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0000 Sem correspondência 
 

12.29.99.0 Fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e 
equipamentos não-elétricos, para instalações hidráulicas, aerotécnicas, 
térmicas, de ventilação e refrigeração 

 
12.32.10.0 Fabricação de peças, acessórios, utensílios e ferramentas para máquinas 

industriais (placas para tornos, ferramentas diamantadas, bits, bedames, 
extrusores, estampos e matrizes para prensas e outras máquinas) - 
exclusive os produtos constantes do subgrupo 12.32.50 - fabricação de 
caixas, modelos e matrizes de metal para fundição 

 
12.54.50.2 Fabricação de compressores e conjuntos selados para aparelhos de ar-

condicionado, refrigeradores e outros aparelhos semelhantes de uso 
doméstico 

 
12.59.99.7 Fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e 

equipamentos diversos (para instalações industriais e comerciais, para o 
exercício de artes e ofícios, para escritório, para uso doméstico, etc.) 

 
12.82.10.7 Reparação ou manutenção de caldeiras geradoras de vapor 

 
12.82.20.4 Reparação ou manutenção de máquinas motrizes não-elétricas e 

equipamentos para transmissão industrial 
 

12.82.25.5 Reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
instalações hidráulicas, aerotécnicas, térmicas, de ventilação e refrigeração 
para instalações industriais e comerciais - inclusive a reparação de 
aparelhos de ar-condicionado para uso doméstico 

 
12.82.40.9 Reparação ou manutenção de máquinas-ferramentas, máquinas operatrizes 

e de máquinas para uso industrial específico 
 

12.82.50.6 Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para agricultura, 
avicultura, cunicultura e apicultura 

 
12.82.60.3 Reparação ou manutenção de elevadores, escadas rolantes e máquinas 

para transporte e elevação de carga 
 

12.82.70.0 Reparação ou manutenção de tratores, máquinas e aparelhos para 
terraplenagem 

 
12.82.99.9 Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos, não especificados ou 

não classificados 
 

13.19.99.0 Fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e 
equipamentos para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica 

 
13.29.99.5 Fabricação de componentes, peças e acessórios para material elétrico - 

exclusive para veículos (grande grupo 13.40) 
 
13.59.99.1 Fabricação de peças e acessórios para máquinas e aparelhos elétricos 
 
13.75.99.7 Fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e 

equipamentos eletrônicos para tratamento de informações, suas unidades 
periféricas e para equipamentos eletrônicos de instrumentação, teste, 
medição e controle de processo, não especificados  ou não classificados 

 
13.89.99.8 Fabricação de chassis completos para rádio, televisão e outros aparelhos de 
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comunicação, microfones, alto-falantes, condensadores não-eletrônicos, 
dials, seletores de canais, antenas para rádio e televisão, peças e 
acessórios para telefonia, telegrafia, sinalização, transmissão e recepção, 
não especificados ou não classificados - exclusive a fabricação de material 
eletrônico básico (grupo 13.61) 

 
13.91.10.0* Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos elétricos (enrolamento 

de motores e geradores elétricos, reparo de transformadores, disjuntores, 
fornos industriais e outros equipamentos) 

 
13.91.50.0 Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos eletrônicos 
 
13.91.75.5 Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de comunicações 
 
14.19.99.4 Fabricação de peças e acessórios para embarcações, máquinas e turbinas 

a vapor, caldeiras e motores para embarcações, etc. 
 
14.51.40.5 Fabricação de peças e acessórios para bicicletas, motociclos (motocicletas, 

motonetas e semelhantes) e triciclos - exclusive peças confeccionadas com 
vidro (grupo 10.72); para instalações elétricas (grupo 13.40); papel e 
papelão (grupo 17.91); fibra prensada ou isolante (grupo 17.92); borracha 
(grupo 18.54) e material plástico (grupo 23.24) 

 
 0111 Cultivo de cereais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0112 Cultivo de algodão herbáceo 
 

24.11.10.5* Beneficiamento de algodão 
 
 0113 Cultivo de cana-de-açúcar 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0114 Cultivo de fumo 
 

28.11.99.5 Preparação do fumo em folha (secagem, defumação e outros processos) do 
fumo em rolo ou em corda 

 
 0115 Cultivo de soja 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0119 Cultivo de outros produtos temporários 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0121 Cultivo de hortaliças, legumes e especiarias hortícolas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0122 Cultivo de flores e plantas ornamentais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0131 Cultivo de frutas cítricas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
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 0132 Cultivo de café 
 

26.01.10.9 Beneficiamento de café 
 
 0133 Cultivo de cacau 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0134 Cultivo de uva 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0139 Cultivo de outras frutas, frutos secos, plantas para preparo de bebidas e para produção de 

condimentos 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0141 Criação de bovinos 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0142 Criação de outros animais de grande porte 
 

99.99.90.6 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
0143 Criação de ovinos 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0144 Criação de suínos 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0145 Criação de aves 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0146 Criação de outros animais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0150 Produção mista: lavoura e pecuária 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
0161 Atividades de serviços relacionados com a agricultura 
 

55.11.00.3* Serviços auxiliares da agropecuária e de reflorestamento 
 

55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 
(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 

 
55.61.00.0* Limpeza, higienização, decoração e outros serviços executados em prédios 

e domicílios 
 

55.76.00.8* Recrutamento, administração e treinamento de pessoal; agenciamento e 
locação de mão-de-obra para serviços temporários 

 
 0162 Atividades de serviços relacionados com a pecuária, exceto atividades veterinárias 
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55.11.00.3* Serviços auxiliares da agropecuária e de reflorestamento 

 
0170 Caça, repovoamento cinegético e atividades dos serviços relacionados 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0211 Silvicultura 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0212 Exploração florestal 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0213 Atividades dos serviços relacionados com a silvicultura e a exploração florestal 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0511 Pesca 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 0512 Aqüicultura 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
1000 Extração de carvão mineral 
 

00.31.20.8 Extração de carvão mineral 
 
 1110 Extração de petróleo e gás natural 
 

00.31.10.0 Extração de petróleo e gás natural 
 

00.31.30.5  Extração de outros combustíveis minerais 
 
 1310 Extração de minério de ferro 
 

00.11.10.0 Extração de minério de ferro (itabirito, hematita, canga, etc.) 
 

00.11.20.7 Pelotização de minério de ferro 
 

11.01.10.2 Produção de sínter 
 
 1321 Extração de minério de alumínio 
 

00.12.30.0 Extração de minério de alumínio 
 
 1322 Extração de minério de estanho 
 

00.12.50.5 Extração de minério de estanho 
 
1323 Extração de minério de manganês 
 

00.12.60.2 Extração de minério de manganês 
 
1324 Extração de minério de metais preciosos 
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00.12.10.6 Extração de minérios de metais preciosos - inclusive ouro de aluvião ou em 
pó 

 
 1325 Extração de minerais radioativos 
 

00.12.20.3 Extração de minerais radioativos (urânio, tório, areia monazítica, etc.) 
 
 1329 Extração de outros minerais metálicos não-ferrosos 
 

00.12.40.8 Extração de minério de cobre 
 

00.12.70.0 Extração de minérios de metais não-ferrosos não especificados ou não 
classificados 

 
 1410 Extração de pedra, areia e argila 
 

00.21.30.0 Extração de pedras e outros materiais em bruto para construção (pedras 
para construção, mármore, granito, argila, areia, etc.) 

 
10.11.99.5* Britamento de pedras 

 
 1421 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e produtos químicos 
 

00.21.20.2 Extração de minerais para fabricação de adubos e fertilizantes e para a 
elaboração de outros produtos químicos (fosfatos, nitratos, barita, pirita, etc.) 

 
 1422 Extração e refino de sal marinho e sal-gema 
 

00.21.40.7 Extração de sal marinho e sal-gema 
 

26.93.99.2 Preparação do sal de cozinha (refino, moagem, etc.) 
 
1429 Extração de outros minerais não-metálicos 
 

00.21.60.1 Extração de pedras preciosas e semipreciosas 
 

00.21.70.9 Extração de outros minerais não-metálicos 
 
 1511 Abate de reses, preparação de produtos de carne 
 

19.11.99.6  Secagem e salga de couros e peles 
 

26.21.10.0 Abate de reses e preparação de carne para terceiros (matadouros 
municipais e particulares que efetuam o abate por conta de terceiros) 

 
26.21.20.7 Abate de reses em matadouros, frigoríficos e charqueadas e preparação de 

conservas de carne e subprodutos (carne verde de bovino, suíno, ovino e 
caprino, congelada, frigorificada, seca, salgada, defumada e conservada, 
enlatada ou não; extrato de carne; lingüiças; línguas; miúdos; salsichas a 
granel ou enlatadas; produtos embutidos e de salamaria; banha de porco, 
em rama e derretida; sebo; toucinho natural, salgado ou defumado; presunto 
cru, cozido ou defumado e outros subprodutos) - inclusive sopas e caldo de 
carne desidratados ou enlatados 

 
26.21.30.4  Abate de suínos e preparação de carne, toucinho, banha, lingüiça, presunto 

e demais produtos suínos 
 
26.21.40.1 Abate de eqüídeos e preparação de carne e subprodutos 
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26.29.99.2 Abate de animais e preparação de conservas de carne e de subprodutos, 
não especificados ou não classificados 

 
 1512 Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de produtos de carne 
 

26.21.50.9 Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de carne e 
subprodutos - inclusive abate para terceiros 

 
 1513 Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia não associados ao abate 
 

26.22.99.8 Preparação de conservas de carne, produtos de salsicharia e banha não 
processada em matadouros e frigoríficos 

 
 1514 Preparação e preservação do pescado e fabricação de conservas de peixes, crustáceos e 

moluscos 
 

26.31.99.7 Preparação do pescado (frigorificado, congelado, defumado, salgado e 
seco) 

 
26.32.10.1* Fabricação de conservas do pescado (peixes, mariscos, camarões, etc., em 

azeite, vinagre, tomate e outras formas de conserva; sopas e caldos do 
pescado, desidratados ou enlatados, etc.) - inclusive a produção de gorduras 
e óleos do pescado para qualquer fim 

 
26.98.75.7 Fabricação de farinha de peixe 

 
 1521 Processamento, preservação e produção de conservas de frutas 
 

26.07.99.9* Fabricação de farinhas diversas e seus derivados (aveia em lâminas, 
farinhas, amidos e féculas de araruta, centeio, cevada, arroz, batata, etc.) - 
inclusive farinhas compostas, coco ralado e leite de coco 

 
26.12.10.0* Produção de conservas de frutas (frutas em calda, compotas, frutas 

conservadas em álcool, secas, cristalizadas e desidratadas, polpas 
conservadas, geléias de frutas, purês e semelhantes) 

 
26.14.99.5* Fabricação de doces em massa ou em pasta (goiabada, marmelada, 

bananada, pessegada e afins, doces de coco, batata, abóbora, amendoim, 
leite, etc.) - inclusive geléia de mocotó 

 
 1522 Processamento, preservação e produção de conservas de legumes e outros vegetais 
 

26.11.10.4*  Preparação de refeições e alimentos conservados (feijoada, dobradinha, 
almôndegas, ravióli, molhos para massas e outras comidas enlatadas, 
sopas e caldos de legumes e hortaliças desidratadas ou enlatadas, flocos 
preparados, batatas fritas, amendoim e castanha de caju torrados e 
salgados, etc.) - inclusive alimentos preparados e congelados 

 
26.12.50.0 Produção de conservas de legumes e outros vegetais (palmito, ervilha, 

aspargo, pimentão, cebola, pepino, cogumelo, azeitona, picles e 
semelhantes) - exclusive frutas (subgrupo 26.12.10) 

 
 1523 Produção de sucos de frutas e de legumes 
 

26.12.75.5 Produção de concentrados de suco de frutas, legumes e outros vegetais - 
exclusive refrescos (grupo 27.43) 

 
26.07.99.9* Fabricação de farinhas diversas e seus derivados (aveia em lâminas, 

farinhas, amidos e féculas de araruta, centeio, cevada, arroz, batata, etc.) - 
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inclusive farinhas compostas, coco ralado e leite de coco 
 
 1531 Produção de óleos vegetais em bruto 
 

26.91.20.5* Produção de óleos vegetais em bruto para qualquer fim (óleo bruto de 
amendoim, andiroba, babaçu, caroço de algodão, copaíba, gergelim, 
girassol, linhaça, milho, arroz, oliva, oiticica, soja, tucum, tungue, etc.) - 
inclusive tortas, farelos e farinhas 

 
 1532 Refino de óleos vegetais 
 

20.93.99.5 Produção de ceras vegetais (carnaúba, licuri ou ouricuri e semelhantes) 
 

26.91.30.2* Refinação de óleos vegetais para alimentação (óleo de amendoim, caroço 
de algodão, milho, soja, oliva, dendê e semelhantes) - inclusive mesclas 

 
 1533 Preparação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos de origem animal não-

comestíveis 
 

26.32.10.1* Fabricação de conservas do pescado (peixes, mariscos, camarões, etc., em 
azeite, vinagre, tomate e outras formas de conserva; sopas e caldos do 
pescado, desidratados ou enlatados, etc.) - inclusive a produção de gorduras 
e óleos do pescado para qualquer fim 

 
26.91.40.0 Preparação de gorduras para alimentação (gordura de coco, margarina 

vegetal e gorduras compostas) 
 
1541 Preparação do leite 
 

26.41.10.0 Preparação do leite resfriado - inclusive o serviço de resfriamento nos 
postos de recepção do leite in natura de empresas de laticínios 

 
26.42.99.9 Preparação do leite (pré-aquecimento, pasteurização, homogeneização, 

reidratação, etc.) com ou sem obtenção de subprodutos (soro, lactose, lacto-
albumina, caseína, etc.) - exclusive resfriamento (grupo 26.41) 

 
 1542 Fabricação de produtos do laticínio 
 

26.43.99.5 Fabricação de produtos de laticínios (manteiga, queijo, leite condensado, 
evaporado ou em pó, leite maltado, farinha láctea, iogurte, coalhada, creme 
fresco e conservado, e semelhantes) 

 
 1543 Fabricação de sorvetes 
 

26.92.99.6 Fabricação de sorvetes, bolos e tortas gelados - inclusive coberturas 
(caramelo, marshmallow e outros sabores) 

 
 1551 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz 
 

26.01.20.6 Beneficiamento de arroz 
 
26.11.10.4* Preparação de refeições e alimentos conservados (feijoada, dobradinha, 

almôndegas, ravióli, molhos para massas e outras comidas enlatadas, 
sopas e caldos de legumes e hortaliças desidratadas ou enlatadas, flocos 
preparados, batatas fritas, amendoim e castanha de caju torrados e 
salgados, etc.) - inclusive alimentos preparados e congelados 

 
 1552 Moagem de trigo e fabricação de derivados 
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26.02.99.7 Fabricação de farinha de trigo e de outros derivados de trigo em grão 
 
1553 Fabricação de farinha de mandioca e derivados 
 

26.06.10.0 Fabricação de farinha de mandioca 
 

26.06.50.0 Fabricação de raspa, farinha de raspa e outros derivados da mandioca - 
inclusive amidos e féculas para gomas e colas 

 
 1554 Fabricação de fubá e farinha de milho 
 

26.05.10.4 Fabricação de fubá e farinhas de milho - inclusive canjica, canjiquinha, 
quirera ou milho quebrado, etc. 

 
26.11.10.4* Preparação de refeições e alimentos conservados (feijoada, dobradinha, 

almôndegas, ravióli, molhos para massas e outras comidas enlatadas, 
sopas e caldos de legumes e hortaliças desidratadas ou enlatadas, flocos 
preparados, batatas fritas, amendoim e castanha de caju torrados e 
salgados, etc.) - inclusive alimentos preparados e congelados 

 
 1555 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e fabricação de óleos  de milho 
 

26.05.50.3 Fabricação de amidos e outros derivados do milho - exclusive dextrose 
(grupo 26.53) 

 
26.07.99.9* Fabricação de farinhas diversas e seus derivados (aveia em lâminas, 

farinhas, amidos e féculas de araruta, centeio, cevada, arroz, batata, etc.) - 
inclusive farinhas compostas, coco ralado e leite de coco 

 
26.53.99.0 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba 

 
26.91.20.5* Produção de óleos vegetais em bruto para qualquer fim (óleo bruto de 

amendoim, andiroba, babaçu, caroço de algodão, copaíba, gergelim, 
girassol, linhaça, milho, arroz, oliva, oiticica, soja, tucum, tungue,etc.) - 
inclusive tortas, farelos e farinhas 

 
26.91.30.2* Refinação de óleos vegetais para alimentação (óleo de amendoim, caroço 

de algodão, milho, soja, oliva, dendê e semelhantes) - inclusive mesclas 
 
 1556 Fabricação de rações balanceadas para animais 
 

26.98.10.2 Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais 
(rações e forragens balanceadas para bovinos, suínos, aves, coelhos, etc., e 
alimentos preparados para gatos, cachorros e outros animais) 

 
 1559 Beneficiamento, moagem  e preparação de outros alimentos de origem vegetal 
 

26.01.99.0 Beneficiamento de produtos alimentares diversos, de origem vegetal 
(amendoim descascado, milho debulhado, amêndoas, castanhas e 
semelhantes) 

 
26.07.99.9* Fabricação de farinhas diversas e seus derivados (aveia em lâminas, 

farinhas, amidos e féculas de araruta, centeio, cevada, arroz, batata, etc.) - 
inclusive farinhas compostas, coco ralado e leite de coco 

 
26.09.99.1 Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares 

de origem vegetal, não especificados ou não classificados 
 
1561 Usinas de açúcar 
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26.51.10.6 Fabricação de açúcar de usina (açúcar cristal, demerara, somenos, etc.) - 

inclusive mel rico e melaço 
 

26.51.50.5  Fabricação de açúcar bruto ou instantâneo - inclusive rapadura e melado 
 
 1562 Refino e moagem de açúcar 
 

26.52.99.4 Produção de açúcar refinado ou filtrado (pulverizado, micropulverizado, 
líquido, em tabletes, etc.) - inclusive a moagem do açúcar 

 
26.54.99.7 Fabricação de glicose de cana-de-açúcar 

 
 1571 Torrefação e moagem de café 
 

26.03.10.1 Produção de café torrado 
 

26.03.50.0 Produção de café torrado e moído 
 
 1572 Fabricação de café solúvel 
 

26.04.10.8 Fabricação de café solúvel 
 
 1581 Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria 
 

26.71.99.9  Fabricação de produtos de padaria e confeitaria (pães e roscas, massas 
alimentícias frescas, bolos, tortas e doces, e outros produtos de padaria e 
confeitaria) 

 
26.72.99.5 Fabricação de artigos de pastelaria (pastéis, empadas, coxinhas de galinha, 

camarões recheados e outros salgados) 
 
 1582 Fabricação de biscoitos e bolachas 
 

26.82.99.0 Fabricação de biscoitos e bolachas - inclusive casquinhas de massa para 
sorvete e fôrmas para receberem recheio de doces e semelhantes 

 
 1583 Produção de derivados do cacau e elaboração de chocolates, balas e gomas de mascar 

 
26.12.10.0* Produção de conservas de frutas (frutas em calda, compotas, frutas 

conservadas em álcool, secas, cristalizadas e desidratadas, polpas 
conservadas, geléias de frutas, purês e semelhantes) 

 
26.61.99.3 Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, dropes, etc. 

