INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM

Nota Metodológica de Comércio Exterior

DATA: MARÇO DE 2015

Nota Metodológica para detalhamento da tabela de Comércio Exterior (Exportações e
Importações) divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) a partir de Março/2015
Os valores mencionados para os anos anteriores já seguem esta nova discriminação de produtos
do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH). A NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) é um sistema de classificação fiscal baseado no SH e é
adotada pelos países membros do Mercosul. Associa-se a cada produto um código de 8 dígitos.
Para a composição da tabela IBRAM de Comércio Exterior Brasileira de Produtos de Origem
Mineral tem-se a seguinte listagem:

Descrição

Alumínio

26060011
26060012
26060090

Bauxita não calcinada (minério de alumínio)
Bauxita calcinada (minério de alumínio)
Outros minérios de alumínio e seus concentrados

Caulim

25070010
25070090

Caulim (caulino), mesmo calcinados
Outras argilas caulínicas, mesmo calcinadas

Carvão Mineral

27011100
27011200
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040090

Hulha antracita, não aglomerada
Hulha betuminosa, não aglomerada
Outras hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas
Briquetes, bolas em aglomerados, etc.obtidos da hulha
Linhitas, mesmo em pó, mas não aglomeradas
Linhitas aglomeradas
Coques de hulha, de linhita ou de turfa
Semicoques de hulha, linhita ou turfa, carvão de retorta

26030010
26030090

Sulfetos de minérios de cobre
Outros minérios de cobre e seus concentrados

25020000

Piritas de ferro não ustuladas
Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e
o coloidal, a granel
Outras formas de enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre
sublimado, o precipitado e o coloidal

Enxofre

Código NCM

Cobre

Códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)

25030010
25030090

26011100

Ferro

26011200

Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas
(cinzas de piritas), não aglomerados
Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados

26011210

Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas
(cinzas de piritas), aglomerados por processo de peletização, de diâmetro
superior ou igual a 8mm e inferior ou igual a 18mm

26011290
26012000

Outros minérios de ferro aglomerados
Piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas)
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Ouro Semimanufaturado

Nióbio

Manganês

Fosfato
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Descrição

25101010
25101090
25102010

Fosfatos de cálcio, naturais, não moídos
Fosfatos aluminocálcicos, naturais, cré fosfatado, moídos
Fosfatos de cálcio naturais, moídos

26020010

Minérios de manganês e seus concentrados, incluindo os minérios de
manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor em manganês de 20
% ou mais, em peso, sobre o produto seco, aglomerados

26020090

Outros minérios de manganês e seus concentrados, incluindo os minérios
de manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor em manganês de
20 % ou mais, em peso, sobre o produto seco

72029300

Ferro-nióbio

71081100

Pós de ouro (incluindo o ouro platinado), para usos não monetários

71081210

Bulhão dourado (bullion doré), em formas brutas, para uso não monetário

71081290
71081310

Ouro em outras formas brutas, para uso não monetário
Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça
Ouro em outras formas semimanufaturadas, bulhão dourado, uso não
monetário
Ouro (incluindo o ouro platinado), em formas brutas ou
semimanufaturadas, para uso monetário
Outros resíduos/desperdícios de ouro, de metais folheados ou chapeados
(plaquê) de ouro, exceto varreduras que contenham outros metais
preciosos

71081390
71082000

31042010
31042090
Potássio
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Código NCM

71129100

31043010
31043090
31049010
31049090

Rochas Ornam. e Revest.
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Cloreto de potássio, com teor de óxido de potássio (K2O) não superior a
60 %, em peso
Outros cloretos de potássio
Sulfato de potássio, com teor de óxido de potássio (K2O) não superior a
52 %, em peso
Outros sulfatos de potássio
Sulfato duplo de potássio e magnésio, com teor de óxido de potássio
(K2O) superior a 30 %, em peso
Outros adubos ou fertilizantes minerais/químicos, potássicos

25062000

Quartzitos, mesmo desbastados ou simplesmente cortados a serra ou por
outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular

25140000

Ardósia, mesmo desbastada ou simplesmente cortada a serra ou por outro
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular

25151100
25151210

Mármores e travertinos, em bruto ou desbastados
Mármores, simplesmente cortados a serra ou por outro meio, em blocos ou
placas de forma quadrada ou retangular
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Descrição

