
Capítulo 37 

Produtos para fotografia e cinematografia 

Notas. 

1.- O presente Capítulo não compreende os resíduos nem os artigos de refugo. 

2.- No presente Capítulo, o termo “fotográfico” qualifica o processo pelo qual imagens visíveis 
são formadas, direta ou indiretamente, pela ação da luz ou de outras formas de radiação, 
sobre superfícies fotossensíveis. 

__________________ 

 
 37.01 Chapas e filmes planos, fotográficos, sensib ilizados, não 

impressionados, de matérias diferentes do papel, do  cartão ou dos 
têxteis; filmes fotográficos planos, de revelação e  copiagem 
instantâneas, sensibilizados, não impressionados, m esmo em 
cartuchos. 

 
 3701.10.00 - Para raios X 
 
 3701.20 - Filmes de revelação e copiagem instantâneas 
 3701.20.10   Em cartuchos (film packs) 
 3701.20.90   Outros 
 
 3701.30.00 - Outras chapas e filmes cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja 

superior a 255 mm 
 
   - Outros: 
 
 3701.91.00 --  Para fotografia a cores (policromo) 
 
 3701.99.00 --  Outros 
 
 
 37.02 Filmes fotográficos sensibilizados, não impr essionados, em rolos, de 

matérias diferentes do papel, do cartão ou dos têxt eis; filmes 
fotográficos de revelação e copiagem instantâneas, em rolos, 
sensibilizados, não impressionados. 

 
 3702.10.00 - Para raios X 
 
   - Outros filmes, não perfurados, de largura não superior a 105 mm: 
 
 3702.31.00 --  Para fotografia a cores (policromo) 
 
 3702.32.00 --  Outros, que contenham uma emulsão de halogenetos de prata 
 
 3702.39.00 --  Outros 
 
   - Outros filmes, não perfurados, de largura superior a 105 mm: 
 
 3702.41.00 --  De largura superior a 610 mm e comprimento superior a 200 m, para 

fotografia a cores (policromo) 
 
 3702.42.00 --  De largura superior a 610 mm e comprimento superior a 200 m, 

exceto para fotografia a cores (policromo) 
 



 3702.43.00 --  De largura superior a 610 mm e comprimento não superior a 200 m 
 
 3702.44.00 --  De largura superior a 105 mm, mas não superior a 610 mm 
 
   - Outros filmes, para fotografia a cores (policromo): 
 
 3702.52.00 --  De largura não superior a 16 mm 
 
 3702.53.00 --  De largura superior a 16 mm, mas não superior a 35 mm, e 

comprimento não superior a 30 m, para diapositivos 
 
 3702.54.00 --  De largura superior a 16 mm, mas não superior a 35 mm, e 

comprimento não superior a 30 m, exceto para diapositivos 
 
 3702.55.00 --  De largura superior a 16 mm, mas não superior a 35 mm, e 

comprimento superior a 30 m 
 
 3702.56.00 --  De largura superior a 35 mm 
 
   - Outros: 
 
 3702.96.00 --  De largura não superior a 35 mm e comprimento não superior a 30 m 
 
 3702.97.00 --  De largura não superior a 35 mm e comprimento superior a 30 m 
 
 3702.98.00 --  De largura superior a 35 mm 
 
 
 37.03 Papéis, cartões e têxteis, fotográficos, sen sibilizados, não 

impressionados. 
 
 3703.10 - Em rolos de largura superior a 610 mm 
 3703.10.1   Papéis ou cartões: 
 3703.10.11    Para fotografia a cores (policromo) 
 3703.10.19    Outros 
 3703.10.20   Têxteis 
 
 3703.20 - Outros, para fotografia a cores (policromo) 
 3703.20.10   Papéis ou cartões 
 3703.20.20   Têxteis 
 
 3703.90 - Outros 
 3703.90.10   Papéis ou cartões 
 3703.90.20   Têxteis 
 
 
 37.04 Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, f otográficos, impressionados  

mas não revelados. 

        3704.00.10 Filmes cinematográficos 
        3704.00.30 Papéis ou cartões 
       3704.00.90 Outros 
 37.05 Chapas e filmes, fotográficos, impressionado s e revelados, exceto os 

filmes cinematográficos. 
 
 3705.10.00 - Para reprodução ofsete 
 
 3705.90.00 - Outros 
 
 



 37.06 Filmes cinematográficos impressionados e rev elados, que contenham 
ou não gravação de som ou que contenham apenas grav ação de som. 

 
 3706.10 - De largura igual ou superior a 35 mm 
 3706.10.10   Que contenham impressão de imagens, positivos a cores 
 3706.10.90    Outros 
 
 3706.90 - Outros 
 3706.90.10   Que contenham impressão de imagens, positivos a cores 
 3706.90.90    Outros 
 
 
 37.07 Preparações químicas para usos fotográficos,  exceto vernizes, colas, 

adesivos e preparações semelhantes; produtos não mi sturados, quer 
dosados tendo em vista usos fotográficos, quer acon dicionados para 
venda a retalho para esses mesmos usos e prontos pa ra utilização. 

 
 3707.10.00 - Emulsões para sensibilização de superfícies 
 
 3707.90 - Outros 
 3707.90.10   Fixadores 
 3707.90.20    Reveladores 
 3707.90.90   Outros 
 
 

__________________ 

 