 
26.62.99.0 Fabricação de bombons e chocolates 

 
26.63.99.6 Fabricação de gomas de mascar 
 
26.97.10.6 Produção de manteiga de cacau, cacau em massa e outros derivados do 

beneficiamento do cacau 
 
 1584 Fabricação de massas alimentícias 
 

26.81.99.4 Fabricação de massas alimentícias (talharim, espaguete, ravióli, capelete e 
outros tipos de macarrão, massas preparadas para pizzas, bolos, tortas, 
pastéis, etc.) - inclusive pós para pudim, gelatina, bolo, pão-de-minuto, 
tortas, empadas, etc. 
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1585 Preparação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 
 
26.11.10.4*  Preparação de refeições e alimentos conservados (feijoada, dobradinha, 

almôndegas, ravióli, molhos para massas e outras comidas enlatadas, 
sopas e caldos de legumes e hortaliças desidratadas ou enlatadas, flocos 
preparados, batatas fritas, amendoim e castanha de caju torrados e 
salgados, etc.) - inclusive alimentos preparados e congelados 

 
26.13.99.9 Preparação de especiarias e condimentos (baunilha em tabletes, pó ou 

essência; canela em pó; colorau; sal preparado com alho, etc.; pimenta-do-
reino moída, pimenta em conserva, mostarda, páprica, maionese, ovo em 
pó, massa de tomate, preparados em conserva e semelhantes) 

 
 1586 Preparação de produtos dietéticos, alimentos para crianças e outros alimentos conservados 
 

26.11.10.4*  Preparação de refeições e alimentos conservados (feijoada, dobradinha, 
almôndegas, ravióli, molhos para massas e outras comidas enlatadas, 
sopas e caldos de legumes e hortaliças desidratadas ou enlatadas, flocos 
preparados, batatas fritas, amendoim e castanha de caju torrados e 
salgados, etc.) - inclusive alimentos preparados e congelados 

 
 1589 Fabricação de outros produtos alimentícios 
 

26.01.30.3 Beneficiamento de mate e de chá-da-índia 
 
26.11.10.4*  Preparação de refeições e alimentos conservados (feijoada, dobradinha, 

almôndegas, ravióli, molhos para massas e outras comidas enlatadas, 
sopas e caldos de legumes e hortaliças desidratadas ou enlatadas, flocos 
preparados, batatas fritas, amendoim e castanha de caju torrados e 
salgados, etc.) - inclusive alimentos preparados e congelados 

 
26.14.99.5* Fabricação de doces em massa ou em pasta (goiabada, marmelada, 

bananada, pessegada e afins, doces de coco, batata, abóbora, amendoim, 
leite, etc.) - inclusive geléia de mocotó 

 
26.19.99.7 Preparação de refeições conservadas, produção de refeições preparadas 

industrialmente, produção de conservas de frutas, legumes e outros 
vegetais, preparação de especiarias e condimentos e fabricação de doces - 
exclusive de confeitaria, não especificados ou não classificados 

 
26.94.99.9  Fabricação de vinagre (de vinho, álcool, frutas, etc.) 

 
26.95.99.5 Fabricação de fermento, leveduras e coalhos 

 
26.96.99.1 Fabricação de gelo - exclusive gelo-seco 

 
26.98.50.1 Fabricação de farinhas de carne, sangue e osso - exclusive as produzidas 

em frigorífico (grupo 26.21) 
 

26.98.99.4  Fabricação de outras farinhas, de origem animal, não especificadas ou não 
classificadas 

 
26.99.99.0 Fabricação de produtos alimentares, não especificados ou não classificados 

 
 1591 Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardentes e outras bebidas 

destiladas 
 

27.21.10.4  Fabricação de aguardente obtida diretamente da cana-de-açúcar 
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27.21.50.3 Fabricação de aguardente de frutas, cereais e outras matérias-primas 
(conhaque, rum, uísque, genebra, gim, vodca, bagaceira, etc.) 

 
27.22.99.2 Padronização, retificação, homogeneização, etc., de aguardentes para 

engarrafamento 
 

27.23.99.9 Fabricação de licores e de bebidas alcóolicas diversas (amargos, aperitivos 
preparados, aguardentes compostas e semelhantes e outras, não 
especificadas ou não classificadas) 

 
 1592 Fabricação de vinho 
 

27.11.10.9 Fabricação de vinhos de uva, processada diretamente da uva 
 

27.11.20.6 Fabricação de mosto de uva 
 

27.11.50.8 Fabricação de vinhos processada do mosto e de vinhos de uva inacabados - 
inclusive licorosos e compostos 

 
27.12.99.7 Fabricação de vinhos de outras frutas e de essências artificiais 

 
 1593 Fabricação de malte, cervejas e chopes 
 

27.31.99.1 Fabricação de cervejas e chopes 
 

27.32.99.8 Fabricação de malte - inclusive de malte-uísque 
 
 1594 Engarrafamento e gaseificação de águas minerais 
 

27.42.99.3 Engarrafamento e gaseificação de águas minerais 
 
 1595 Fabricação de refrigerantes e refrescos 
 

27.41.99.7 Fabricação de refrigerantes (guaraná, soda limonada, água tônica, etc.) 
 

27.43.10.8  Fabricação de refrescos naturais ou não - exclusive sucos concentrados 
(grupo 26.12) 

 
27.43.50.7 Fabricação de xaropes para refrescos, de sabores naturais e artificiais 

(groselha, tamarindo, capilé, framboesa, cereja e outros sabores) 
 
 1600 Fabricação de produtos do fumo 
 

28.21.99.0 Fabricação de cigarros, de fumos desfiados e de fumo em pó 
 

28.31.99.6 Fabricação de charutos e cigarrilhas 
 

30.96.99.8 Fabricação de filtros para cigarros 
 
1711 Beneficiamento de algodão 
 

24.11.10.5* Beneficiamento de algodão 
 

24.19.99.8* Fabricação de estopa, de materiais para estofos e recuperação de resíduos 
têxteis 

 
 1719 Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais 
 

24.11.99.7 Beneficiamento de outras fibras vegetais 
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24.12.10.1 Beneficiamento de lã 

 
24.12.50.0 Beneficiamento de pelos e crinas 

 
24.19.99.8* Fabricação de estopa, de materiais para estofos e recuperação de resíduos 

têxteis 
 
 1721 Fiação de algodão 
 

24.21.10.0 Fiação de algodão 
 
 1722 Fiação de outras fibras têxteis naturais 
 

24.22.10.7 Fiação de seda animal 
 

24.23.10.3 Fiação de lã 
 

24.24.10.0 Fiação de linho e rami 
 

24.25.10.6 Fiação de caroá, juta e outras fibras vegetais 
 
 1723 Fiação de fibras artificiais ou sintéticas 
 

24.26.10.2 Fiação de fibras artificiais e sintéticas 
 
1724 Fabricação de linhas e fios para coser e bordar 
 

24.29.99.3 fabricação de linhas e fios para coser e bordar, de qualquer material 
 
 1731 Tecelagem de algodão 
 

24.21.75.5 Tecelagem de algodão 
 

24.53.99.1* Fabricação de tecidos felpudos (veludos, tecidos acamurçados e 
semelhantes) 

 
 1732 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais 
 

24.22.75.1 Tecelagem de seda animal 
 

24.23.75.8 Tecelagem de lã 
 

24.24.75.4 Tecelagem de linho e rami 
 

24.25.75.0 Tecelagem de caroa, juta e outras fibras vegetais 
 

24.53.99.1* Fabricação de tecidos felpudos (veludos, tecidos acamurçados e 
semelhantes) 

 
 1733 Tecelagem de fios e filamentos contínuos artificiais ou sintéticos 
 

24.26.75.7 Tecelagem com fios de fibras artificiais e sintéticas - inclusive tecelagem 
com filamentos contínuos (fios) artificiais (raiom, viscose, acetato, etc.) e 
sintéticos 

 
24.28.99.7 Tecelagem de fita-ráfia de polipropileno, polietileno, e de outros materiais 

plásticos 
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24.53.99.1* Fabricação de tecidos felpudos (veludos, tecidos acamurçados e 
semelhantes) 

 
 1741 Fabricação de artigos de tecido de uso doméstico incluindo tecelagem 
 

24.95.99.6 Fabricação de artefatos de tecidos para uso doméstico (cobertores, colchas, 
toalhas de banho, rosto e mãos, roupas de cama e mesa, copa e cozinha, 
etc.) 

 
 1749 Fabricação de outros artefatos têxteis, incluindo tecelagem 

 
24.93.10.1 Fabricação de sacos de tecido de algodão, juta e outras fibras têxteis 

naturais - inclusive redes para embalagens 
 

24.93.50.0 Fabricação de sacos de tecido de material plástico (fita-ráfia de 
polipropileno, polietileno e outros materiais plásticos) - inclusive redes para 
embalagens 

 
24.99.99.1 Fabricação de artefatos têxteis, não especificados ou não classificados 

 
 1750 Serviços de acabamento em fios, tecidos e artigos  têxteis  produzidos por terceiros 
 

24.27.10.9 Produção de fios alvejados, engomados, texturizados, tintos, retorcidos e 
outros acabamentos de fios 

 
24.27.20.6 Produção de tecidos alvejados, engomados, tintos, estampados, 

texturizados e outros acabamentos em tecidos 
 

24.27.30.3 Produção de fios e tecidos acabados em geral 
 

24.27.40.0 Serviços de alvejamento, engomagem, texturização, tingimento, retorção e 
outros acabamentos de fios 

 
24.27.50.8 Serviços de alvejamento, engomagem, texturização, tingimento, estamparia 

e outros acabamentos de tecidos 
 

24.27.60.5 Serviços de acabamento de fios e tecidos em geral 
 

25.71.99.4 Tingimento, estamparia e outros acabamentos em roupas, peças do 
vestuário e artefatos diversos de tecidos 

 
 1761 Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos 
 

16.41.50.6* Fabricação de colchões e travesseiros de espuma, de borracha ou de 
material plástico 

 
16.41.75.1 Fabricação de almofadas, acolchoados, edredões e semelhantes, de 

qualquer material 
 

16.41.99.9* Fabricação de colchões e travesseiros de capim, paina, crina vegetal e 
penas - inclusive outros artefatos de colchoaria, não especificados ou não 
classificados 

 
25.51.10.1 Confecção de artefatos de tecidos para uso doméstico (roupas de cama e 

mesa, copa e cozinha, e banheiro) 
 

25.51.20.9 Confecção de bandeiras, estandartes e flâmulas 
 

25.51.30.6 Confecção de artefatos de tecido de acabamento especial (toldos, lonas e 
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encerados, barracas, velames, etc.) - inclusive capas e capotas para 
veículos revestidas ou não de material plástico 

 
25.51.40.3 Confecção de sacos de tecido de algodão, juta, fita-ráfia e outros tecidos 

 
25.51.99.3 Confecção de artefatos diversos de tecidos, não especificados ou não 

classificados 
 
 1762 Fabricação de artefatos de tapeçaria 
 

24.94.99.0 Fabricação de artefatos de tapeçaria (tapetes, passadeiras, capachos, etc.) 
 
 1763 Fabricação de artefatos de cordoaria 
 

24.91.99.0 Fabricação de artefatos de cordoaria (cordas, cabos, cordéis, barbantes, 
etc.) 

 
24.92.99.7 Fabricação de redes 

 
 1764 Fabricação de tecidos especiais - inclusive artefatos 
 

24.51.99.9 Fabricação de feltros - inclusive carapuças para chapéus, ombreiras e 
semelhantes 

 
24.52.99.5 Fabricação de entretelas de crinas e cerdas de origem animal ou de fibras 

vegetais 
 

24.54.99.8 Fabricação de tecidos impermeáveis e de acabamento especial - inclusive 
revestidos de náilon, polipropileno, poliéster, etc. - congóleos, oleados, 
linóleos, panos-couro e outros tecidos impermeáveis e de acabamento 
especial 

 
24.55.99.4 Fabricação de mantas de fibras artificiais ou sintéticas agulhadas e/ou 

prensadas, para usos industriais (entretelas, forros, filtros industriais e outros 
produtos para usos técnicos e industriais) 

 
24.96.99.2 Fabricação de artefatos de tecidos impermeáveis e de acabamento especial 

(lonas e encerados, correias para todos os fins, abrigos para carros, toldos, 
barracas, lonas-filtro para fins industriais, etc.) 

 
 1769 Fabricação de outros artigos têxteis - exclusive vestuário 
 

24.41.10.1 Fabricação de artefatos de passamanaria (franjas, galões, pingentes, vieses, 
debruns, cós, etc.) 

 
24.41.20.9 Fabricação de tecidos e fitas elásticas 

 
24.41.50.0 Fabricação de fitas de tecidos 

 
24.41.75.6 Fabricação de filós, rendas e bordados 

 
 1771 Fabricação de tecidos de malha 
 

24.31.99.8 Fabricação de tecidos de malha 
 
 1772 Fabricação de meias 
 

24.33.99.0 Fabricação de meias - inclusive para fins esportivos 
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 1779 Fabricação de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tricotagens) 
 

 24.32.99.4  Fabricação de artefatos de tricotagem (pulôveres, jaquetas, luvas, etc.) 
 
 1811 Confecção de peças interiores do vestuário 
 

25.11.99.1 Confecção de camisas, blusões, cuecas, pijamas, camisetas e semelhantes 
- exclusive para crianças (grupo 25.16) 

 
25.12.99.8 Confecção de anáguas, combinações, calcinhas, sutiãs, pijamas, camisolas 

e semelhantes - exclusive para crianças (grupo 25.16) 
 

25.15.99.7* Confecção de roupas e agasalhos de qualquer material para recém-
nascidos (tecido, borracha, material plástico e outros materiais) 

 
25.16.99.3* Confecção de roupas e agasalhos de qualquer material para crianças 

(tecido, couros e peles, borracha, material plástico e outros materiais) 
 

25.19.99.2* Confecção de peças do vestuário, roupas e agasalhos, não especificados ou 
não classificados 

 
 1812 Confecção de outras peças do vestuário 
 

25.13.99.4 Confecção de trajes completos de passeio, esporte, gala ou a rigor e 
semelhantes, de qualquer material - inclusive peças avulsas (calças, 
paletós, coletes, jaquetas, bermudas, roupas de banho, etc.) e agasalhos de 
qualquer material 

 
25.14.99.0 Confecção de vestidos e costumes de passeio, roupa esporte, vestidos e 

costumes a rigor ou de gala e semelhantes, de qualquer material - inclusive 
peças avulsas e as confeccionadas com tecidos de malha (saias, blusas, 
calças compridas, bermudas, roupas de banho, etc.) e agasalhos 

 
25.15.99.7* Confecção de roupas e agasalhos de qualquer material para recém-

nascidos (tecido, borracha, material plástico e outros materiais) 
 

25.16.99.3* Confecção de roupas e agasalhos de qualquer material para crianças 
(tecido, couros e peles, borracha, material plástico e outros materiais) 

 
25.19.99.2* Confecção de peças do vestuário, roupas e agasalhos, não especificados ou 

não classificados 
 
 1813 Confecção de roupas profissionais 
 

25.61.99.9 Confecção de vestes especiais, roupas e macacões para uso profissional e 
segurança industrial - inclusive revestidos de amianto, de chumbo, de 
borracha e de outros materiais 

 
 1821 Fabricação de acessórios do vestuário 
 

25.21.10.5 Fabricação de chapéus de qualquer material (bonés, boinas, gorros e 
semelhantes) 

 
25.41.10.6 Fabricação de gravatas 

 
25.41.20.3 Fabricação de lenços para todos os usos 

 
25.41.40.8* Fabricação de bolsas, cintos, suspensórios, cintas, luvas, cintas-ligas, etc. 
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25.41.99.8 Fabricação de acessórios do vestuário, não especificados ou não 
classificados 

 
 1822 Fabricação de acessórios para segurança industrial e pessoal 
 

25.62.99.5* Confecção de luvas, aventais, óculos, máscaras protetoras, protetores 
auditivos, capacetes de qualquer material, cintos de segurança, calçados e 
semelhantes 

 
 1910 Curtimento e outras preparações de couro 
 

19.12.99.2 Curtimento e outras preparações de couros e peles de gado bovino, eqüino, 
suíno, ovino e caprino (atanados, bezerros, vaquetas, cromo, camurça, 
carneira, nonato, raspa, sola, etc.); de animais silvestres e domésticos 
(coelho, chinchila, ariranha, jaguatirica, onça, veado, etc.) e de ofídios, 
répteis, peixes e outros animais aquáticos (cobra, lagarto, jacaré, camaleão, 
sapo, etc.) - inclusive a regeneração de couro 

 
1921 Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de qualquer material 
 

19.31.10.5  Fabricação de malas, valises e outros artefatos de couros e peles, para 
viagem 

 
19.31.50.4 Fabricação de malas, valises e outros artefatos de material plástico, para 

viagem 
 

19.31.99.7 Fabricação de malas, valises e outros artefatos para viagem, de materiais 
não especificados ou não classificados 

 
25.41.40.8* Fabricação de bolsas, cintos, suspensórios, cintas, luvas, cintas- ligas, etc. 

 
 1929 Fabricação de outros artefatos de couro 
 

19.21.99.1 Fabricação de artefatos de selaria e de artigos de couro para pequenos 
animais (arreios completos para montaria, carros, carroças, etc., peitorais, 
rabichos, barrigueiras, cabrestos, cabeçadas, rédeas, loros, estribos, 
badanas, caronas, pelegos, laços, mordaças, coleiras, etc.) - inclusive 
acessórios 

 
19.22.99.8 Fabricação de correias de couro e de artigos de couro para  máquinas 

(tacos para teares, arruelas, calços, retentores, etc.) 
 

19.91.10.8 Fabricação de artefatos de couros e peles para uso pessoal (pastas, porta-
notas, porta-moedas, porta-documentos, bandoleiras, guaiacas, 
equipamentos para militares, cartucheiras e semelhantes) 

 
19.99.99.0 Fabricação de artefatos diversos de couros e peles, não especificados ou 

não classificados 
 
 1931 Fabricação de calçados de couro 
 

18.51.99.3* Fabricação de saltos e solados de borracha, para calçados 
 

19.91.20.5 Confecção de cortes, viras, contrafortes e saltos de couro para calçados -
exclusive cortados, costurados ou pespontados (grupo 25.35) 

 
25.31.10.0 Fabricação de calçados de couro 

 
25.33.10.3 Fabricação de chinelos e alpercatas de couro 
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25.35.99.8 Confecção de partes de calçados preparadas para montagem (cortados, 

costurados e pespontados) - exclusive o corte de couro para calçados 
(grupo 19.91) 

 
25.62.99.5* Confecção de luvas, aventais, óculos, máscaras protetoras, protetores 

auditivos, capacetes de qualquer material, cintos de segurança, calçados e 
semelhantes 

 
 1932 Fabricação de tênis de qualquer material 

 
18.51.99.3* Fabricação de saltos e solados de borracha, para calçados 

 
25.32.99.9 Fabricação de calçados para fins esportivos, de qualquer material (chuteiras, 

tênis, etc.) 
 
