não enrolados:
72192100 De espessura superior a 10 mm 34,12

72192200 De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm 34,12

72192300 De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm 34,12

72192400 De espessura inferior a 3 mm 34,12

72193 Simplesmente laminados a frio:
72193100 De espessura igual ou superior a 4,75 mm 34,12
72193200 De espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm 34,12
72193300 De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm 34,12
72193400 De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm 34,12
72193500 De espessura inferior a 0,5 mm 34,12
721990 Outros

72199010 De espessura inferior a 4,75 mm e dureza superior ou igual a 42 HRC 34,12

72199090 Outros 34,12

7220 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm.

Página 2 de 4



72201 Simplesmente laminados a quente:
72201100 De espessura igual ou superior a 4,75 mm 34,12

722012 De espessura inferior a 4,75 mm
72201210 De espessura inferior ou igual a 1,5 mm 34,12

72201220 De espessura superior a 1,5 mm, mas inferior ou igual a 3 mm 34,12

72201290 Outros 34,12

722020 Simplesmente laminados a frio
72202010 De largura inferior ou igual a 23 mm e espessura inferior ou igual a 0,1 mm 24,87

72202090 Outros 34,12

72209000 Outros 34,12

7222 Barras e perfis, de aço inoxidável.
72221 Barras simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente:

72221100 De seção circular 34,12

722219 Outras
72221910 De seção transversal retangular 34,12

72221990 Outras 34,12

72222000 Barras simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio 34,12

72223000 Outras barras 34,12

722240 Perfis
72224010 De altura superior ou igual a 80 mm 34,12

72224090 Outros 34,12

7225 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm.

72251 De aços ao silício, denominados "magnéticos":
72251100 De grãos orientados 34,12
72251900 Outros 34,12

7226 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600 mm.
72261 De aços ao silício, denominados "magnéticos":

72261100 De grãos orientados 34,12
72261900 Outros 34,12

7306
Outros tubos e perfis ocos (por exemplo, soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos 
simplesmente aproximados), de ferro ou aço.

73063000 Outros, soldados, de seção circular, de ferro ou aço não ligado 34,12

73064000 Outros, soldados, de seção circular, de aço inoxidável 34,12

73066 Outros, soldados, de seção não circular:
73066100 De seção quadrada ou retangular 34,12

730690 Outros
73069010 De ferro ou aço não ligado 34,12

7308

Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, 
pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus 
caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, 
exceto as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e 
semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções.

73089090 Outros 22,12

74040000 Desperdícios e resíduos, de cobre. 31,45

7606 Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm.
76061190 Outras 34,12

7612

Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os 
recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases 
comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 l, sem 
dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo.

76121000 Recipientes tubulares, flexíveis 36,55

79020000 Desperdícios e resíduos, de zinco 31,45

8413 Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos.
84133020 Injetoras de combustível para motor de ignição por compressão 30,12
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8541
Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos 
fotossensíveis semicondutores, incluindo as células fotovoltaicas, mesmo montadas em 
módulos ou em painéis; diodos emissores de luz; cristais piezelétricos montados.

85412920 Montados 31,85

8548

Desperdícios e resíduos de pilhas, de baterias de pilhas e de acumuladores, elétricos; 
pilhas, baterias de pilhas e acumuladores, elétricos, inservíveis; partes elétricas de 
máquinas e aparelhos, não especificadas nem compreendidas noutras posições do presente 
Capítulo.

85481010 Desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo; acumuladores elétricos de 

chumbo, inservíveis 31,45

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT

www.ibpt.org.com.br
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