25151220

Travertinos, simplesmente cortados a serra ou por outro meio, em blocos
ou placas de forma quadrada ou retangular

25161100

Rochas Ornamentais e de Revestimento

25161200
25162000
25169000
25261000
68010000

68021000

68022100
68022300

Granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção;
alabastro
Granito em bruto ou desbastado
Granito, simplesmente cortado a serra ou por outro meio, em blocos ou
placas de forma quadrada ou retangular
Arenito, cortado em blocos, placas, quadrado, retangular
Outras pedras de cantaria ou de construção
Esteatita natural, mesmo desbastada ou simplesmente cortada a serra ou
por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular,
não triturada nem em pó
Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes) para pavimentação, de
pedra natural (exceto a ardósia)
Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo de forma
diferente da quadrada ou retangular, cuja maior superfície possa ser
inscrita num quadrado de lado inferior a 7 cm; grânulos, fragmentos e pós,
corados artificialmente
Mármore, travertino e alabastro, simplesmente talhados ou serrados, de
superfície plana ou lisa
Granito, simplesmente talhados ou serrados, de superfície plana ou lisa

68029100
68029200
68029390
68029990
68030000

Outras pedras de cantaria, simplesmente talhadas ou serradas, de
superfície plana ou lisa
Mármore, travertino e alabastro, trabalhado de outro modo, e obras
Outras pedras calcárias, trabalhadas de outro modo e obras
Outros granitos trabalhados de outro modo e suas obras
Outras pedras de cantaria, etc, trabalhadas de outro modo e obra
Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou aglomerada

26080010
26080090

Sulfetos de minérios de zinco
Outros minérios de zinco e seus concentrados

68022900

Zinco
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Código NCM

25152000

Outros
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demais NCMs que estejam contidas nos capítulos 25 (Sal; enxofre; terras e pedras; gesso,
cal e cimento) e 26 (Minérios, escórias e cinzas) do SH.

Página 3/4

INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM

Nota Metodológica de Comércio Exterior

DATA: MARÇO DE 2015

*FOB (Free on Board - Livre a bordo, ou seja, preço de venda do exportador colocado no navio,
neste caso, no Brasil); Este preço indica que o vendedor brasileiro arcou com as despesas de
transporte e riscos até sua colocação no navio. Esta nomenclatura faz parte das regras
internacionais de Comércio Exterior que assinalam o ponto de transferência do risco de perdas e
danos na mercadoria do vendedor para o comprador, são estabelecidas pelas Regras
INCOTERMS® 2010. O Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
padroniza suas informações de Comércio Exterior divulgando apenas o preço FOB das
mercadorias, e em dólares norte-americanos. Outras informações detalhadas do Comércio
Externo Brasil podem ser acessadas no sítio http://aliceweb.mdic.gov.br/
Os valores do Comércio Exterior do Setor Mineral divulgados pelo IBRAM apresentam-se
diferentes dos divulgados pela MME/SGMM (Ministério de Minas e Energia/Secretaria de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral), uma vez que este último contempla produtos
divididos em Subgrupos: Bens Primários, Compostos Químicos, Manufaturados e
Semimanufaturados. Estes subgrupos vão bem além da cadeia de produtos definida pelo IBRAM.
O IBRAM procura com esta nova metodologia, aproximar-se da lista de produtos de origem
mineral informadas pelo DNPM, definidos na nota metodológica do Informe Mineral (divulgação
semestral).
As consultas de Comércio Exterior ao Sistema Alice Web podem apresentar pequenas variações
(<2%) conforme a data da pesquisa. Isto acontece em função de pequenos ajustes da Receita
Federal com o Sistema. Como o IBRAM trabalha apresentando as cifras em milhões ou bilhões de
US$ FOB, estes valores ajustados pouco interferem na divulgação do resultado coletado.
O IBRAM poderá realizar eventuais ajustes de produtos para informações das Balanças Minerais
dos Estados de Minas Gerais e Pará, sempre respeitando esta listagem de mercadorias e seus
respectivos NCM.
Outras informações podem ser acessadas em:
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/geologia-mineracao-e-transformacaomineral/publicacoes/sinopse-mineracao-e-transformacaohttp://www.dnpm.gov.br/assuntos/economia-mineral
http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/index.php?area=5
http://aliceweb.mdic.gov.br/
Nota Metodológica elaborada pela Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento do IBRAM
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