 1933 Fabricação de calçados de plástico 

 
18.51.99.3* Fabricação de saltos e solados de borracha, para calçados 

 
25.31.75.5 Fabricação de calçados de material plástico 

 
25.33.75.8 Fabricação de chinelos e alpercatas de material plástico 

 
25.62.99.5* Confecção de luvas, aventais, óculos, máscaras protetoras, protetores 

auditivos, capacetes de qualquer material, cintos  de segurança, calçados e 
semelhantes 

 
 1939 Fabricação de calçados de outros materiais 
 

15.53.99.2 Fabricação de saltos e solados de madeira 
 
15.71.99.0* Fabricação de rolhas, lâminas, grânulos e outros artefatos de cortiça, não 

especificados ou não classificados 
 
18.51.99.3* Fabricação de saltos e solados de borracha, para calçados 

 
25.31.30.5 Fabricação de calçados de borracha 

 
25.31.99.2 Fabricação de calçados de tecido e fibras e de outros materiais não 

especificados ou não classificados 
 

25.33.30.8 Fabricação de chinelos e alpercatas de borracha natural ou  sintética 
 

25.33.99.5 Fabricação de chinelos, alpercatas, de outros materiais, não especificados 
ou não classificados 

 
25.34.99.1 Fabricação de tamancos 

 
25.39.99.3 Fabricação de calçados, não especificados ou não classificados 

 
25.62.99.5* Confecção de luvas, aventais, óculos, máscaras protetoras, protetores 

auditivos, capacetes de qualquer material, cintos de segurança, calçados e 
semelhantes 

 
 2010 Desdobramento de madeira 
 

15.11.99.8 Madeira bruta desdobrada (pranchas, pranchões, tábuas, barrotes, caibros, 
vigas, sarrafos, tacos e parquetes para assoalhos, tábuas para forro e 
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assoalhos, aplainados para caixas e engradados e semelhantes) - exclusive 
madeira resserrada (grupo 15.13) 

 
15.13.99.7 Produtos de madeira resserrada (tábuas, barrotes, caibros, vigas, sarrafos, 

tacos e parquetes para assoalhos, tábuas para forro e assoalhos, 
aplainados para caixas e engradados e semelhantes) 

 
15.14.99.7 Produção de lã de madeira para fins industriais e/ou comerciais 

 
15.19.99.9 Preservação e imunização da madeira (a creosoto, piche, alcatrão, etc.) 

 
 2021 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, ou aglomerada 
 

15.12.99.4 Produção de lâminas de madeira ou de madeira folheada 
 

15.31.99.9 Fabricação de chapas e placas de madeira aglomerada ou prensada, 
revestidas ou não com material plástico 

 
15.32.99.5 Fabricação de chapas de madeira compensada, revestidas ou não com 

material plástico 
 
2022 Fabricação de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas, de estruturas de 

madeira e artigos de carpintaria 
 

15.21.10.1 Produção de casas de madeira pré-fabricadas - exclusive montagens 
(atividade "construção" - gênero 33) 

 
15.21.50.0 Fabricação de estruturas de madeira e de vigamentos para construção 
 
15.22.99.0 Fabricação de esquadrias de madeira (portas, janelas, batentes, venezianas, 

marcos, alizares, etc.) e de peças de madeira para instalações industriais e 
comerciais (lambris, divisões e partições de madeira, balcões, vitrinas, 
bancadas, etc.) - exclusive artefatos do mobiliário para escritórios e para uso 
profissional (grupo 16.11) 

 
15.29.99.4  Fabricação de outras estruturas de madeira e de outros artigos de 

carpintaria, não especificados ou não classificados 
 

16.11.30.5 Fabricação de armários embutidos de madeira 
 
 2023 Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira 
 

15.23.99.6 Fabricação de caixas de madeira, armadas 
 
15.41.99.4 Fabricação de artefatos de tanoaria e de madeira arqueada (barris, dornas, 

tonéis, pipas, ancorotes e recipientes semelhantes; bastidores, arcos, 
aduelas, etc.) 

 
 2029 Fabricação de artefatos diversos de madeira, palha,  cortiça  e  material trançado - exclusive 

móveis 
 

15.24.99.2 Fabricação de urnas e caixões mortuários 
 
15.52.10.4 Fabricação de cabos para ferramentas e utensílios (martelos, enxadas, 

vassouras, pincéis, guarda-chuvas, etc.) 
 
15.52.99.6 Fabricação de carreteis, carretilhas, alças, puxadores, argolas, bases para 

abajures, lustres, etc. 
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15.54.20.4 Fabricação de fôrmas e modelos de madeira 
 
15.55.10.3 Fabricação de molduras de madeira para quadros, espelhos, etc. - inclusive 

molduras em vara 
 
15.55.99.5 Fabricação de imagens, figuras, objetos de adorno, artigos de uso pessoal e 

de outras obras de talha, não especificadas ou não  classificadas 
 
15.56.10.0 Fabricação de artefatos de madeira para uso doméstico (tábuas para carne, 

rolos para massas, palitos, descansos para pratos, colheres de pau, estojos 
para jóias e talheres, galerias para cortinas, tampos sanitários, cabides e 
semelhantes) 

 
15.56.50.9 Fabricação de pazinhas, colherinhas, palitos para sorvetes, caixas e palitos 

para fósforos e outros artefatos de madeira para fins comerciais 
 
15.56.99.1 Fabricação de artefatos de madeira para usos doméstico, industrial e 

comercial, não especificados ou não classificados 
 
15.61.99.5 Fabricação de peneiras, cestos, jacás, esteiras, palha preparada para 

cigarros, palhões para garrafas, canudos para refrescos e outros artefatos, 
não especificados ou não classificados 

 
15.71.99.0* Fabricação de rolhas, lâminas, grânulos e outros artefatos de cortiça, não 

especificados ou não classificados 
 
 2110 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 
 

17.11.99.7 Fabricação de celulose de madeira, fibra, bagaço de cana ou outros 
materiais, ao sulfato ou ao sulfito, branqueada ou não - inclusive celulose 
semiquímica 

 
17.19.10.6 Fabricação de pasta mecânica e de polpa de madeira 

 
 2121 Fabricação de papel 
 

17.21.10.0 Fabricação de papéis para impressão e para escrever (papel: jornal, 
monolúcido, ofsete, sulfite ou apergaminhado, "florpost", registro, 
"superbond", e semelhantes) 

 
17.21.50.0 Fabricação de papéis para embalagem ("kraft", manilha, impermeável, 

estiva, hamburguês, maculatura, seda e semelhantes) 
 

17.21.75.5 Fabricação de papéis para uso industrial, de acabamento especial e outros 
(crepom, sanitário, filtro e semelhantes; aluminizado, prateado ou dourado, 
impermeabilizado ou encerado, impregnado ou revestido) 

 
17.21.99.2 Fabricação de papéis, não especificados ou não classificados 

 
17.32.10.2 Preparo de papel: em bobinas, rolos e resmas para embalagens - inclusive 

litografados, simples ou plastificados 
 
 2122 Fabricação de papelão liso, cartolina e cartão 
 

17.22.99.9* Fabricação de papelão, cartolina e cartão ("kraft", cinza, forrado, liso ou 
corrugado, etc.) 

 
 2131 Fabricação de embalagens de papel 
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17.32.50.1 Fabricação de embalagens de papel, impressas ou não, simples, 
plastificadas ou de acabamento especial (sacos de papel "kraft" comuns ou 
multifolhados; de papel impermeável, etc.; sacolas; embalagens de papel 
para cigarros, balas e alimentos, de papel metalizado e semelhantes) - 
inclusive de celofane 

 
 2132 Fabricação de embalagens  de papelão - inclusive a fabricação de  papelão corrugado 
 

17.22.99.9* Fabricação de papelão, cartolina e cartão ("kraft", cinza, forrado, liso ou 
corrugado, etc.) 

 
17.42.99.0 Fabricação de embalagens (corte, vincagem, colagem, etc.) de papelão, 

cartolina e cartão, impressos ou não, simples ou plastificados (caixas de 
papelão liso ou corrugado; cartuchos, tubos e cilindros, com ou sem partes 
metálicas) - exclusive a simples  impressão de papelão, cartolina e cartão 
para confecção de  embalagens (grupo 29.82) 

 
 2141 Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão  para  escritório 
 

17.31.20.3 Fabricação de artefatos de papel, impressos ou não, para  escritório (papel 
para ofícios e cartas, envelopes, bobinas para  máquinas, papel gomado, 
papel almaço, papel para mimeógrafo e semelhantes) 

 
17.41.99.3 Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão, impressos ou não, 

simples ou plastificados, para escritório (classificadores, guias, fichas, 
separadores, pastas e semelhantes) 

 
30.93.30.1 Fabricação de papel carbono e de estêncil 

 
 2142 Fabricação de fitas e formulários contínuos - impressos ou não 
 

17.31.50.5 Fabricação de fitas e formulários contínuos, impressos ou não 
 
 2149 Fabricação de outros artefatos de pastas, papel, papelão, cartolina e  cartão 
 

17.19.50.5 Fabricação de artefatos para embalagens, peças para máquinas e para 
veículos, de pasta mecânica e de polpa de madeira moldada 

 
17.39.99.9 Fabricação de artefatos diversos de papel, impressos ou não, simples, 

plastificados ou de acabamento especial (bandeirolas, festões, lanternas, 
confetes, serpentinas, forminhas, guardanapos, toalhas, lenços, papel 
higiênico, etc.) e outros artefatos, não especificados ou não classificados 

 
17.49.99.4 Fabricação de artefatos diversos de papelão, cartolina e cartão, impressos 

ou não, simples ou plastificados - inclusive litografados (álbuns, capas para 
discos, copos, pratos, bandejas, ventarolas carretéis, conicais, tubetes, 
cartões para processamento de dados, etc.) e outros artefatos, não 
especificados ou não classificados 

 
17.51.99.9 Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão, para 

revestimento (papel para parede, papel, papelão, cartolina e cartão gofrados 
ou estampados, impregnados ou revestidos) telhas de papelão e 
semelhantes 

 
17.91.99.0 Fabricação de peças e acessórios para máquinas e meios de transporte 

confeccionados com papel, papelão, cartolina e cartão (juntas, gaxetas, 
isolantes acústicos, etc.) 

 
17.92.99.7 Fabricação de artefatos diversos de fibra prensada ou isolante 
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 2211 Edição; edição e impressão de jornais 

 
29.11.10.8 Edição de jornais 

 
29.11.50.7 Edição e impressão de jornais 

 
 2212 Edição; edição e impressão de revistas 
 

29.12.10.4 Edição de periódicos 
 

29.12.50.3 Edição e impressão de periódicos 
 
2213 Edição; edição e impressão de livros 
 

29.13.10.0 Edição de livros científicos, didáticos, técnicos, literários e outras obras de 
texto 

 
29.13.50.0 Edição e impressão de livros científicos, didáticos, técnicos, literários e 

outras obras de texto 
 
2214 Edição de discos, fitas e outros materiais gravados 
 

55.75.00.1 serviço de gravação de fitas e acetatos para produção de discos fotográficos 
e fitas cassetes 

 
 2219 Edição; edição e impressão de outros produtos gráficos 
 

29.21.10.3 Impressão de material escolar (álbuns de desenho, mapas e cartas 
geográficas, cadernos e cadernetas escolares, ilustrações infantis, etc.) 

 
29.22.99.1 Impressão de material para usos industrial e comercial e para propaganda 

(agendas, bulas, cartazes de propaganda, rótulos, etiquetas, fichas, 
folhinhas e calendários, impressos para escritório, inclusive padronizados, 
livros em branco para escrituração contábil, fiscal e outros fins, notas fiscais, 
faturas, duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias, prospectos e 
volantes, etc.) 

 
29.23.99.8 Impressão de material para outros fins (papel-moeda, apólices, ações, 

talões de cheques, bilhetes de loteria, selos, estampilhas, baralhos, 
estampas, decalcomania, etc.) 

 
29.29.99.6 Impressão de material escolar, material para usos industrial e comercial, 

para propaganda e outros fins - inclusive impressos em folhas-de-flandres, 
material plástico e outros materiais, não especificados ou não classificados 

 
 2221 Impressão de jornais, revistas e livros 
 

29.81.99.8 Impressão de jornais, livros e outros periódicos, para editores 
 
2222 Serviço de impressão de material escolar e de material para usos industrial e comercial 
 

29.82.10.2 Impressão tipográfica, litográfica e ofsete em papel, papelão, cartolina e 
cartão 

 
29.82.75.7 Impressão em outros materiais (madeira, couro, plástico, tecido, etc.) 

 
 2229 Execução de outros serviços gráficos 
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29.84.99.7 Pautação, encadernação, douração, plastificação, corte, vinco e execução 
de outros serviços gráficos, não especificados ou não classificados 

 
29.91.99.3 Produção de matrizes para impressão (clichês, estéreos, galvanos, fotolitos, 

composições de linotipo, e outras matrizes para impressão) 
 
 2231 Reprodução de discos e fitas 
 

30.42.99.5 Reprodução de discos gravados para fonógrafos 
 

30.43.99.1 Reprodução de fitas magnéticas gravadas (músicas, textos, etc.) 
 
 2310 Coquerias 
 

20.13.99.1* Fabricação de produtos da destilação do carvão mineral  (alcatrão de hulha, 
coque e gás de coqueria) 

 
 2320 Refino de petróleo 
 

20.11.99.9 Fabricação de butano, metano, propano, gás liquefeito do petróleo (GLP), 
gasolina (A e B), nafta, querosene de aviação, querosene comum, óleo 
diesel, óleo combustível, gasóleo, produtos aromáticos - BTX - em bruto e 
concentrados, concentrados aromáticos naftalênicos, demais resíduos 
aromáticos, gases residuais, ceras minerais, parafina, vaselina, hexano, 
aguarrás, fluido para isqueiro, coque de petróleo, alcatrão de petróleo, etc. 

 
20.15.10.2 Fabricação de cimento asfáltico 

 
20.16.99.0 Fabricação de óleos e graxas lubrificantes - inclusive aditivos 

 
 2340 Produção de álcool 
 

20.01.50.0 Destilação de álcool por processamento da cana-de-açúcar, mandioca, 
madeira e outros vegetais - inclusive a redestilação 

 
 2411 Fabricação de cloro e álcalis 
 

20.01.10.1* Produção de elementos químicos (metalóides do grupo halogênio; 
metalóides do grupo oxigênio; carbono e metalóides do grupo carbono e 
azoto; metais alcalinos e alcalino-terrosos; e outros elementos químicos); 
produtos químicos orgânicos (hidrocarbonetos e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; álcoois e seus derivados halogenados, 
sulfonados e nitrados; aldeídos, cetonas, quinonas e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ésteres, peróxidos de álcoois, 
peróxidos de ésteres, epóxidos, acetais e semi-acetais, seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ácidos orgânicos, seus anidridos, 
halogêneos, peróxidos e derivados halogenados, sulfonados e nitrados); 
produtos químicos inorgânicos (ácidos, anidridos e compostos oxigenados 
dos metalóides; hidróxidos, óxidos e peróxidos metálicos - inclusive 
hidrazina e hidroxilamina, seus sais inorgânicos; sulfetos, sulfatos, 
persulfatos e alúmens, sulfitos, hidrossulfitos e hipossulfitos; sais 
halogenados; sais de ácidos metálicos; nitratos, nitritos e carbonatos; outros 
sais minerais; outros produtos químicos inorgânicos); produtos químicos 
organo-inorgânicos (ésteres dos sais orgânicos e inorgânicos; sais de ácidos 
orgânicos; compostos nitrogenados; compostos organo-minerais); e outros 
produtos químicos - exclusive álcool processado da cana-de-açúcar, de 
cereais e da madeira 

 
 2412 Fabricação de intermediários para fertilizantes 



Correspondência entre a CNAE e a CAE 85 

  
CNAE DESCRIÇÃO DA CNAE 

  CAE 85 DESCRIÇÃO DA CAE 85 
 

23 
*Parte da Atividade 

 
20.01.10.1* Produção de elementos químicos (metalóides do grupo halogênio; 

metalóides do grupo oxigênio; carbono e metalóides do grupo carbono e 
azoto; metais alcalinos e alcalino-terrosos; e outros elementos químicos); 
produtos químicos orgânicos (hidrocarbonetos e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; álcoois e seus derivados halogenados, 
sulfonados e nitrados; aldeídos, cetonas, quinonas e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ésteres, peróxidos de álcoois, 
peróxidos de ésteres, epóxidos, acetais e semi-acetais, seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ácidos orgânicos, seus anidridos, 
halogêneos, peróxidos e derivados halogenados, sulfonados e nitrados); 
produtos químicos inorgânicos (ácidos, anidridos e compostos oxigenados 
dos metalóides; hidróxidos, óxidos e peróxidos metálicos - inclusive 
hidrazina e hidroxilamina, seus sais inorgânicos; sulfetos, sulfatos, 
persulfatos e alumens, sulfitos, hidrossulfitos e hipossulfitos; sais 
halogenados; sais de ácidos metálicos; nitratos, nitritos e carbonatos; outros 
sais minerais; outros produtos químicos inorgânicos); produtos químicos 
organo-inorgânicos (ésteres dos sais orgânicos e inorgânicos; sais de ácidos 
orgânicos; compostos nitrogenados; compostos organo-minerais); e outros 
produtos químicos - exclusive álcool processado da cana-de-açúcar, de 
cereais e da madeira 

 
20.81.99.7* Fabricação de adubos e fertilizantes e corretivos do solo (adubos e 

fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos, etc., fosfato bicálcico, 
superfosfato simples e triplo, outros adubos e fertilizantes mesclados, 
compostos, complexos, etc., e corretivos do solo) - exclusive pó calcário 
(grupo 10.81) 

 
 2413 Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos 
 

20.81.99.7* Fabricação de adubos e fertilizantes e corretivos do solo (adubos e 
fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos, etc., fosfato bicálcico, 
superfosfato simples e triplo, outros adubos e fertilizantes mesclados, 
compostos, complexos, etc., e corretivos do solo) - exclusive pó calcário 
(grupo 10.81) 

 
 2419 Fabricação de outros produtos inorgânicos 
 

20.01.10.1* Produção de elementos químicos (metalóides do grupo halogênio; 
metalóides do grupo oxigênio; carbono e metalóides do grupo carbono e 
azoto; metais alcalinos e alcalino-terrosos; e outros elementos químicos); 
produtos químicos orgânicos (hidrocarbonetos e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; álcoois e seus derivados halogenados, 
sulfonados e nitrados; aldeídos, cetonas, quinonas e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ésteres, peróxidos de álcoois, 
peróxidos de ésteres, epóxidos, acetais e semi-acetais, seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ácidos orgânicos, seus anidridos, 
halogêneos, peróxidos e derivados halogenados, sulfonados e nitrados); 
produtos químicos inorgânicos (ácidos, anidridos e compostos oxigenados 
dos metaloides; hidróxidos, óxidos e peróxidos metálicos - inclusive 
hidrazina e hidroxilamina, seus sais inorgânicos; sulfetos, sulfatos, 
persulfatos e alúmens, sulfitos, hidrossulfitos e hipossulfitos; sais 
halogenados; sais de ácidos metálicos; nitratos, nitritos e carbonatos; outros 
sais minerais; outros produtos químicos inorgânicos); produtos químicos 
organo-inorgânicos (ésteres dos sais orgânicos e inorgânicos; sais de ácidos 
orgânicos; compostos nitrogenados; compostos organo-minerais); e outros 
produtos químicos - exclusive álcool processado da cana-de-açúcar, de 
cereais e da madeira 
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20.73.99.4* Fabricação de pigmentos e corantes (alvejantes óticos, luminoforos 
orgânicos, alvaiade, azul da prússia, de ultramar ou ultramarino, clorofila, 
verde-paris, litopônio, óxidos metálicos como óxido de zinco, de ferro, de 
chumbo, trióxido de cromo, dióxido de zinco e outros pigmentos e corantes) 

 
 2421 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 
 

20.12.10.3 Fabricação de produtos primários, petroquímicos e derivados do carvão 
mineral e do álcool - (etanol ou álcool etílico, metanol  ou álcool metílico, 
bissulfureto de carbono, eteno ou etileno, propeno ou propileno, buteno ou 
butileno, isopreno, ciclohexano, benzeno, xilenos, naftaleno-refinado, butanol 
secundário, isopropanol ou álcool isopropílico, óxido de etileno, amoníaco 
liquefeito, ortoxilenos, paraxilenos, etc.) 

 
 2422 Fabricação de intermediários para resinas e fibras 
 

 
20.12.50.2 Fabricação de produtos intermediários, petroquímicos e de derivados do 

carvão mineral e do álcool (ácido nítrico, acido cianídrico, estireno, 
dodecilbenzeno, tetracloreto de carbono, cloreto de vinila-monômero, 
etilenoglicol, fenol, acetona, ácido acético, anidrido acético, acetato de vinila-
monomero, metacrilato de metila, ácido adípico, anidrido maleico, ácido 
tereftálico, anidrido ftálico, etanolaminas, acrilonitrila, melamina, 
caprolactama, álcool isooctílico, álcool octílico, alquilbenzenos, butil-glicol, 
adipato de hexametilenodiamina, adipatos, adiponitrila, dimetil tereftalato, 
formaldeido, hexilenoglicol, óxido de propileno, pentaeritritol, etilbenzeno, 
epicloridrina, uréia, bisfenol, negro-de-fumo, etc.) 

