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É proibida a reprodução total ou parcial, sem prévia autorização da Entran. 

Documento apenas para consulta. 

 

Lista de equipamentos contemplados pela portaria Inmetro 371 /2009. 

 

Máquinas de Cozinha Liquidificador  

Centrifuga para alimentos 

Batedeira 

Faca elétrica 

Espremedor de frutas 

Torradeira 

Panelas elétricas 

Marmita elétrica 

Cafeteiras 

Máquina de pão 

Iogurteira Elétrica 

Fritadeiras e Frigideiras Elétricas 

Grills e Grelhas 

 

Máquinas de cozinha 

para uso comercial 

Liquidificador  

Fatiadores elétricos 

Assadores rotativos 

Chapas elétricas 

Moedores de grãos 

Amassadeiras, com capacidade menor ou igual a 40 kg de 

massa 

Batedeiras, com capacidade menor ou igual a 18 litros 

Cilindros sovadores, laminadores e automáticos, com 

comprimento de  

rolo menor ou igual a 500 mm 

Modeladoras de massa, com comprimento de rolo menor ou 

igual 400  

mm 

Misturadores 

 

Aparelhos para cuidado 

da pele  

ou cabelo e cortadores de 

cabelo 

Aparelho para permanente de cabelo  

Barbeador 

Chapa térmica (alisadora / chapinha / prancha) 

Depiladores 

Ferro de enrolar cabelo 

Máquina de corte de cabelo 

Sauna facial 

Secador de cabelo 
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Máquinas de auto 

atendimento 

Maleiro / armário elétrico de bagagem 

Máquina elétrica de diversão / vídeo game / pinball (fliperama) 

Máquina de engraxar sapatos 

Máquina elétrica de bilhar 

Máquina elétrica de boliche 

Máquina elétrica de preparação e venda de bebidas 

Máquina elétrica para venda de comida embalada (snacks) e 

bebida (refrigerantes, sucos, etc.) 

 

Vaporizadores Aromatizador elétrico 

Repelente elétrico de insetos (Vaporizador) 

 

Jardinagem Assoprador elétrico para a limpeza de jardins 

Roçadeira elétrica 

Cortador e/ou aparador elétrico de grama 

Tesoura elétrica para corte de grama 

 

Toalete Aquecedor elétrico de água para ducha ou chuveiro 

Assento aquecido para banheiro 

Cabine elétrica de banho 

Dispensador elétrico de papel-toalha / papel higiênico 

Dispensador elétrico de sabão 

 

Umidificação Umidificador elétrico com uso associado com aquecimento, 

ventilação  

ou sistema de ar condicionado 

Umidificador elétrico 

Desumidificador 

 

Motores e Comandos 

Elétricos 

Motor elétrico para portão de garagem 

Comando elétrico ou motor elétrico para portas / portas 

dobráveis /  

portas giratórias / portas de rolamento / janelas / clarabóias /  

coberturas móveis e similares 

Comando elétrico ou motor elétrico para toldos / cortinas / 

grades /  

telas de projeção / venezianas e similares 

 

Uso em animais Alimentador de ração animal  

Aparelho elétrico de aquecimento para criação e reprodução 

animal 

Equipamento elétrico para choque em animais 

Máquina elétrica de ordenha 

Máquina elétrica de pescaria 
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Ferramentas Ferramenta elétrica de corte de plástico  

Ferramenta elétrica de marcação (gravação) 

Ferramenta elétrica de solda de conduíte 

Ferro / pistola de solda 

Pistola de ar quente 

Pistola de cola quente 

Pistola de dessoldar 

 

Higiene oral Escova de dentes elétrica 

Irrigador oral elétrico 

 

Limpeza Aparelho elétrico para limpeza à vapor de superfícies  

 

Aspirador de Pó / Vassoura Elétrica 

Limpador elétrico por alta pressão ou por vapor 

Máquina de limpeza de estofamento / Máquina de limpeza de 

carpetes 

Máquina elétrica de limpeza de tecidos à vapor 

 

Aquecimento (geral) Aparelho elétrico para aquecimento de sauna 

Aquecedor elétrico de ambiente  

 

Aquecedor elétrico de camas d’água 

Aquecedor elétrico de piso acarpetado 

Aquecedor elétrico fixo ou portátil de imersão 

Aquecedor elétrico para aquários e similares (fontes, lâminas 

d'água...) 

Aquecedor elétrico para dreno de telhado 

Aquecedor para óleo e gás com conexão elétrica 

Folha / Chapa flexível para aquecimento de ambientes 
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Dispositivos 

Domésticos 

Carregador de pilhas e baterias (A, AA, AAA, C, D, 9V e 12 

V)  

Churrasqueira elétrica para uso externo 

Cobertores e lençóis elétricos 

Eletrificadores de cercas 

Enceradeira / Polidora 

Ferro de passar roupa 

Filtro e/ou ionizador elétrico de ar 

Máquina de costura 

Piso aquecido 

Relógio elétrico / despertador elétrico (excluído rádio-relógio) 

Trituradores de lixo alimentar 

 

Outros Exterminador elétrico de insetos 

Aspirador de pó elétrico (seco e úmido) para uso comercial e 

industrial 

Máquina elétrica de tratamento e/ou limpeza de piso para uso 

comercial e industrial 

Máquina elétrica para limpeza de carpete com spray para uso 

comercial e industrial 

 

Equipamentos com 

entrada em vigor no 

2° prazo. 

Adegas*  

 

Congelador / Conservador de uso comercial* 

Fogão e Fornos Eletricos * 

Forno de microondas de uso comercial * 

Lavadora de louça * 

Lavadora de louça de uso comercial* 

Secadoras de roupa* 

Motocompressores (para refrigerador, ar condicionado, etc.)* 

Aquecedores híbridos de acumulação* e Bombas de Calor* 

Banheira de Hidromassagem* 

 