 
 2429 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos 
 

15.81.99.6 Produção de carvão vegetal 
 

20.01.10.1* Produção de elementos químicos (metalóides do grupo halogênio; 
metalóides do grupo oxigênio; carbono e metalóides do grupo carbono e 
azoto; metais alcalinos e alcalino-terrosos; e outros elementos químicos); 
produtos químicos orgânicos (hidrocarbonetos e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; álcoois e seus derivados halogenados, 
sulfonados e nitrados; aldeídos, cetonas, quinonas e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ésteres, peróxidos de álcoois, 
peróxidos de ésteres, epóxidos, acetais e semi-acetais, seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ácidos orgânicos, seus anidridos, 
halogêneos, peróxidos e derivados halogenados, sulfonados e nitrados); 
produtos químicos inorgânicos (ácidos, anidridos e compostos oxigenados 
dos metalóides; hidróxidos, óxidos e peróxidos metálicos - inclusive 
hidrazina e hidroxilamina, seus sais inorgânicos; sulfetos, sulfatos, 
persulfatos e alúmens, sulfitos, hidrossulfitos e hipossulfitos; sais 
halogenados; sais de ácidos metálicos; nitratos, nitritos e carbonatos; outros 
sais minerais; outros produtos químicos inorgânicos); produtos químicos 
organo-inorgânicos (ésteres dos sais orgânicos e inorgânicos; sais de ácidos 
orgânicos; compostos nitrogenados; compostos organo-minerais); e outros 
produtos químicos - exclusive álcool processado da cana-de-açúcar, de 
cereais e da madeira 

 
20.13.99.1* Fabricação de produtos da destilação do carvão mineral (alcatrão de hulha, 

coque e gás de coqueria) 
 

20.21.50.1 Fabricação de plastificantes (DBP - dibutilftalato; DOP - dioctilftalato; 
polipropilenoglicol e outros) 
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20.73.99.4* Fabricação de pigmentos e corantes (alvejantes óticos, luminóforos 
orgânicos, alvaiade, azul da prússia, de ultramar ou ultramarino, clorofila, 
verde-paris, litopônio, óxidos metálicos como óxido de zinco, de ferro, de 
chumbo, trióxido de cromo, dióxido de zinco e outros pigmentos e corantes) 

 
20.92.99.9 Fabricação de substâncias tanantes e mordentes (orgânicos vegetais, 

orgânicos sintéticos e minerais, como: ácido tânico, extrato de acácia-negra, 
barbatimão, mangue, quebracho, pau-campeche, sais básicos de cromos, 
etc.) 

 
20.94.99.1 Produção de outros derivados da destilação da madeira (alcatrão, creosoto, 

terebintina, etc.) - inclusive carvão ativo de nó-de-pinho 
 

22.21.99.3 Fabricação de detergentes básicos (para produção de sabonetes, xampus, 
sabões industriais e domésticos, preparados para limpeza, etc.) 

 
 2431 Fabricação de resinas termoplásticas 
 

20.21.10.2* Fabricação de matérias plásticas sob a forma de resinas, emulsões, 
dispersões, soluções, grãos, pós, escamas e semelhantes (fenol 
formaldeido, uréia-formaldeido ou polopas, melamina-formaldeido, 
alquídicas, epóxis, polietileno, poliestireno, cloroacetato de polivinila, PVA - 
acetato de polivinila, PVC - cloreto de polivinila, acrílicas e metacrílicas, ABS 
-acrilonitrila butadieno estireno, álcool polivinílico, poliésteres, náilon -
poliamidas, polipropileno, acetato de celulose ou acetilcelulose, 
carboximetilcelulose, tetrafluoretileno, poliuretano, película celofane, 
celulóide, colódio, etc.) - inclusive a polimerização de matérias plásticas para 
extrusão de fios sintéticos (polimerização de superpoliamidas - náilon, 
poliéster; polipropileno para fita ráfia e fios têxteis de outros materiais 
polimericos para extrusão de fios e fitas têxteis) 

 
 2432 Fabricação de resinas termofixas 
 

20.21.10.2* Fabricação de matérias plásticas sob a forma de resinas,emulsões, 
dispersões, soluções, grãos, pós, escamas e semelhantes (fenol 
formaldeido, uréia-formaldeido ou polopas, melamina-formaldeido, 
alquídicas, epóxis, polietileno, poliestireno, cloroacetato de polivinila, PVA -
acetato de polivinila, PVC -cloreto de polivinila, acrílicas e metacrílicas, ABS-
acrilonitrila butadieno estireno, álcool polivinilico, poliésteres, náilon-
poliamidas, polipropileno, acetato de celulose ou acetilcelulose, 
carboximetilcelulose, tetrafluoretileno, poliuretano, película celofane, 
celulóide, colódio,etc.) - inclusive a polimerização de matérias plásticas para 
extrusão de fios sintéticos (polimerização de superpoliamidas - náilon, 
poliéster; polipropileno para fita ráfia e fios têxteis de outros materiais 
polimericos para extrusão de fios e fitas têxteis) 

 
2433 Fabricação de elastômeros 
 

20.23.99.7 Fabricação de elastomêros e látices sintéticos (sólidas: PB - polibutadieno, 
SBR - polibutadienoestireno, NBR - nitrilica ou polibutadieno acrilonitrila, IIR - 
butilica ou poliisopreno isobutileno; látex de polibutadieno, XSBR - látex de 
polibutadienoestireno carboxilado, látex nitrílico e demais borrachas sólidas 
e látices sintéticos) 

 
 2441 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais 
 

20.22.10.9* Fabricação de fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos para 
fins têxteis ou industriais (artificiais: raiom, viscose, acetato e cupramônio; 
sintéticos: poliéster, náilon, polipropileno, poliacrílico, etc.) 
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20.22.50.8* Fabricação de fibras cortadas (filamentos descontínuos) artificiais e 

sintéticas (artificiais: raiom, viscose, acetato e cupramônio; sintéticas: 
poliéster, náilon, polipropileno, poliacrílico, fibra elastomérica e outras) 

 
 2442 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos sintéticos 
 

20.22.10.9* Fabricação de fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos para 
fins têxteis ou industriais (artificiais: raiom, viscose, acetato e cupramônio; 
sintéticos: poliéster, náilon, polipropileno, poliacrílico, etc.) 

 
20.22.50.8* Fabricação de fibras cortadas (filamentos descontínuos) artificiais e 

sintéticas (artificiais: raiom, viscose, acetato e cupramônio; sintéticas: 
poliéster, náilon, polipropileno, poliacrílico, fibra e elastomérica e outras) 

 
2451 Fabricação de produtos farmoquímicos 
 

21.11.99.3 Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, não-dosados 
(aminoácidos, enzimas, fermentos lácticos ou bacterianos, estreptomicina, 
penicilina, terramicina, extratos de glândulas e de outros órgãos, extrato 
fluido, extrato mole, sacarina, procaína ou novocaína, hormônios naturais ou 
reproduzidos por síntese, sulfas, vitaminas não-dosadas, soros não-
dosados, vacinas não-dosadas, etc.) 

 
 2452 Fabricação de medicamentos para uso humano 
 

21.12.99.0* Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, dosados (para os 
aparelhos: circulatório, digestivo, geniturinário e respiratório; para 
dermatologia, oftalmologia, psiquiatria, neurologia, reumatologia, etc.; para o 
metabolismo e doenças infecciosas e parasitárias). 

 
 2453 Fabricação de medicamentos para uso veterinário 
 

21.12.99.0* Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, dosados (para os 
aparelhos: circulatório, digestivo, geniturinário e respiratório; para 
dermatologia, oftalmologia, psiquiatria, neurologia, reumatologia, etc.; para o 
metabolismo e doenças infecciosas e parasitárias). 

 
2454 Fabricação de materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos 
 

21.12.99.0* Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, dosados (para os 
aparelhos: circulatório, digestivo, geniturinário e respiratório; para 
dermatologia, oftalmologia, psiquiatria, neurologia, reumatologia, etc.; para o 
metabolismo e doenças infecciosas e parasitárias). 

 
30.14.50.9 Fabricação de material para usos em medicina, cirurgia e odontologia e 

laboratório (algodão hidrófilo; ataduras e gazes; "catgut", crinas, fios 
metálicos e de fibras têxteis para suturas; ceras dentais e compostos para 
restaurações dentárias; dentes artificiais; emplastro, cataplasmas e 
sinapismos; esparadrapos; gesso dental e ortopédico; toalhas sanitárias, 
reagentes para análise, para testes, antígenos, corantes para microscopia, 
curativos cirúrgicos preparados, curativos medicamentosos, sondas, 
cateteres e cânulas de qualquer material, etc.) 

 
2461 Fabricação de inseticidas 
 

20.63.99.9* Fabricação de carrapaticidas, formicidas, fungicidas (inseticidas agrícolas e 
para residências, espirais mata-mosquitos, pesticidas agrícolas, raticidas e 
semelhantes) 



Correspondência entre a CNAE e a CAE 85 

  
CNAE DESCRIÇÃO DA CNAE 

  CAE 85 DESCRIÇÃO DA CAE 85 
 

27 
*Parte da Atividade 

 
 
 2462 Fabricação de fungicidas 
 

20.63.99.9* Fabricação de carrapaticidas, formicidas, fungicidas (inseticidas agrícolas e 
para residências, espirais mata-mosquitos, pesticidas agrícolas, raticidas e 
semelhantes) 

 
 2463 Fabricação de herbicidas 
 

20.63.99.9* Fabricação de carrapaticidas, formicidas, fungicidas (inseticidas agrícolas e 
para residências, espirais mata-mosquitos, pesticidas agrícolas, raticidas e 
semelhantes) 

 
 2469 Fabricação de outros defensivos agrícolas 
 

20.63.99.9* Fabricação de carrapaticidas, formicidas, fungicidas (inseticidas agrícolas e 
para residências, espirais mata-mosquitos, pesticidas agrícolas, raticidas e 
semelhantes) 

 
 2471 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos 
 

22.22.99.0 Fabricação de sabões e detergentes de uso doméstico (sabões granulados, 
em barras, em pó, etc., sabões desinfetantes e medicinais, detergentes, 
saponáceos, etc.) 

 
22.23.99.6 Fabricação de sabões e detergentes para uso industrial (sabões abrasivos, 

sabões industriais, detergentes industriais, sintéticos, orgânicos, alcalinos, 
etc.) 

 
 2472 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 
 

20.61.99.6 Fabricação de preparados para limpeza e polimentos (ceras para assoalho, 
líquidos para polir metais, óleos para limpeza de móveis, pastas para polir 
calçados, etc.) 

 
20.62.99.2 Fabricação de desinfetantes (água sanitária, creolina, naftalina e 

semelhantes) 
 

20.62.99.2 Fabricação de desinfetantes (água sanitária, creolina, naftalina e 
semelhantes) 

 
 2473 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos 
 

22.11.99.8 Fabricação de produtos de perfumaria (águas-de-colônia, extratos, loções, 
produtos para maquilagem, leites, cremes e óleos para a pele, pó-de-arroz, 
batons, depiladores, esmalte para unhas, desodorantes, sabonetes, 
dentifrícios, cremes e sabões para barbear, águas para barba, óleos, 
brilhantinas e outros fixadores para cabelo, sais e extratos aromáticos para 
banho, talcos e polvilhos perfumados ou anti-sépticos, xampus, tinturas para 
cabelo, etc.) 

 
 2481 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 
 

20.71.75.4 Fabricação de tintas para pinturas em geral e acabamentos especiais à base 
de água (de cal e silicatos de sódio e potássio); sintéticas; resinosas (óleo, 
esmalte, lacas e vernizes); de borracha; betuminosa; emulsão e tintas 
especiais para preparação e acabamento 
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 2482 Fabricação de tintas de impressão 
 

20.71.50.9 Fabricação de tintas para impressão e reprodução gráfica 
 
2483 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 
 

20.72.10.6 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e secantes 
 

20.72.50.5 Massas preparadas de qualquer material para pintura e acabamento - 
inclusive para revestimento e colocação de vidros 

 
 2491 Fabricação de adesivos e selantes 
 

20.91.99.2 Fabricação de adesivos, gomas adesivas, colas e substâncias afins à base 
de caseína, de gelatina industrial, de amidos, de borracha, de dextrinas, de 
glútens, de uréia-melamina e de outras resinas sintéticas; goma-arábica, de 
angico, do cajueiro, etc., cola de nervos, colas especiais e semelhantes 

 
 2492 Fabricação de explosivos 
 

20.31.10.8 Fabricação de pólvoras, explosivos (à base de nitroglicerina, cloratos e 
percloratos, nitrato de amônia, trinitrotoluol - TNT, etc.) e detonantes 
(espoletas, cápsulas fulminantes, detonadores, estopins, mechas e 
semelhantes) 

 
2493 Fabricação de catalisadores 

 
20.01.10.1* Produção de elementos químicos (metalóides do grupo halogênio; 

metalóides do grupo oxigênio; carbono e metalóides do grupo carbono e 
azoto; metais alcalinos e alcalino-terrosos; e outros elementos químicos); 
produtos químicos orgânicos (hidrocarbonetos e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; álcoois e seus derivados halogenados, 
sulfonados e nitrados; aldeídos, cetonas, quinonas e seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ésteres, peróxidos de álcoois, 
peróxidos de ésteres, epóxidos, acetais e semi-acetais, seus derivados 
halogenados, sulfonados e nitrados; ácidos orgânicos, seus anidridos, 
halogêneos, peróxidos e derivados halogenados, sulfonados e nitrados); 
produtos químicos inorgânicos (ácidos, anidridos e compostos oxigenados 
dos metalóides; hidróxidos, óxidos e peróxidos metálicos - inclusive 
hidrazina e hidroxilamina, seus sais inorgânicos; sulfetos, sulfatos, 
persulfatos e alúmens, sulfitos, hidrossulfitos e hipossulfitos; sais 
halogenados; sais de ácidos metálicos; nitratos, nitritos e carbonatos; outros 
sais minerais; outros produtos químicos inorgânicos); produtos químicos 
organo-inorgânicos (ésteres dos sais orgânicos e inorgânicos; sais de ácidos 
orgânicos; compostos nitrogenados; compostos organo-minerais); e outros 
produtos químicos - exclusive álcool processado da cana-de-açúcar, de 
cereais e da madeira 

 
 2494 Fabricação de aditivos de uso industrial 
 

20.51.99.0 Fabricação de soluções concentradas de essências aromáticas naturais, ou 
naturais e artificiais, em graxas ou óleos fixos, para indústrias alimentares, 
de perfumaria, do fumo, etc. 

 
20.94.10.0 Produção de óleos essenciais vegetais (eucalipto, gerânio, sassafrás, 

hortelã, louro, óleo de pau-rosa, de pinho, cítricos - inclusive subprodutos 
terpênicos, provenientes da desterpenização dos óleos essenciais) 

 
20.99.99.3* Fabricação de produtos químicos diversos (cargas para extintores de 
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incêndio, reveladores e fixadores preparados para fotográfia, solução para 
baterias, fluidos para freio, desincrustantes para caldeiras, óleos preparados 
para têmpera e para corte de metais, pasta eletródica e catódica, 
amaciantes para fibras têxteis, descarbonizantes para motores a explosão, 
desengraxantes, fosfatizantes, desoxidantes, inibidores de corrosão, carvão 
ativo de ossos, etc.), e outros produtos químicos não especificados ou não 
classificados 

 
 2495 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia 
 

30.22.99.4 Fabricação de material fotográfico (chapas e filmes virgens para fotografias, 
filmes para raios x, filmes virgens para cinematografia, papéis sensíveis 
para reprodução fotográfica, eletrostática, fotostática, oxálide, heliográfica, 
sépia e semelhantes) 

 
 2496 Fabricação de discos e fitas virgens 
 

13.75.10.5 Fabricação de discos e fitas magnéticos virgens - inclusive fitas cassetes 
 
 2499 Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados 
 

20.31.75.2 fabricação de artigos pirotécnicos 
 

20.71.10.0 Fabricação de tintas para escrever, marcar e desenhar (para canetas 
esferográficas, hidrográficas e tinteiro, nanquim, guache e outras tintas para 
trabalhos artísticos e didáticos) 

 
20.99.99.3* Fabricação de produtos químicos diversos (cargas para extintores de 

incêndio, reveladores e fixadores preparados para fotografia, solução para 
baterias, fluidos para freio, desincrustantes para caldeiras, óleos preparados 
para têmpera e para corte de metais, pasta eletródica e catódica, 
amaciantes para fibras têxteis, descarbonizantes para motores a explosão, 
desengraxantes, fosfatizantes, desoxidantes, inibidores de corrosão, carvão 
ativo de ossos, etc.), e outros produtos químicos não especificados ou não 
classificados 

 
 2511 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 
 

18.21.10.5 Fabricação de pneumáticos e câmaras-de-ar, para veículos e máquinas 
 
18.22.99.3 Fabricação de material para recondicionamento de pneumáticos 

("camelbacks", borrachas para ligações, cordonéis impregnados, manchões, 
bexigas integrais e seccionais e semelhantes) 

 
 2512 Recondicionamento de pneumáticos 
 

18.23.99.0 Recondicionamento de pneumáticos 
 
 2519 Fabricação de artefatos diversos de borracha 
 

18.11.99.1 Beneficiamento de borracha natural e sintética (lavagem, laminação, 
prensagem em blocos, granulação, centrifugação, etc.) - inclusive a 
vulcanização de látices naturais e sintéticos 

 
18.12.99.8 Regeneração de borracha natural e sintética 

 
18.31.10.0 Fabricação de laminados de borracha (passadeiras, tapetes, capachos, 

lâminas, etc.) 
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18.31.50.0 Fabricação de fios de borracha - inclusive fios recobertos 
 

18.41.99.8 Fabricação de espuma e artefatos de espuma de borracha (de poliisopreno 
natural ou sintético, estirenobutadieno e outros elastômeros - exclusive 
artefatos de colchoaria - grupo 16.41) 

 
18.52.99.0 Fabricação de correias de borracha para veículos, máquinas e aparelhos 

(correias planas, cilíndricas, trapezoidais e semelhantes) 
 

18.53.99.6 Fabricação de canos, tubos, mangueiras e mangotes de borracha para 
água, ar, gás, gasolina, solvente, etc. - inclusive para veículos, máquinas e 
aparelhos 

 
18.54.10.0 Fabricação de artefatos de borracha para uso na indústria de material 

elétrico e eletrônico 
 

18.54.50.0 Fabricação de artefatos de borracha para uso na indústria de material de 
transporte 

 
18.54.75.5 Fabricação de artefatos de borracha para uso na indústria mecânica 

 
18.54.99.2 Fabricação de artefatos de borracha para usos industriais, não especificados 

ou não classificados 
 

18.55.99.9 Fabricação de artefatos diversos de borracha para usos pessoal e 
doméstico (luvas, chupetas e bicos de mamadeira, pés para móveis e 
geladeiras, banheiras, desentupidores para pias, descansos para pratos, 
fôrmas de gelo, saboneteiras, etc.) 

 
18.99.99.6* Fabricação de artefatos diversos de borracha (bóias infláveis, nadadeiras, 

dedeiras, pipos e pipetas, rolhas e tampas, vaporizadores, bolsas e sacos 
para água quente e gelo, câmaras-de-ar para bolas esportivas, etc.) e 
outros, não especificados ou não classificados - exclusive material para usos 
em medicina, cirurgia, odontologia e laboratórios (grupo 30.14) 

 
 2521 Fabricação de laminados planos e tubulares plásticos 
 

23.11.10.0 Fabricação de laminados planos de material plástico (plástico em lençol - 
filmes estampados ou não - tecidos de material plástico, laminado - inclusive 
couro sintético - placas de material plástico com reforço de papel e de outros 
materiais para revestimento) - exclusive piso (grupo 23.21) 

 
23.11.20.8 Fabricação de laminados tubulares de material plástico (filmes tubulares 

para confecção de sacos plásticos, filmes tubulares para confecção de tripas 
artificiais para embutidos de carne e semelhantes) 

 
23.11.30.5 Fabricação de fita-ráfia de polipropileno, polietileno e outras matérias 

plásticas 
 

23.11.40.2 Fabricação de cordoalha de material plástico 
 
 2522 Fabricação de embalagem de plástico 
 

23.51.99.4 Fabricação de artefatos de material plástico para embalagens e 
acondicionamento (sacos, caixas, cartuchos, garrafas, frascos, tampinhas e 
rolhas para recipientes, etc.) - exclusive sacos de material plástico obtidos 
em tecelagens (polipropileno em  fita-ráfia e outros - grupo 24.93) 

 
 2529 Fabricação de artefatos diversos de plástico 
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16.91.99.6 Fabricação de persianas de qualquer material 

 
23.12.99.9 Fabricação de espuma de material plástico expandido em blocos e lâminas 
 
23.15.99.8 Material plástico regenerado em todas as formas 

 
23.21.99.8 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na indústria da 

construção (chapas e telhas, pisos, caixas para descarga, material para 
revestimento, pias, etc.) 

 
23.22.99.4 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na indústria mecânica 

 
23.23.99.0 Fabricação de artefatos de material plástico para produtos da indústria de 

material elétrico e eletrônico (bases para isoladores, chaves elétricas, porta-
fusíveis, interruptores, receptáculos, discos e fitas não-magnetizadas para 
gravação  etc.) 

 
23.24.99.7 Fabricação de peças e acessórios de material plástico para aeronaves, 

embarcações, veículos ferroviários, automotores, bicicletas, motocicletas, 
triciclos, motociclos e outros 

 
23.29.99.9 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais, não 

especificados ou não classificados 
 

23.31.10.1 Fabricação de artefatos de material plástico para mesa, copa, cozinha e 
outros usos domésticos 

 
23.31.50.0 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal - exclusive 

calçados, artigos do vestuário e de viagens (grandes grupos 19.30, 25.10 e 
25.30) 

 
23.61.99.0 Fabricação de manilhas, canos, tubos e conexões de material plástico - 

inclusive eletrodutos e conduites com reforço de qualquer material 
 

23.71.99.5 Pigmentação ou tingimento e outros beneficiamentos de material plástico 
 

23.91.99.6 Fabricação de artefatos diversos de material plástico (fitas adesivas, 
etiquetas, flâmulas, dísticos, álbuns, calendários, pastas, brindes, "displays", 
artigos de escritório, etc.) e outros, não especificados ou não classificados 

 
 2611 Fabricação de vidro plano e de segurança 
 

10.71.10.6 Fabricação de vidro plano comum 
 

10.71.20.3 Fabricação de vidro plano de segurança 
 

10.71.30.0 Fabricação de vidro em barras, em tubos e outras formas - exclusive tubos 
para lâmpadas (grupo 10.77) 

 
10.72.99.4 Fabricação de vidro modelado comum ou de segurança para veículos (pára-

brisas, vidros laterais, vidros traseiros, vidros para faróis e semelhantes) e 
para outros fins - inclusive para relógios 

 
 2612 Fabricação de vasilhames de vidro 
 

10.73.10.9 Fabricação de frascos e recipientes de vidro (para laboratórios 
farmacêuticos e perfumarias; para acondicionamento de conservas de 
frutas, legumes, condimentos, especiarias e semelhantes) 
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10.73.50.8 Fabricação de garrafas, garrafões e bombonas 

 
10.73.75.3 Fabricação de ampolas de vidro para medicamentos - inclusive de vidro 

neutro 
 
 2619 Fabricação de artigos de vidro 
 

10.71.40.8 Fabricação de telhas, tijolos e ladrilhos de vidro e semelhantes 
 

10.71.99.8 Fabricação de vidro plano e de estruturas de vidro, não especificados ou não 
classificados 

 
10.74.99.7 Fabricação de artefatos de vidro para laboratórios de análises, hospitais e 

afins - exclusive seringas hipodérmicas (grupo 30.14) 
 

10.75.10.1 Fabricação de aparelhos completos e de peças avulsas de vidro e de cristal 
para uso em residências, hotéis, bares e restaurantes nos serviços de mesa, 
copa e cozinha - inclusive de vidro refratário 

 
10.75.50.0 Fabricação de artefatos de vidro ou de cristal para decoração (jarras, bibelôs 

e artefatos de toucador) 
 

10.76.20.5 Fabricação de espelhos para veículos e para outros fins, não especificados 
ou não classificados 

 
10.77.10.4 Fabricação de bulbos e tubos de vidro para válvulas e para lâmpadas 

incandescentes, fluorescentes, a gás de mercúrio, néon e semelhantes 
 

10.77.20.1 Fabricação de bases e peças de vidro ou cristal para produtos da indústria 
do material elétrico e iluminação (bacias e mangas de vidro e cristal para 
lustre, miçangas de vidro para uso em eletricidade, globo de vidro ou de 
cristal para iluminação e semelhantes) 

 
10.77.99.6 Fabricação de artefatos diversos de vidro ou de cristal, não especificados ou 

não classificados 
 

10.78.99.2 Fabricação de fibra (lã) de vidro e de artefatos de fibra (lã) de vidro (tecidos 
de fibra de vidro, mantas irregulares, isolantes térmicos para ambientes e 
para aplicações industriais, etc.) - exclusive os artefatos de material plástico 
nos quais a fibra  de vidro é usada como reforço de estrutura 

 
 2620 Fabricação de cimento 
 

10.51.10.5 Fabricação de clínquer e cimento de todos os tipos 
 
 2630 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque 
 

10.61.10.0 Fabricação de estacas, postes, dormentes, vigas, longarinas, aduelas, 
estruturas pré-moldadas de cimento armado, etc. 

 
10.61.20.8 Fabricação de tijolos, lajotas, guias, bloquetes, meios-fios de cimento, etc. 

 
10.61.30.5 Fabricação de canos, manilhas, tubos e conexões de cimento 

 
10.61.40.2 Fabricação de ladrilhos e mosaicos de cimento 

 
10.61.50.0 Fabricação de artefatos de marmorite, granitina e materiais semelhantes 

(ladrilhos, chapas, placas, bancos, mesas de pias, etc.) 
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10.61.60.7 Fabricação de caixas de gordura, fossas sépticas, tanques de cimento, etc. 

 
10.61.99.2 Fabricação de artefatos de cimento, não especificados ou não classificados 

 
10.62.10.7 Preparação de massa de concreto 

 
10.62.50.6 Preparação de argamassa e reboco 

 
10.63.99.5 Fabricação de artefatos de fibrocimento (chapas, telhas, canos, manilhas, 

tubos, conexões, reservatórios, caixas-d'água, etc.) 
 

10.64.99.1 Fabricação de calhas, cantoneiras, sancas, florões, imagens, estatuetas e 
outros ornatos de gesso e estuque, não especificados ou não classificados 

 
2641 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção civil 
 

10.41.10.0 Fabricação de telhas, tijolos e lajotas cerâmicas ou de barro cozido - 
exclusive artigos refratários 

 
10.42.10.6 Fabricação de canos, manilhas, tubos e conexões de cerâmica 

 
10.42.50.5 Fabricação de ladrilhos, mosaicos e pastilhas cerâmicas, vitrificados ou não 

 
10.43.99.4 Fabricação de azulejos lisos ou decorados, brancos ou em cores - inclusive 

material de acabamento (calhas, cantos, rodapés, etc.) 
 
 2642 Fabricação de produtos cerâmicos refratários 
 

10.46.10.1 Fabricação de artefatos refratários (tijolos, ladrilhos e semelhantes) 
 

10.46.20.9 Fabricação de materiais refratários aluminosos, silicosos, sílico-aluminosos, 
grafitosos, pós-exotérmicos, chamota e semelhantes 

 
2649 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para usos diversos 
 

10.41.20.7 Fabricação de vasilhames e outros artefatos de cerâmica ou de barro cozido 
(panelas, talhas, filtros, potes, moringas, etc.) 

 
10.44.10.9 Fabricação de material sanitário de cerâmica (vasos sanitários, bidês, pias, 

etc.) 
 

10.44.50.8 Fabricação de bases de cerâmica (porcelana) para produtos da indústria do 
material elétrico (isoladores, chaves elétricas, porta-fusíveis, interruptores, 
pinos, receptáculos, etc.) 

 
10.44.75.3 Fabricação de artefatos de porcelana, faiança e cerâmica artística (bibelôs, 

estatuetas, imagens, vasos, cerâmicas vazada e de ornamentação, etc.) 
 

10.44.99.0 Fabricação de velas filtrantes e de outros artefatos de porcelana, faiança e 
cerâmica artística, não especificados ou não classificados 

 
10.45.99.7 Fabricação de aparelhos completos e peças avulsas de louça para serviço 

de mesa (aparelhos de jantar, chá, café, bolo e semelhantes) - inclusive 
para hotéis, restaurantes e similares 

 
 2691 Britamento, aparelhamento e outros trabalhos em pedras (não associados à extração) 
 

10.11.99.5* Britamento de pedras 
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10.12.10.0 Aparelhamento de pedras para construção (meios-fios), paralelepípedos, 

pedras lavradas e marroadas - inclusive para revestimento externo, etc.) 
 

10.14.99.4 Resserrados, esculturas e outros trabalhos em mármore, granito, ardósia, 
alabastro e outras pedras (placas resserradas, imagens, pedras esculpidas 
para túmulos, etc.) 

 
 2692 Fabricação de cal virgem, cal hidratada e gesso 

 
10.21.10.9 Fabricação de cal virgem e cal hidratada 

 
10.81.80.2* Beneficiamento e preparação de minerais não-metálicos, não associados à 

extração (gesso ou gipsita, mica ou malacacheta , quartzo ou cristal de 
rocha, talco ou esteatita, fosfatos, nitratos naturais e semelhantes) - 
inclusive o beneficiamento e a preparação de minerais utilizados como 
fertilizantes e corretivos do solo 

 
 2699 Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos 
 

10.65.99.8 Fabricação de artefatos de amianto ou asbestos (fios, fitas, tecidos, 
cordoalhas, juntas, gaxetas, pastilhas, massas para revestimento de metais, 
peças para isolamento térmico, peças e acessórios para veículos, máquinas 
e aparelhos, etc.) 

 
10.81.80.2* Beneficiamento e preparação de minerais não-metálicos, não associados à 

extração (gesso ou gipsita, mica ou malacacheta, quartzo ou cristal de 
rocha, talco ou esteatita, fosfatos, nitratos naturais e semelhantes) - 
inclusive o beneficiamento e a preparação de minerais utilizados como 
fertilizantes e corretivos do solo 

 
10.91.99.9 Fabricação de materiais abrasivos (lixas de papel ou de pano, rebolos de 

esmeril, pedras para afiar, rodas de pano impregnadas de abrasivos, 
esferas de vidro, pó preparado para esmeril e semelhantes) - exclusive 
granalha e pós metálicos (grupo 11.92) 

 
10.93.99.1 Fabricação de artefatos de grafita (anéis, mancais, cadinhos, etc.) 

 
10.99.99.0 Fabricação e elaboração de produtos diversos de minerais não-metálicos, 

não especificados ou não classificados 
 
 2711 Produção de laminados planos de aço 
 

11.04.99.3* Produção de chapas lisas ou corrugadas, chapas grossas, chapas e bobinas 
a quente, chapas e bobinas a frio, chapas preta e  brilhante, chapas 
galvanizadas, chapas cromadas, chapas chumbadas, folhas-de-flandres, 
tiras e fitas, chapas inoxidáveis, chapas siliciosas, chapas de alto-carbono, 
barras (redondas, quadradas, chatas, sextavadas, etc.), fio-máquina, 
vergalhões, perfis (leves, médios e pesados em U, T, H, I, L, etc.), trilhos e 
acessórios para trilhos, canos, conexões e produtos tubulares sem costura e 
semelhantes - inclusive sucata de laminação 

 
11.92.99.0* Fabricação de granalhas e pó metálico 

 
 2712 Produção de laminados não-planos de aço 
 

11.04.99.3* Produção de chapas lisas ou corrugadas, chapas grossas, chapas e bobinas 
a quente, chapas e bobinas a frio, chapas preta e brilhante, chapas 
galvanizadas, chapas cromadas, chapas chumbadas, folhas-de-flandres, 
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tiras e fitas, chapas inoxidáveis, chapas siliciosas, chapas de alto-carbono, 
barras (redondas, quadradas, chatas, sextavadas, etc.), fio-máquina, 
vergalhões, perfis (leves, médios e pesados em U, T, H, I, L, etc.), trilhos e 
acessórios para trilhos, canos, conexões e produtos tubulares sem costura e 
semelhantes - inclusive sucata de laminação 

 
11.92.99.0* Fabricação de granalhas e pó metálico 

 
 2721 Produção de gusa 
 

11.01.50.1 Produção de gusa e ferro-esponja (inclusive escória e gás de alto-forno) 
 
 2722 Produção de ferro, aço e ferroligas em formas primárias e semi-acabadas 
 

11.02.99.0 Produção de ferro e aço em formas primárias e semi-acabadas (lingotes, 
biletes, palanquilhas, tarugos, placas e formas semelhantes) 

 
11.03.99.7 Produção de ferroligas em formas primárias e semi-acabadas (lingotes, 

tarugos, biletes, placas, palanquilhas e formas semelhantes) 
 
 2729 Produção de relaminados, trefilados e retrefilados de aço - exclusive tubos 
 

11.08.10.7 Produção de arames de aço (simplesmente trefilados, ovalados, 
patenteados, galvanizados, cobreados ou polidos e farpados) - inclusive 
grampos 

 
11.08.50.6 Produção de arames retrefilados 

 
11.09.10.3 Produção de relaminados de aço (chapas lisas ou corrugadas, tiras e fitas, 

barras, etc.), perfis de aço estampados e trefilados de aço (vergalhões, fio-
máquina e produtos semelhantes) - exclusive canos e tubos (grupo 11.05) e 
arames (grupo 11.08) 

 
11.09.50.2 Produção de retrefilados de aço (vergalhões,  fio-máquina,  barra, etc.) - 

exclusive arames (grupo 11.08) 
 
 2731 Fabricação de tubos de aço com costura 
 

11.05.10.8 Produção de canos e tubos de aço com costura (pretos, galvanizados ou 
inoxidáveis) - inclusive conexões 

 
 2739 Fabricação de outros tubos de ferro e aço 
 

11.05.50.7 Produção de canos e tubos fundidos de ferro e aço e de canos e tubos 
centrifugados de ferro fundido cinzento ou nodular - inclusive conexões 

 
11.05.75.2 Produção de canos e tubos trefilados e tubos flexíveis com ou sem 

revestimento de qualquer material 
 
2741 Metalurgia do alumínio e suas ligas 
 

11.11.10.8 Metalurgia do alumínio 
 

11.13.10.0 Produção de laminados de alumínio - inclusive canos e tubos 
 
 2742 Metalurgia dos metais preciosos 
 

11.19.99.0 Metalurgia dos metais preciosos - fundição, laminação, trefilação, etc. 
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 2749 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas 
 

11.11.20.5 Metalurgia do chumbo 
 

11.11.30.2 Metalurgia do estanho 
 

11.11.40.0 Metalurgia do zinco 
 

11.11.99.0 Metalurgia dos metais não-ferrosos, não especificados ou não classificados 
 

11.12.99.6 Produção de ligas de metais não-ferrosos em formas primárias (bronze, 
latão, tombak, zamak e semelhantes) 

 
11.13.20.8 Produção de laminados de bronze - inclusive canos e tubos 

 
11.13.30.5 Produção de laminados de cobre - inclusive canos e tubos 

 
11.13.40.2 Produção de laminados de latão - inclusive canos e tubos 

 
11.13.99.2 Produção de laminados de metais não-ferrosos, e de suas ligas - inclusive 

canos e tubos, não especificados ou não classificados 
 

11.16.99.1 Produção de arames e fios não-elétricos de metais não-ferrosos e suas ligas 
- exclusive de metais preciosos (grupo 11.19) 

 
11.17.10.6 Produção de relaminados (discos, chapas lisas ou corrugadas, tiras e fitas, 

barras, etc.); de metais não-ferrosos e suas ligas - exclusive metais 
preciosos (grupo 11.19) 

 
11.17.50.5 Produção de retrefilados (arames e fios não-elétricos) de metais não-

ferrosos e suas ligas - exclusive metais preciosos (grupo 11.19) 
 

11.18.10.2 Produção de soldas (eletrodos, fios, tubos e barras para soldar, revestidos 
ou não) 

 
11.18.50.1 Produção de ânodos para galvanoplastia 

 
13.21.99.4* Fabricação de fios, cabos, barramentos, cordões, cordoalhas e outros 

condutores elétricos nus ou isolados; fios telefônicos, fios coaxiais, e fios 
magnéticos para enrolamento de motores, bobinas, transformadores, etc. - 
inclusive os serviços de trefilação, capeamento e revestimento de fios, 
magnéticos ou não, cabos, cordões e condutores elétricos 

 
 2751 Fabricação de peças fundidas de ferro e aço 
 

11.06.10.4 Produção de cilindros, moldes e de peças moldadas fundidas em aço ao 
carbono, aço manganês, aço inoxidável ou qualquer outro aço-liga - 
inclusive peças fundidas para válvulas (industriais ou não), registros, 
torneiras, etc. 

 
11.06.20.1 Produção de cilindros e de peças moldadas em ferro fundido cinzento, 

nodular ou maleável - inclusive peças fundidas para válvulas (industriais ou 
não), registros, torneiras, etc. 

 
11.06.30.9 Produção de artefatos fundidos de ferro, para uso doméstico - inclusive 

estanhados ou esmaltados (panelas, caldeirões, fogareiros, ferros de 
engomar, máquinas para moer carne e semelhantes) e para usos diversos 
(caixas de descarga, ralos, grelhas, etc.) 
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 2752 Fabricação de peças fundidas de metais não-ferrosos e suas ligas 
 

11.14.10.7 Produção de cilindros, fôrmas, moldes e peças fundidas de metais não-
ferrosos e suas ligas - inclusive peças fundidas para válvulas (industriais ou 
não), registros, torneiras, etc. 

 
 2811 Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e 

outros fins 
 

11.31.10.9 Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, galpões, silos, pontes, 
viadutos e outras obras de arte 

 
11.31.50.8 Fabricação de estruturas metálicas para torres de transmissão de energia 

elétrica, para antenas de emissoras de rádio e televisão, para extração de 
petróleo, etc. - inclusive andaimes tubulares 

 
11.31.99.0 Fabricação de estruturas metálicas, não especificadas ou não classificadas 

 
 2812 Fabricação de esquadrias de metal 
 

11.61.30.0 Fabricação de esquadrias de metal, portões, portas, marcos ou batentes, 
grades, basculantes, portas metálicas onduladas e semelhantes 

 
 2813 Fabricação de obras de caldeiraria pesada 
 

12.14.10.1 Fabricação de obras de caldeiraria pesada para as industrias mecânica, 
química, siderúrgica, etc. (partes e peças estruturais para: turbinas, colunas 
de processamento, moinhos, fornos, vasos de pressão e semelhantes) 

 
12.14.20.9 Fabricação de obras de caldeiraria pesada para a indústria da construção 

naval (painéis de escotilha para convés, mastros tubulares e semelhantes) - 
exclusive a montagem de cascos e estruturas (grupo 14.11) 

 
12.14.40.3 Fabricação de obras de caldeiraria pesada para aplicações em hidrovias e 

hidroelétricas (grades, limpa-grades, condutos forçados, comportas, 
bifurcações e semelhantes) 

 
12.14.99.3* Fabricação de obras de caldeiraria pesada para aplicações industriais, não 

especificadas ou não classificadas - exclusive  artigos de caldeiraria leve 
(tanques, bujões, cilindros para extintores de incêndio, etc.) - (grupo 11.62) 

 
2821 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central  
 

12.11.99.4* Fabricação de caldeiras geradoras de vapor para qualquer fim - inclusive 
locomóveis 

 
12.14.99.3* Fabricação de obras de caldeiraria pesada para aplicações industriais, não 

especificadas ou não classificadas - exclusive  artigos de caldeiraria leve 
(tanques, bujões, cilindros para extintores de incêndio, etc.) - (grupo 11.62) 

 
 2822 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor - exclusive para aquecimento central e para 

veículos 
 

12.11.99.4* Fabricação de caldeiras geradoras de vapor para qualquer fim - inclusive 
locomóveis 

 
 
 2831 Produção de forjados de aço 
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11.07.10.0 Produção de conexões, cilindros, moldes e de peças moldadas forjadas em 
aço - inclusive peças forjadas para válvulas (industriais ou não), registros, 
torneiras, etc. 

 
 2832 Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas 
 

11.15.10.3 Produção de cilindros, fôrmas, moldes e peças forjadas de metais não-
ferrosos e suas ligas - inclusive peças forjadas para válvulas (industriais ou 
não), registros, torneiras, etc. 

 
 2833 Fabricação de artefatos estampados de metal 
 

11.51.99.1 Fabricação de artefatos estampados de aço comum e/ou inoxidável ou de 
metais não-ferrosos (armações para guarda-chuvas, pias e banheiras - 
inclusive esmaltadas ou estanhadas, rolhas metálicas para garrafas, 
artefatos de mesa, copa e cozinha, etc.) - exclusive talheres (grupo 11.71) 

 
 2834 Metalurgia do pó 
 

11.21.99.5 Metalurgia do pó - inclusive a produção de peças moldadas ou revestidas 
 
 2839 Têmpera, cementação e tratamento térmico do aço, serviços de usinagem, galvanotécnica e 

solda 
 

11.81.99.8 Têmpera, cementação e tratamento térmico de aço e recozimento de 
arames 

 
11.82.99.4 Serviço de galvanotécnica (cobreagem, cromagem, douração, estanhagem, 

zincagem, niquelagem, prateação, chumbagem, esmaltagem, anodização e 
serviços afins) 

 
12.81.99.2 Serviços industriais de usinagem (torno, fresa, etc.), soldas e semelhantes 

 
29.82.50.1 Impressão litográfica e ofsete em folhas-de-flandres e outras chapas 

metálicas 
 
 2841 Fabricação de artigos de cutelaria 
 

11.71.99.2 Fabricação de artefatos de cutelaria (colheres, garfos, facas, lâminas de 
barbear, lâminas para facas, navalhas, tesouras, canivetes, armas brancas, 
faqueiros completos, alicates para unhas e outros artefatos semelhantes) 

 
 2842 Fabricação de artigos de serralheria - exclusive esquadrias 
 

11.61.10.5 Fabricação de cadeados, fechaduras e guarnições, ferragens para 
construção, móveis, arreios, bolsas, malas e valises, dobradiças, ferrolhos, 
trincos e cremonas, lâminas para chaves e semelhantes 

 
11.61.50.4 Fabricação de conexões, joelhos, luvas e outros artefatos para 

encanamentos, confeccionados em serralharias 
 

11.61.99.7 Fabricação de artefatos de serralharia e de caldeireiro, não especificados ou 
não classificados 

 
 2843 Fabricação de ferramentas manuais 
 

11.73.99.5 Fabricação de ferramentas manuais (enxadas, enxadões, pás, picaretas, 
rastelos, alavancas, alicates, ancinhos, arcos-de-pua, arcos-de-serra, 
serrotes e serras manuais, cavadeiras; chaves de fenda, de boca ou de 
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estria, inglesa e semelhantes; cinzel, colheres para pedreiros, foices, facões 
agrícolas, formões e goivas, lamparinas e ferros não-elétricos para solda, 
limas, grosas e semelhantes; almotolias, machos e cossinetes para tarraxa, 
martelos, malhos e marretas, plainas manuais, ponteiros de aço, sargentos 
ou torniquetes, etc.) 

 
2891 Fabricação de embalagens metálicas 

 
11.53.99.4 Fabricação de embalagens metálicas (latas, tubos e bisnagas para 

alimentos, bebidas, produtos químicos, aerosóis, etc.) - exclusive tanques, 
reservatórios e outros recipientes metálicos (grupo 11.62) 

 
11.62.99.3 Fabricação de tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos (bujões 

para gás liquefeito de petróleo, garrafas para oxigênio e outros gases, latões 
para transporte de leite, tanques e reservatórios subterrâneos para 
combustíveis ou lubrificantes, tambores e semelhantes - inclusive revestidos 
de fibras ou de outros materiais) 

 
 2892 Fabricação de artefatos de trefilados 
 

11.41.99.6 Fabricação de artefatos de trefilados de ferro e aço e de metais não-ferrosos 
(correntes, cabos de aço, molas - exclusive para veículos - pregos, tachas e 
arestas, tecidos e telas de arame e semelhantes) - exclusive material para 
avicultura, apicultura, cunicultura e criação de outros pequenos animais 
(grupo 12.41) 

 
11.42.99.2 Fabricação de parafusos (prensados, roletados, extrudados ou obtidos em 

tornos automáticos), pinos e contrapinos, rebites, porcas, arruelas, etc. 
 

11.43.99.9 Produção de palha e lã (esponja) de aço e de metais não-ferrosos 
 
 2893 Fabricação de artigos de funilaria e de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 
 

11.52.99.8 Fabricação de artefatos de funilaria de ferro e aço comum ou inoxidável, ou 
de metais não-ferrosos (baldes, calhas e condutores para água, regadores e 
artefatos semelhantes) - exclusive brinquedos (grande grupo 30.70) 

 
11.74.50.9 Fabricação de artefatos de metal para uso pessoal (grampos e clipes para 

cabelo, aparelhos para barbear não-elétricos, etc.) 
 

11.74.75.4 Fabricação de artefatos de metal para uso doméstico (saca-rolhas, 
abridores de latas e garrafas, espremedores de alho, quebra-nozes, 
cortadores para queijo, etc.) 

 
2899 Fabricação de outros produtos elaborados de metal 
 

11.61.20.2 Fabricação de cofres, caixas de segurança, portas e compartimentos 
blindados - exclusive carroçarias para veículos (grupo 14.41) 

 
11.74.10.0 Fabricação de artefatos de metal para escritório (árvores para carimbos, 

escaninhos para cartões de ponto, grampos e clipes para papel, percevejos, 
etc.) - exclusive móveis (grupo 16.21) 

 
11.91.99.3 Fabricação de ferragens eletrotécnicas (cintas ou braçadeiras para postes, 

parafusos (francês e olhal), espaçador-amortecedor de vibrações para 
linhas de alta tensão, hastes de aterramento, varas de manobras, 
conectores, cruzetas, mão-francesa, grampos, pinos para isoladores, caixas 
metálicas para conexão e derivação, e outras ferragens galvanizadas ou 
não) - exclusive canos e eletrodutos ou conduites (grupos 11.04 ou 11.05) 
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11.93.99.6 Corte de metais (chapas, barras,etc.) 

 
11.99.99.4 Fabricação de outros artefatos de metal, não especificados ou não 

classificados 
 

12.53.99.9 Fabricação de perfuradores de papel, grampeadores de papel, datadores e 
numeradores automáticos, apontadores para lápis, prensas copiadoras e 
outros utensílios para escritório, não especificados ou não classificados 

 
30.95.75.4* Fabricação de placas para veículos, para indicação de números e nomes de 

ruas, para indicações profissionais, comerciais e para propaganda ("out-
door") e semelhantes 

 
2911 Fabricação de motores estacionários de combustão interna, turbinas e outras máquinas 

motrizes não-elétricas - exclusive para aviões e veículos rodoviários 
 

12.12.10.9 Fabricação de turbinas a vapor e de máquinas a vapor, com ou sem 
caldeiras - exclusive para veículos (gênero 14) 

 
12.12.20.6 Fabricação de rodas e turbinas hidráulicas 

 
12.12.30.3 Fabricação de motores estacionários de combustão interna - exclusive para 

veículos (gênero 14) 
 

12.12.40.0 Fabricação de moinhos de vento e outras máquinas eólicas produtoras de 
energia motriz 

 
12.12.99.0 Fabricação de máquinas motrizes não-elétricas, não especificadas ou não 

classificadas 
 

14.12.99.0 Fabricação de máquinas e turbinas marítimas a vapor com ou sem caldeiras 
- inclusive com geradores de energia elétrica acoplados; fabricação de 
motores marítimos de combustão interna - inclusive com geradores de 
energia elétrica acoplados e fabricação de caldeiras marítimas 

 
14.13.30.9 Reparação de motores marítimos 
 
14.21.10.7* Construção e montagem de locomotivas a vapor, elétricas ou a diesel; 

carros-motor e automotrizes elétricas ou a diesel 
 

14.21.75.1 Fabricação de motores de combustão interna para locomotivas, carros-
motor e automotrizes - inclusive a fabricação de caldeiras para veículos 
ferroviários 

 
 2912 Fabricação de bombas e carneiros hidráulicos 
 

12.21.10.8 Fabricação de carneiros hidráulicos e de bombas centrífugas, rotativas ou 
de pistão, de baixa ou alta pressão 

 
 2913 Fabricação de válvulas, torneiras e registros 
 

11.06.40.6 Montagem de válvulas hidráulicas, registros, torneiras e sifões fundidos de 
ferro e aço, para aparelhos sanitários (lavatórios, pias, tanques, vasos 
sanitários, etc.) - exclusive válvulas industriais (grande grupo 12.20) 

 
11.07.50.0 Montagem de válvulas hidráulicas, registros, torneiras, sifões em aço 

forjado, para aparelhos sanitários (lavatórios, pias, tanques, vasos 
sanitários, etc.) - exclusive válvulas industriais (grande grupo 12.20) 
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11.14.50.6 Montagem de válvulas hidráulicas, registros, torneiras, sifões fundidos de 

metais não-ferrosos e suas ligas, para aparelhos sanitários (lavatórios, pias, 
tanques, vasos sanitários, etc.) - exclusive válvulas industriais (grande grupo 
12.20) 

 
11.15.50.2 Montagem de válvulas hidráulicas, registros, torneiras, sifões forjados de 

metais não-ferrosos e suas ligas, para aparelhos sanitários (lavatórios, pias, 
tanques, vasos sanitários, etc.) - exclusive válvulas industriais (grande grupo 
12.20) 

 
12.21.20.5 Fabricação de válvulas industriais (automáticas, de pressão, alívio e 

segurança, solenóide simples, de pistão e de diafragma, borboleta, esfera, 
auto-operadas, de descarga contínua e periódica e semelhantes) 

 
 2914 Fabricação de compressores 
 

12.21.70.1* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de ventilação e 
aerotécnicos para uso industrial (ventiladores, exaustores, compressores de 
ar, aspiradores industriais e semelhantes) 

 
 2915 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais - inclusive rolamentos 
 

12.18.10.7 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais (mancais, 
eixos, embreagens, engrenagens, ampliadores e redutores de velocidade, 
juntas de articulação e semelhantes) 

 
12.18.50.6 Fabricação de rolamentos (esféricos, cilíndricos, cônicos, convexos, radiais 

e semelhantes) 
 

12.19.99.5 Fabricação de peças e acessórios para máquinas motrizes não-elétricas e 
para equipamentos de transmissão para fins industriais 

 
 2921 Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações 

térmicas 
 

12.21.30.2* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações 
térmicas e hidráulicas, em lavanderias e tinturarias (máquinas de lavar a 
seco, de passar, engomar, etc.), em cozinhas industriais (equipamentos a 
óleo, a vapor, a gás ou a lenha, etc.) e semelhantes 

 
12.21.35.3* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações 

térmicas (estufas, secadores, evaporadores, concentradores, 
condensadores, trocadores de calor, calandras, colunas de retificação, 
destiladores, fornos não-elétricos e semelhantes) - inclusive alimentados por 
energia solar 

 
 2922 Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais 
 

13.52.10.5 Construção de fornos elétricos para siderurgia, metalurgia e outras 
aplicações industriais 

 
13.52.20.2* Fabricação de estufas, esterilizadores, fogões industriais e comerciais, 

máquinas para coar café, etc. 
 
 
 2923 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e 

pessoas 
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12.51.10.4* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para postos de 
gasolina (elevadores, lubrificadores, bombas para gasolina e outros 
combustíveis, bombas para óleos lubrificantes e graxas, máquinas e 
aparelhos para lavar carros e semelhantes) 

 
12.51.15.5 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para transporte e 

elevação de carga e pessoas (elevadores, empilhadeiras, carregadores 
mecânicos, guindastes, talhas, guinchos, cabrestantes, macacos, gruas e 
cábreas, pontes rolantes, transportadores de correia ou corrente e afins, 
pórticos, vagonetas basculantes,  escadas rolantes e semelhantes) 

 
 2924 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial 
 

12.21.60.4* Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e de equipamentos 
para instalações de ar-condicionado, renovado ou refrigerado, para usos 
industrial e comercial (refrigeradores e geladeiras comerciais, balcões-
frigoríficos, câmaras frigoríficas, sorveteiras, unidades centrais de ar-
refrigerado, renovado ou condicionado e semelhantes) 

 
12.21.70.1* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de ventilação e 

aerotécnicos para uso industrial (ventiladores, exaustores, compressores de 
ar, aspiradores industriais e semelhantes) 

 
 2925 Fabricação de aparelhos de ar-condicionado 

 
12.21.60.4* Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e de equipamentos 

para instalações de ar-condicionado, renovado ou refrigerado, para usos 
industrial e comercial (refrigeradores e geladeiras comerciais, balcões-
frigoríficos, câmaras frigoríficas, sorveteiras, unidades centrais de ar-
refrigerado, renovado ou condicionado e semelhantes) 

 
12.54.20.0 Fabricação de aparelhos de ar-condicionado - exclusive unidades centrais 

(grupo 12.21) 
 
 2929 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral 
 

12.21.30.2* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações 
térmicas e hidráulicas, em lavanderias e tinturarias (máquinas de lavar a 
seco, de passar, engomar, etc.), em cozinhas industriais (equipamentos a 
óleo, a vapor, a gás ou a lenha, etc.) e semelhantes 

 
12.21.35.3* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações 

térmicas (estufas, secadores, evaporadores, concentradores, 
condensadores, trocadores de calor, calandras, colunas de retificação, 
destiladores, fornos não-elétricos e semelhantes) - inclusive alimentados por 
energia solar 

 
12.51.10.4* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para postos de 

gasolina (elevadores, lubrificadores, bombas para gasolina e outros 
combustíveis, bombas para óleos lubrificantes e graxas, máquinas e 
aparelhos para lavar carros e semelhantes) 

 
12.51.35.0* Fabricação de balanças, básculas e semelhantes 

 
12.51.45.7 Fabricação de máquinas para fatiar e cortar pães e frios, máquinas 

automáticas para venda de mercadorias (cigarros, caramelos, confeitos, 
etc.) e outras máquinas semelhantes 

 
12.51.60.0 Fabricação de engenho para moagem da cana-de-açúcar - exclusive para 
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indústria do açúcar e do álcool (grupo 12.31) 
 

12.51.99.6 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos diversos não  
especificados ou não classificados 

 
12.52.99.2* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para o exercício de 

artes e ofícios (cadeiras articuladas, para barbeiros e cabeleireiros ; 
secadores e aparelhos para alisar ou enrolar cabelos; pistolas para pintura; 
máquinas para vitrificar, encerar, lavar e outros processos de recuperação 
de pisos, etc.) 

 
13.52.20.2* Fabricação de estufas, esterilizadores, fogões industriais e comerciais e 

máquinas de coar café 
 
 2931 Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos 

animais 
 

12.41.10.9 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais para agricultura (arados de 
disco ou aiveca, grades de disco ou de dentes, adubadoras, semeadeiras, 
cultivadores, ceifadeiras, trilhadeiras e semelhantes) 

 
12.41.20.6 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais para extinção de pragas 

(pulverizadores e polvilhadeiras para fungicidas e afins, extintores de 
formigas e semelhantes) 

 
12.41.30.3 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais para avicultura 

(incubadoras, criadeiras, campânulas, caixas e classificadores para ovos, 
comedouros, bebedouros, etc. - inclusive instalações completas); para 
apicultura, cunicultura e criação de outros pequenos animais (colméias, 
fumigadores, criadeiras para cobaias, coelhos, codornas e outros pequenos 
animais) e para obtenção de produtos de origem animal (ordenhadoras 
mecânicas, tosquiadores de lã, etc.) 

 
12.42.99.7 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para beneficiamento ou 

preparação de produtos agrícolas (máquinas de beneficiar algodão, arroz, 
café, mamona, etc., debulhadoras para milho, moinhos para cereais - 
inclusive para trigo, instalações para beneficiamento de frutas e 
semelhantes) 

 
12.49.99.1 Fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e materiais 

para agricultura, avicultura, cunicultura, apicultura, criação de outros 
pequenos animais, para obtenção de produtos de origem animal, para 
beneficiamento ou preparação de produtos agrícolas e semelhantes 

 
 2932 Fabricação de tratores agrícolas 
 

12.71.99.7* Fabricação e montagem de tratores (tratores de rodas ou esteiras, para 
trabalhos agrícolas e outros fins) - inclusive a fabricação de motores 

 
12.79.99.8* Fabricação de peças e acessórios para tratores, máquinas e aparelhos de 

terraplenagem - inclusive caminhões-betoneiras e caminhões fora-de-
estrada 

 
2940 Fabricação de máquinas-ferramenta 
 

12.31.05.7* Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria siderúrgica, metalúrgica 
e mecânica (laminadores, trefiladoras, fresadoras, limadoras, afiadoras, 
mandris, tesourões, dobradeiras, cravadeiras e recravadeiras, prensas para 
metais, retificadores, tornos para metais, esmeris, máquinas de acetileno 
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para soldar e cortar, martelos mecânicos e pneumáticos e semelhantes) 
 

12.31.10.3 Fabricação de máquinas e aparelhos para industria da madeira: serrarias, 
carpintarias, marcenarias e afins (plainas, serras circulares, de fita, de disco, 
horizontais ou verticais; tupias, desengrossadeiras, laminadores, lixadeiras, 
tornos para madeira, furadeiras de coluna, radiais e semelhantes) 

 
12.31.60.0* Fabricação de máquinas e aparelhos para mineração, marmorarias, 

pedreiras e indústria da construção (britadores, betoneiras, vibradores, 
serras para pedras, polidores, etc.) 

 
12.31.70.7* Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria de artigos de plástico 

(máquinas de extrudar, soldar, prensar e semelhantes) 
 
12.31.73.1* Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria da borracha 

(laminadores, cortadores, vulcanizadores e semelhantes) 
 

13.51.99.0* Fabricação de barbeadores, cortadores e secadores de cabelo, aparelhos 
de massagens, aspiradores de pó, batedeiras, fogões e fogareiros, fornos e 
aquecedores, ozonizadores, chuveiros, enceradeiras, liquidificadores, 
assadores, torradeiras, ventiladores, exaustores, ferramentas elétricas 
manuais, etc. - exclusive máquinas de costura, aparelhos de ar-
condicionado, refrigeradores, conservadoras, máquinas de lavar, máquinas 
de secar roupas, outras máquinas e aparelhos para uso doméstico (grupo 
12.54) 

 
13.52.30.0 Fabricação de máquinas e aparelhos de solda elétrica, de arco ou de 

resistência 
 
 2951 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria de prospecção e extração de 

petróleo 
 

12.31.63.4 Fabricação de equipamentos para indústria de prospecção e extração de 
petróleo (perfuratrizes, sondas, aparelhos de prospecção, brocas especiais 
para extração de petróleo, etc.) - exclusive a construção de plataformas 
marítimas (grupo 14.11) e sua montagem (atividade "construção" - gênero 
33) 

 
 2952 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para a extração de minérios e indústria da 

construção 
 

12.31.60.0* Fabricação de máquinas e aparelhos para mineração, marmorarias, 
pedreiras e indústria da construção (britadores, betoneiras, vibradores, 
serras para pedras, polidores, etc.) 

 
 2953 Fabricação de tratores de esteira e tratores de uso na construção e mineração 
 

12.71.99.7* Fabricação e montagem de tratores (tratores de rodas ou esteiras, para 
trabalhos agrícolas e outros fins) - inclusive a fabricação de motores 

 
12.79.99.8* Fabricação de peças e acessórios para tratores, máquinas e aparelhos de 

terraplenagem - inclusive caminhões-betoneiras e caminhões fora-de-
estrada 

 
 2954 Fabricação de máquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentação 
 

12.72.99.3 Fabricação e montagem de máquinas e aparelhos de terraplenagem e 
pavimentação (escavadoras contínuas ou de caçambas escarificadoras; 
perfuradoras, pneumáticas ou não; niveladoras, pás mecânicas, rolos 
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compressores, raspadores - "scrapers" - caminhões-betoneiras, caminhões 
fora-de-estrada e semelhantes) - inclusive a fabricação de motores 

 
12.79.99.8* Fabricação de peças e acessórios para tratores, máquinas e aparelhos de 

terraplenagem - inclusive caminhões-betoneiras e caminhões fora-de-
estrada 

 
2961 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica - exclusive máquina-ferramenta 
 

12.31.05.7* Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria siderúrgica, metalúrgica 
e mecânica (laminadores, trefiladoras, fresadoras, limadoras, afiadoras, 
mandris, tesourões, dobradeiras, cravadeiras e recravadeiras, prensas para 
metais, retificadores, tornos para metais, esmeris, máquinas de acetileno 
para soldar e cortar, martelos mecânicos e pneumáticos e semelhantes) 

 
2962 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias alimentar, de bebida e fumo 
 

12.31.15.4 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústrias de panificação, massas 
alimentícias, biscoitos, balas e bombons (masseiras, cilindros, cortadeiras, 
prensas para massas alimentícias e semelhantes) 

 
12.31.25.1 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria do açúcar e destilarias 

de álcool e de aguardente (moendas, cozinhadores, filtros, cristalizadores, 
centrifugas, alambiques e semelhantes) - exclusive engenhos para moagem 
de cana-de-açúcar para fins não industriais (grupo 12.51) 

 
12.31.30.8 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria da bebida (dosadores, 

misturadores, engarrafadoras ou envasadores, arrolhadoras, rotuladoras ou 
etiquetadoras, máquinas para lavar vasilhames, etc.) 

 
12.31.80.4 Fabricação de máquinas e aparelhos para frigoríficos, matadouros e 

abatedouros (aparelhos para abate de animais, serras para ossos, moinhos 
para carne, máquinas para encher salsichas, lingüiças e outros embutidos, 
depiladores para suínos, depenadeiras para aves, etc.) 

 
12.31.84.7 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria de laticínios 

(desnatadeiras, pasteurizadores, batedores de manteiga, malaxadeiras e 
semelhantes) 

 
12.31.88.0 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria de conservas de frutas e 

legumes (descascadores, picadores, cozinhadores, envasadoras, etc.) 
 

12.31.92.8 Fabricação de máquinas, aparelhos e instalações para indústria de óleos 
(prensas, cozinhadores, filtros e semelhantes) - inclusive instalações para 
extração mediante solventes 

 
12.31.95.2 Fabricação de máquinas, aparelhos e instalações para indústria do fumo 

(picadores de fumo, máquinas para cigarros e afins) 
 
 2963 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil 
 

12.31.55.3   Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria têxtil (abridores, cardas, 
maçaroqueiras, rinques de fiação, fusos filatórios, bobinadeiras, conicais, 
espuladeiras, urdideiras, liçadeiras, teares planos, manuais ou automáticos, 
circulares ou retilíneos; instalações para tinturarias e estamparias de 
tecidos, engomadeiras e semelhantes) 

 
15.56.75.4 Fabricação de lançadeiras, espulas, tubetes, conicais e outras peças e 

artefatos de madeira para máquinas e aplicações industriais 
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 2964 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário e de couro e 

calçados 
 

12.31.20.0 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústrias do couro e do calçado - 
curtumes, correarias, selarias, fábricas de calçados, etc. (tamborões, 
alisadores para couro, prensas, cortadeiras, tês) 

 
12.31.75.8 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústrias do vestuário e artefatos 

de tecidos (cortadeiras, máquinas industriais de costurar, casear, pregar 
botões, bordar, plissar, sanforizar e semelhantes) - exclusive para industria 
do calçado (subgrupo 12.31.20) 

 
12.54.10.3 Fabricação de máquinas de costura com ou sem gabinete 

 
 2965 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e 

artefatos 
 

12.31.40.5 fabricação de máquinas e aparelhos para indústrias de celulose, papel e 
papelão (despolpadeiras, cozinhadores, clarificadores, empastadores, 
corrugadeiras, tesourões, guilhotinas e semelhantes) - exclusive para a 
industria gráfica e de artefatos de papel e cartonagem 

 
12.31.50.2 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústrias de artefatos de papel e 

cartonagem (máquinas para fabricação de sacos e bolsas de papel, caixas 
de papelão, etc., impressos ou não, e máquinas para fabricação de 
envelopes, cadernos e semelhantes) 

 
 2969 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico 
 

12.31.35.9 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústrias de perfumaria, sabões 
e velas (cozinhadores para sabões e sabonetes, cilindros, misturadores, 
cortadores, prensas para sabão e sabonetes e semelhantes) 

 
12.31.45.6 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria gráfica (máquinas 

impressoras planas e rotativas, máquinas para litografia, linotipos, máquinas 
para fundição de tipos, máquinas para clicheria e chapas de impressão, 
prensas para livros, picotadeiras, guilhotinas e semelhantes) 

 
12.31.65.0 Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria de cerâmica, artefatos 

de cimento e olarias (marombas, prensas para ladrilhos, tijolos e telhas, 
misturadores, modeladores e semelhantes) 

 
12.31.70.7* Fabricação de máquinas e aparelhos para indústria de artigos de plástico 

(máquinas de extrudar, soldar, prensar e semelhantes) 
 
12.31.73.1* Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria da borracha 

(laminadores, cortadores, vulcanizadores e semelhantes) 
 

12.31.99.5 Fabricação de máquinas, aparelhos e instalações para indústria, não 
especificados ou não classificados 

 
12.32.50.9 Fabricação de caixas, modelos e matrizes de metal para fundição 

 
 2971 Fabricação de armas de fogo e munições 
 

12.91.10.6 Fabricação de armas de fogo (revólveres e pistolas, fuzis automáticos ou 
não, metralhadoras portáteis, espingardas, carabinas e rifles para caça e 
esporte e semelhantes); peças e acessórios - exclusive munições (grupo 
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12.92) 
 

12.92.10.2 Fabricação de munição para armas de fogo - inclusive para caça e esporte 
 
 2972 Fabricação de equipamento bélico pesado 
 

12.93.99.0 Fabricação de equipamento bélico pesado (metralhadoras; armas e 
elementos de artilharia: canhões navais, aéreos, antiaéreos, de tanques, de 
costa, de campanha; lança-bomba; mísseis; tubos lança-torpedo; foguetes; 
tanques e carros de combate, inclusive anfíbios e outros similares; peças e 
acessórios - exclusive munições (grupo 12.94) 

 
12.94.99.7 Fabricação, carregamento e montagem de munições para equipamento 

bélico pesado - inclusive a produção de bombas, torpedos, minas, granadas, 
cargas de profundidade, foguete-bazuca, e outros similares; peças e 
acessórios 

 
12.99.99.9 Fabricação de material bélico e equipamentos militares não especificados ou 

não classificados - exclusive aeronaves, navios, veículos terrestres para 
transporte de tropas (gênero 14); material elétrico, eletrônico e de 
comunicações (gênero 13); aparelhos e instrumentos óticos e fotográficos 
(gênero 30); peças e partes do vestuário (gênero 25) 

 
 2981 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico 
 

11.61.40.7 Fabricação de fogões, fogareiros e aquecedores de uso doméstico - 
exclusive elétricos e para fins industriais (grupo 13.52 e grupo 12.21) 

 
12.54.30.8 Fabricação de refrigeradores, conservadores e semelhantes 

 
12.54.40.5 Fabricação de máquinas de lavar e secar (roupas, utensílios de mesa, copa 

e cozinha) 
 
 2989 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos 
 

12.54.99.5 Fabricação de máquinas e aparelhos para uso doméstico não especificados 
ou não classificados 

 
13.27.99.2 Fabricação de resistências para ferros de engomar e passar, fogareiros, 

fogões, aquecedores, torradeiras e outros aparelhos de aquecimento 
 

13.51.99.0* Fabricação de barbeadores, cortadores e secadores de cabelo, aparelhos 
de massagens, aspiradores de pó, batedeiras, fogões e fogareiros, fornos e 
aquecedores, ozonizadores, chuveiros, enceradeiras, liquidificadores, 
assadores, torradeiras, ventiladores, exaustores, ferramentas elétricas 
manuais, etc. - exclusive máquinas de costura, aparelhos de ar-
condicionado, refrigeradores, conservadoras, máquinas de lavar, máquinas 
de secar roupas, outras máquinas e aparelhos para uso doméstico (grupo 
12.54) 

 
 3011 Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos não-

eletrônicos para escritório 
 

12.53.10.7 Fabricação de máquinas de escrever 
 

12.53.15.8 Fabricação de máquinas de somar ou de calcular, de contabilidade e 
semelhantes - inclusive máquinas registradoras 

 
12.53.30.1 Fabricação de mimeógrafos ou duplicadores, de aparelhos para cópias 
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(eletrostáticas, fotostáticas, heliográficas e semelhantes), máquinas para 
autenticar cheques, para encadernar, para selagem automática de 
correspondência, etc. 

 
3012 Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos 

eletrônicos destinados à automação gerencial e comercial 
 

13.72.20.3 Fabricação e montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos de 
sistemas eletrônicos dedicados à automação gerencial e comercial 
(equipamentos de sistemas contábeis, para processamento de textos, 
entrada de dados, para fotocomposição, para eletrônica embarcada; ATM; 
PAC; FAC; EAC; calculadoras de mesa ou de bolso, máquinas de escrever, 
etc.) 

 
 3021 Fabricação de computadores 
 

13.71.50.9 Fabricação e montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos de 
sistemas eletrônicos para processamento de dados de uso geral 
(computadores de médio e grande porte; micro, minis e 
superminicomputadores, etc.) 

 
 3022 Fabricação de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de 

informações 
 

13.73.10.2 Fabricação e montagem de terminais para máquinas eletrônicas para 
tratamento de informações (terminais de vídeo, de  teleinformática - 
videotexto, teletexto, teletex, fac-símile, etc.; financeiros de ponto de venda, 
caixa registradora eletrônica, etc.) 

 
13.73.20.0 Fabricação e montagem de impressoras para máquinas eletrônicas para 

tratamento de informações (impressoras seriais, de linha, de página-laser e 
outras, teleimpressoras, etc.) 

 
13.73.30.7 Fabricação e montagem de leitoras para máquinas eletrônicas para 

tratamento de informações (leitoras ópticas, de cartão magnético, de 
códigos de barras - "scanners", etc.) 

 
13.73.40.4 Fabricação e montagem de unidades de fita ou disco magnéticos para 

máquinas eletrônicas para tratamento de informações (unidades de fita 
magnética, de disco magnético rígido ou flexível, etc.) 

 
13.73.99.4 Fabricação e montagem de outros equipamentos periféricos às máquinas 

eletrônicas para tratamento de informações (monitores de vídeo, teclados, 
plotadoras, mesas digitalizadoras, unidade de controle de comunicações - 
processador de comunicações, equipamentos autenticadores, equipamento 
de criptografia de dados, redes locais de computadores-lan, 
processador/leitor de microfilme, sintetizador de voz, perfuradoras de 
cartões e fitas de papel, placas-memória, lógica, interfaces, etc.) 

 
 3111 Fabricação de geradores de corrente contínua ou alternada 
 

13.11.10.7 Fabricação de geradores de corrente contínua ou alternada - inclusive 
turbogeradores, motogeradores e semelhantes 

 
 3112 Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes 
 

13.11.20.4  Fabricação de transformadores para transmissão e distribuição 
(transformadores de potencial, transformadores de corrente e 
transformadores de tensão) 
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13.22.99.0 Fabricação de microtransformadores, relés térmicos e/ou magnéticos, 

termostatos, etc. 
 
 3113 Fabricação de motores elétricos 
 

13.23.99.7 Fabricação de motores e micromotores elétricos (trifásicos, monofásicos 
com capacitor permanente, com capacitor de partida, fase auxiliar, com 
campo distorcido e semelhantes) - inclusive motores elétricos de tração para 
veículos ferroviários 

 
 3121 Fabricação de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros 

aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia 
 

13.11.30.1 Fabricação de subestações, casas ou cabines de força, quadros de 
comando ou distribuição 

 
13.11.40.9 Fabricação de pára-raios de proteção de linhas e de rede de distribuição, 

etc. - inclusive peças e acessórios 
 
13.11.60.3 Fabricação de conversores, disjuntores, chaves de todos os tipos, 

seccionadores, comutadores, reguladores de voltagem, isoladores 
completos e semelhantes - exclusive o material destinado a instalações em 
circuito de consumo 

 
 3122 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo 
 

13.24.10.1 Fabricação de material para instalações elétricas em circuito de consumo 
(prédios residenciais ou não); isoladores, fusíveis; cigarras e campainhas; 
interruptores internos, externos, de alarme, etc.; tomadas; pinos; plugues; 
bases e caixas completas para fusíveis; derivações; botoeiras; minuterias; 
equipamentos herméticos para iluminação subaquática e semelhantes 

 
 3130 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 
 

13.21.99.4* Fabricação de fios, cabos, barramentos, cordões, cordoalhas e outros 
condutores elétricos nus ou isolados; fios telefônicos, fios coaxiais, e fios 
magnéticos para enrolamento de motores, bobinas, transformadores, etc. - 
inclusive os serviços de trefilação, capeamento e revestimento de fios 
magnéticos ou não, cabos, cordões e condutores elétricos 

 
3141 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos - exclusive para veículos 
 

13.25.99.0 Fabricação de pilhas e baterias secas para aparelhos transistorizados, 
lanternas, etc. - exclusive para veículos (grande grupo 13.40) 

 
 3142 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos 
 

13.41.30.8 Fabricação de baterias e acumuladores 
 
3151 Fabricação de lâmpadas 
 

13.31.10.8 Fabricação de lâmpadas incandescentes, fluorescentes, a gás de mercúrio, 
sódio e néon, halógenas, de arco, de raios infravermelho e ultravioleta e 
semelhantes - inclusive lâmpadas miniaturas e lâmpadas descartáveis para 
"flash" 

 
13.31.50.7 Fabricação de filamentos para lâmpadas 
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13.31.75.2 Fabricação de tubos de descarga para lâmpadas a vapor metálico 
 

13.31.99.0 Fabricação de soquetes, porta-lâmpadas de bocal ou receptáculos, 
"starters", reatores para lâmpadas fluorescentes e outros acessórios para 
lâmpadas 

 
 3152 Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação - exclusive para veículos 
 

13.24.50.0 Fabricação e montagem de lustres, abajures, luminárias completas 
(arandelas, calhas fluorescentes, etc.), refletores blindados ou não e 
semelhantes 

 
30.95.10.0 Fabricação de painéis de letreiros luminosos completos (iluminação 

fluorescente, a gás néon e semelhantes) 
 
 3160 Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias 
 

13.41.10.3 Fabricação de dínamos e motores de arranque e sistemas de partida 
 

13.41.20.0 Fabricação de bobinas e velas de ignição 
 

13.41.40.5 Fabricação de faróis selados, faróis de neblina e de outros tipos 
 

13.41.99.5 Fabricação de reguladores de tensão, relés, fusíveis, condensadores, 
limpadores de pára-brisas, buzinas, sinalizadores automáticos de direção e 
de alerta, distribuidores, platinados e outros materiais elétricos para 
veículos, não especificados ou não classificados 

 
13.74.99.0* Fabricação e montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos 

eletrônicos, não especificados ou não classificados - exclusive para 
comunicações 

 
 3191 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, 

eletroímãs e isoladores 
 

13.26.99.6 Fabricação de eletrodos, placas, bastões, escovas e contatos de carvão e 
grafita para máquinas e aparelhos elétricos 

 
13.28.99.9 Fabricação de eletroimãs, lanternas portáteis a pilha ou a magneto, fita 

isolante e massa isolante 
 
 3192 Fabricação de aparelhos e utensílios para sinalização e alarme 
 

13.83.99.0* Fabricação de aparelhos e equipamentos de sinalização, alarme, procura e 
detecção, auxiliares eletrônicos para navegação, tráfego rodoviário, 
ferroviário, aéreo e marítimo (semáforos ou sinais luminosos de tráfego, 
faróis marítimos completos, aparelhos e instalações para sinalização de 
ferrovias e aeroportos, aparelhos completos de alarme, radares, sonares e 
aparelhos eletrônicos para controle de tráfego em geral - exceto 
computadores controladores dos sistemas (grupo 13.71) 

 
 3199 Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos 
 

13.52.40.7 Fabricação de dispositivos industriais de controle elétrico (dispositivos de 
partida, reguladores de velocidade, freios eletromagnéticos e semelhantes) 

 
13.52.99.7 Fabricação de aparelhos e utensílios elétricos para fins industriais e 

comerciais, não especificados ou não classificados 
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13.53.99.3 Fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos para fins eletroquímicos e 
para outros usos técnicos (carregadores de baterias, aparelhos para 
galvanoplastia, etc.) 

 
13.74.99.0* Fabricação e montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos 

eletrônicos, não especificados ou não classificados - exclusive para 
comunicações 

 
3210 Fabricação de material eletrônico básico 
 

13.61.99.6 Fabricação de válvulas e tubos eletrônicos, cinescópios, transistores, 
núcleos magnéticos, circuitos impressos, diodos, triodos, células 
fotoelétricas, capacitores ou condensadores eletrônicos fixos ou variáveis, 
resistências eletrônicas, "flashes" eletrônicos e semelhantes - exclusive fitas 
e discos magnéticos virgens, peças e acessórios para máquinas, aparelhos 
e equipamentos eletrônicos (grupo 13.72) e peças e acessórios para 
aparelhos e equipamentos de telefonia, telegrafia, sinalização, transmissão e 
recepção de rádio e televisão (grupo 13.89) 

 
 3221 Fabricação de equipamentos transmissores de rádio e televisão e de equipamentos para 

estações telefônicas; para radiotelefonia e radiotelegrafia - inclusive de microondas e 
repetidoras 

 
13.81.10.5 Fabricação de equipamentos para estações telefônicas (centrais telefônicas, 

mesas comutadoras, ramais de mesas telefônicas como PBX, PAX, PABX E 
KS); aparelhos de teleimpressão, radiocomunicação ou radiotelefonia; 
radiotelegrafia e semelhantes 

 
13.81.50.4 Fabricação de aparelhos e equipamentos para estações de microondas e 

repetidoras - inclusive para rastreamento de satélites 
 

13.84.99.6 Fabricação de aparelhos radiotransmissores, transmissores de televisão, 
gravadores e amplificadores de som para estúdios, câmaras de televisão, 
sistemas de alto-falantes para retransmissão, circuitos fechados de 
televisão, etc. 

 
 3222 Fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de intercomunicação e semelhantes 
 

13.81.75.0 Fabricação de aparelhos telefônicos, de sistemas de intercomunicação, 
ditafones e semelhantes 

 
 3230 Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou 

amplificação de som e vídeo 
 

13.85.99.2 Fabricação de televisores, radiorreceptores, fonógrafos, toca-discos, toca-
fitas e gravadores de fitas, amplificadores e aparelhos de recepção e 
semelhantes 

 
 3310 Fabricação de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, odontológicos e de 

laboratórios e aparelhos ortopédicos 
 
12.52.99.2* Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para o exercício de 

artes e ofícios (cadeiras articuladas, para barbeiros e cabeleireiros; 
secadores e aparelhos para alisar ou enrolar cabelos; pistolas para pintura; 
máquinas para vitrificar, encerar, lavar e outros processos de recuperação 
de pisos, etc.) 

 
30.11.99.2 Fabricação de instrumentos e utensílios não-elétricos, não-eletrônicos e 

não-mecânicos para usos médico-cirúrgicos, odontológicos e de laboratórios 



Correspondência entre a CNAE e a CAE 85 

  
CNAE DESCRIÇÃO DA CNAE 

  CAE 85 DESCRIÇÃO DA CAE 85 
 

52 
*Parte da Atividade 

(estetoscópios, aparelhos para pressão arterial, para endoscopia, bisturis, 
pinças, tesouras, sondas, boticões para extração dentária, fórceps, e outros 
instrumentos cirúrgicos e odontológicos, etc. - exclusive instrumentos óticos 
para uso em oftalmologia (grupo 30.23) 

 
30.12.99.9 Fabricação de aparelhos, instrumentos e utensílios mecânicos, elétricos ou 

eletrônicos para instalações hospitalares, em consultórios médicos e 
odontológicos e para laboratórios (cadeiras e equipos dentários, cadeiras e 
colunas de instrumentos para oftalmologia, mesas para operações 
cirúrgicas, aparelhos eletrodentários, eletrocirúrgicos e para 
eletrodiagnóstico, para aplicação de raios ultravioleta e infravermelho, 
aparelhos de raios x, etc.) - exclusive peças do mobiliário (grupos 16.11 e 
16.21) 

 
30.13.99.5 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos, 

membros artificiais e aparelhos ortopédicos em geral (pernas, braços, pés, 
mãos e outras partes do corpo humano, articuladas ou não, calçados 
ortopédicos, muletas, suspensórios ortopédicos, aparelhos para redução de 
fraturas, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, marca-passos, válvulas 
cardíacas e semelhantes) 

 
30.14.10.0 Fabricação de seringas hipodérmicas de qualquer material - inclusive 

agulhas 
 
 3320 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exclusive equipamentos 

para controle de processos industriais 
 
12.51.35.0* Fabricação de balanças, básculas e semelhantes 

 
13.11.50.6 Fabricação de aparelhos elétricos de medida e de controle (medidores para 

luz e força, amperímetros, freqüencímetros, voltímetros, ohmímetros, 
wattímetros, etc.) portáteis ou não 

 
13.72.40.8 Fabricação e montagem de equipamentos eletrônicos digitais de 

instrumentação para controle de processos e análises 
 
13.83.99.0* Fabricação de aparelhos e equipamentos de sinalização, alarme, procura e 

detecção, auxiliares eletrônicos para navegação, tráfego rodoviário, 
ferroviário, aéreo e marítimo (semáforos ou sinais luminosos de tráfego, 
faróis marítimos completos, aparelhos e instalações para sinalização de 
ferrovias e aeroportos, aparelhos completos de alarme, radares, sonares e 
aparelhos eletrônicos para controle de tráfego em geral - exceto 
computadores controladores dos sistemas (grupo 13.71) 

 
30.01.99.7 Fabricação de instrumentos, utensílios e aparelhos de medida, não-elétricos, 

para usos técnicos e profissionais (réguas, alidades, esquadros e 
semelhantes; altímetros, anemômetros, barômetros e barógrafos; bússolas, 
compassos, densímetros, escalas de redução, focômetros, fotômetros, e 
aparelhos semelhantes; gasômetros, higrômetros, e hidrógrafos; 
manômetros; metros, fitas métricas, trenas e semelhantes; micrômetros, 
calibres e semelhantes; micrótomos; pantógrafos; pirômetros; pluviômetros; 
polarímetros ou sacarímetros; sismômetros e sismógrafos; taxímetros, 
pedômetros, tacômetros, velocímetros e semelhantes; telêmetros, trânsitos, 
planímetros e teodolitos; termômetros; estojos de desenho, etc.) - inclusive 
peças e acessórios 

 
 3330 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à 

automação industrial e controle do processo 
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13.72.30.0 Fabricação e montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos de 
sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial (unidades centrais 
para supervisão e controle, controladores lógico-programáveis - CPL, 
equipamentos de sistemas digitais de controle distribuído - SDCD, 
equipamento de comando numérico computadorizado - CNC, etc.) 

 
 3340 Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais ópticos, fotográficos e cinematográficos 
 

30.21.99.8 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos (máquinas 
fotográficas, filmadoras, projetores cinematográficos, projetores de "slides", 
ampliadores e redutores de fotografia, etc.) - inclusive peças e acessórios 

 
 30.23.99.0 Fabricação de instrumentos óticos (para astronomia e cosmografia: lunetas, 

telescópios, etc.; para oftalmologia: oftalmômetros, oftalmoscópios, 
optômetros, retinoscópios, etc.; para laboratórios: microscópios, etc.; para 
outros usos: binóculos, espelhos refletores e semelhantes) - inclusive peças 
e acessórios 

 
30.24.99.7 Fabricação de material ótico (lentes de contato, lentes de projeção, lentes 

fotográficas, lentes para óculos, prismas óticos, armações para óculos, 
óculos para sol, lupas e semelhantes) - exclusive laboratórios óticos 
(atividade "serviços" - grupo 55.81) 

 
30.29.99.9 Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais para fotografia e de ótica, 

não especificados ou não classificados 
 
 3350 Fabricação de cronômetros e relógios 
 

12.61.99.1 Fabricação de cronômetros e relógios (cronômetros, despertadores, relógios 
de mesa e parede, de ponto, de pulso, de bolso e semelhantes) - inclusive 
peças e acessórios 

 
 3410 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 
 

14.32.10.9 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários - inclusive chassis com 
motor 

 
14.33.10.5* Fabricação de motores 

 
 3420 Fabricação de caminhões e ônibus 
 

14.31.99.4 Fabricação de chassis com motor para caminhões, ônibus e microônibus - 
inclusive cavalos mecânicos e outras unidades motrizes 

 
14.32.50.8 Fabricação de caminhões e ônibus completos (com chassi, motor e 

carroçaria) 
 
14.33.10.5* Fabricação de motores 

 
 3431 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhão 
 

14.41.10.8 Fabricação de cabines e carroçarias para caminhões, metálicas ou não 
(basculantes, tanques, compactadoras de lixo, frigoríficas e outras 
carroçarias especializadas) 

 
14.41.30.2 Fabricação de reboques, semi-reboques ou carretas com carroçaria aberta 

para carga seca: "prancha", "cegonha", frigorífica, silo para cimento, 
centopéia, para transporte de "container" e outras especializadas 
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 3432 Fabricação de carrocerias para ônibus 
 

14.41.20.5 Fabricação de carroçarias para ônibus e microônibus 
 
3439 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos 
 

14.41.40.0 Fabricação de carroçarias para automóveis e utilitários - inclusive de fibra de 
vidro 

 
14.41.99.0 Fabricação de carroçarias e capotas metálicas ou de fibra de vidro para 

veículos automotores, não especificados ou não classificados 
 
3441 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor 
 

14.33.15.6 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor (embreagens, 
carcaças do motor, cilindros, cabeçotes, pistões, árvores de manivela, 
bielas, casquilhos, árvores do comando de válvulas, bombas de óleo, filtros 
de óleo, radiadores, radiadores de óleo, bombas de gasolina, carburadores, 
sistemas de admissão, bombas injetoras, filtros para gasolina, filtros para ar, 
bombas d'água, etc.) 

 
 3442 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão 
 

14.33.20.2 Fabricação dos sistemas de marchas e de transmissão completos 
 

14.33.25.3 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marchas e de 
transmissão (carcaças da caixa de mudança, engrenagens, eixos da caixa 
de mudança, etc.) 

 
 3443 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios 
 

14.33.50.4 Fabricação de rodas e freios completos 
 

14.33.55.5 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de rodas e freios (aros da 
roda, lonas e pastilhas para freios, cilindros de freio, cilindros mestres, 
reservatórios do fluido de freio, tubulações do sistema de freio, etc.) 

 
 3444 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão 
 

14.33.30.0 Fabricação dos sistemas de direção e suspensão completos 
 

14.33.35.0 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de direção e suspensão 
(eixos dianteiro e traseiro, corpos do eixo dianteiro, barras de torção, 
estabilizadores dianteiro e traseiro, amortecedores, caixas de direção, 
articuladores da árvore de direção, volantes de direção, árvores de direção, 
amortecedores de direção, diferenciais, molas, etc.) 

 
 3449 Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos automotores não classificados em 

outra classe 
 

14.33.40.7 Fabricação de truques rodoviários e terceiros eixos completos 
 
14.33.60.1 Fabricação de peças e acessórios do sistema de comando (alavancas de 

mudanças, alavancas do freio de estacionamento, cabos do abafador, 
comandos de aquecimento, pedais de comando, etc.) 

 
14.33.70.9 Fabricação de tanques de gasolina, tubos de escape, silenciosos e 

tubulações de aquecimento 
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14.33.99.7 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, não 
especificados ou não classificados - exclusive taxímetros e velocímetros 
(grupo 30.01) 

 
14.42.99.6 Fabricação de peças e acessórios para cabines e carroçarias de veículos 

automotores 
 
 3450 Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores 
 

14.34.99.3 Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores 
 
 3511 Construção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 
 

14.11.50.0* Construção de embarcações de grande, médio e pequeno porte - exclusive 
para usos especiais 

 
14.11.60.8 Construção de embarcações para usos especiais (rebocadores, pesqueiros, 

barcos-faróis, embarcações para uso do corpo de bombeiros, dragas e 
afins) 

 
14.11.70.5 Construção de estruturas flutuantes (desembarcadouros, diques, pontões, 

bóias, plataformas para torre de perfuração de petróleo , etc,) - exclusive a 
montagem de plataformas flutuantes (atividade construção - gênero 33) 

 
14.13.20.1* Reparação de embarcações 

 
3512 Construção e reparação de embarcações para esporte e lazer 

 
14.11.50.0* Construção de embarcações de grande, médio e pequeno porte - exclusive 

para usos especiais 
 
14.13.20.1* Reparação de embarcações 
 
18.99.99.6* Fabricação de artefatos diversos de borracha (bóias infláveis, nadadeiras, 

dedeiras, pipos e pipetas, rolhas e tampas, vaporizadores, bolsas e sacos 
para água quente e gelo, câmaras-de-ar para bolas esportivas, etc.) e 
outros, não especificados ou não classificados - exclusive material para usos 
em medicina, cirurgia, odontologia e laboratórios (grupo 30.14) 

 
 3521 Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes 
 

14.21.10.7* Construção e montagem de locomotivas a vapor, elétricas ou a diesel; 
carros-motores e automotrizes elétricas ou a diesel 

 
14.21.50.6 Construção e montagem de vagões para transporte de carga e passageiros, 

vagões especiais de serviço - inclusive carros-restaurantes, dormitórios, de 
correio e de bagagem 

 
3522 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 
 

14.22.99.5 Fabricação de rodas, eixos, rodeiros, truques, mancais, aros e frisos para 
rodas, sapatas para freios, engates, pára-choques, estrados para vagões e 
semelhantes 

 
 3523 Reparação de veículos ferroviários 
 

14.23.99.1 Reparação de veículos ferroviários - inclusive a reparação de caldeiras e 
motores 
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3531 Construção e montagem de aeronaves 
 

14.71.10.4 Construção e montagem de aviões - inclusive a fabricação de turbinas e 
motores de aviação 

 
14.71.50.3 Fabricação de peças e acessórios para aviões, turbinas e motores de 

aviação 
 
 3532 Reparação de aeronaves 
 

14.72.99.2 Reparação de aviões, turbinas e motores de aviação 
 
3591 Fabricação de motocicletas 
 

14.51.30.8 Fabricação de motociclos (motocicletas, motonetas e semelhantes) e 
triciclos motorizados - inclusive "side-cars" 

 
 3592 Fabricação de bicicletas  e triciclos não-motorizados 
 

14.51.10.3 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados 
 
3599 Fabricação de outros equipamentos de transporte 
 

14.81.10.0 Fabricação de veículos de tração animal (carroças, carros, carretas, 
charretes e semelhantes) 

 
14.81.99.1* Fabricação de carrinhos para bebês, carros e carrinhos de mão para 

transporte de carga, carrinhos para supermercados, térmicos para 
transporte de sorvetes e outros veículos, não especificados  ou não 
classificados 

 
14.89.99.2 Fabricação de peças e acessórios para outros veículos 

 
 3611 Fabricação de móveis com predominância de madeira 

 
14.91.99.7* Fabricação de estofados para veículos (bancos para automóveis; poltronas 

reclináveis para ônibus, trem e avião; estofamentos modulares para painéis, 
braços, etc.) - exclusive a confecção de capas e capotas de tecidos para 
veículos, revestidas ou não de material plástico (grupo 25.51) 

 
16.11.10.0 Fabricação de móveis de madeira, ou com predominância de madeira, 

envernizados, encerados, esmaltados e laqueados - inclusive os recobertos 
com lâminas de material plástico ou estofados - para uso residencial 

 
16.11.20.8 Fabricação de móveis de madeira, ou com predominância de madeira, 

envernizados, encerados, esmaltados e laqueados, recobertos ou não com 
lâminas de material plástico ou estofados, para uso não-residencial - 
exclusive os de uso específico como equipamento médico-cirúrgico, 
odontológico e semelhantes (grupo 30.12) 

 
16.11.50.0 Fabricação de caixas e gabinetes de madeira para rádios, televisores, 

máquinas de costura, fonógrafos, relógios e semelhantes 
 

16.11.99.2 Fabricação de esqueletos de madeira para móveis 
 

16.92.10.0* Montagem e acabamento de móveis (envernizamento, esmaltagem, 
laqueação e operações similares) associados à fabricação de moveis. 

 
16.99.99.7 Fabricação de móveis e artefatos do mobiliário, não especificados ou não 
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classificados 
 
 3612 Fabricação de móveis com predominância de metal 

 
14.91.99.7* Fabricação de estofados para veículos (bancos para automóveis; poltronas 

reclináveis para ônibus, trem e avião; estofamentos modulares para painéis, 
braços, etc.) - exclusive a confecção de capas e capotas de tecidos para 
veículos, revestidas ou não de material plástico (grupo 25.51) 

 
16.21.10.6 Fabricação de móveis de metal, ou com predominância de metal - inclusive 

os recobertos com lâminas de material plástico ou estofados - para uso 
residencial 

 
16.21.50.5 Fabricação de móveis de metal, ou com predominância de metal, recobertos 

ou não com lâminas de material plástico ou estofados, para uso não-
residencial - exclusive os de uso específico como equipamento médico-
cirúrgico, odontológico e semelhantes (grupo 30.12) 

 
16.21.99.8 Fabricação de peças e armações metálicas para moveis 

 
16.92.10.0* Montagem e acabamento de móveis (envernizamento, esmaltagem, 

laqueação e operações similares) associados a fabricação de moveis. 
 
 3613 Fabricação de móveis de outros materiais 
 

14.91.99.7* Fabricação de estofados para veículos (bancos para automóveis; poltronas 
reclináveis para ônibus, trem e avião; estofamentos modulares para painéis, 
braços, etc.) - exclusive a confecção de capas e capotas de tecidos para 
veículos, revestidas ou não de material plástico (grupo 25.51) 

 
16.11.40.2 Fabricação de móveis de vime e junco, ou com predominância de vime e 

junco 
 

16.31.10.1 Fabricação de móveis de material plástico moldados ou extrudados, ou com 
predominância de material plástico, estofados ou não - inclusive os 
reforçados com fibra de vidro - para uso residencial 

 
16.31.50.0 Fabricação de móveis de material plástico moldados ou extrudados, ou com 

predominância de material plástico, estofados ou não - inclusive os 
reforçados com fibra de vidro - para uso não-residencial - exclusive os de 
uso específico como equipamento médico-cirúrgico, odontológico e 
semelhantes (grupo 30.12) 

 
16.31.75.6 Fabricação de caixas e gabinetes de material plástico para rádios, 

televisores, etc. 
 

16.92.10.0* Montagem e acabamento de móveis (envernizamento, esmaltagem, 
laqueação e operações similares) associados à fabricação de moveis. 

 
 3614 Fabricação de colchões 
 

16.41.10.7 Fabricação de colchões de molas 
 

16.41.50.6* Fabricação de colchões e travesseiros de espuma, de borracha ou de 
material plástico 

 
16.41.99.9* Fabricação de colchões e travesseiros de capim, paina, crina vegetal e 

penas - inclusive outros artefatos de colchoaria, não especificados ou não 
classificados 
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 3691 Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas, fabricação de artefatos de ourivesaria e 

joalheria 
 

30.31.99.3 Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas 
 

30.32.99.0 Fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria 
 

30.34.99.2 Cunhagem de moedas e medalhas 
 
 3692 Fabricação de instrumentos musicais 
 

30.41.99.9 Fabricação de pianos, órgãos, pianolas, instrumentos musicais de corda, 
sopro, percussão e outros - inclusive peças e acessórios 

 
 3693 Fabricação de artefatos para caça, pesca e esporte 
 

30.81.10.9 Fabricação de artefatos para caça e pesca (armadilhas, pios, equipamentos 
para caça submarina, varas para pesca, molinetes, giradores, 
encastoadores, linhas para pesca de qualquer material, redes para pesca, 
tarrafas, anzóis, chumbadas, iscas artificiais, etc.) 

 
30.81.50.8 Fabricação de artefatos para esporte (bolas para futebol, tênis, golfe, pólo, 

etc.; luvas para boxe; máscaras protetoras para esgrima, beisebol, etc.; 
raquetes para tênis, tênis de mesa, etc.; "stands" e alvos para exercício de tiro; 
tacos para pólo, golfe, beisebol, etc.; patins e demais artefatos para esporte) 

 
 3694 Fabricação de brinquedos e de jogos recreativos 
 

30.71.99.5 Fabricação de brinquedos de metal, madeira, papel, papelão, cartão ou 
cartolina, borracha, plástico, tecido, etc., mecanizados ou não - inclusive 
velocípedes, patinetes, automóveis, e outros veículos para crianças, armas 
de brinquedo - inclusive peças e acessórios 

 
30.81.75.3 Fabricação de aparelhos para jogos e diversões eletrônicas e de artefatos 

para jogos recreativos (jogos de dama, xadrez, bingo, gamão, dominó, 
dados, etc.; mesas, tacos, bolas e demais pertences para bilhar; instalações 
para boliche, bochas, etc.) 

 
 3695 Fabricação de canetas, lápis, fitas impressoras para máquinas e outros artigos para escritório 
 

30.93.10.7 Fabricação de canetas (esferográficas, tinteiro, hidrográficas, etc.), lápis e 
lapiseiras 

 
30.93.20.4 Fabricação de fitas impressoras de qualquer material para máquinas - 

inclusive para máquinas de processamento de dados 
 

30.93.40.9 Fabricação de carimbos e sinetes - inclusive almofadas para carimbos 
 

30.93.50.6 Fabricação de cargas para canetas, minas para lápis e lapiseiras - inclusive 
outras peças e acessórios 

 
30.93.99.9 Fabricação de penas de escrever, de borracha para apagar escritos, de 

corretor para uso em datilografia, de fichários, porta-canetas, porta-clipes, e 
de outros artefatos para escritório, não especificados ou não classificados 

 
3696 Fabricação de aviamentos para costura 
 

30.91.99.6 Fabricação de aviamentos para costura não incluídos em outros grupos 



Correspondência entre a CNAE e a CAE 85 

  
CNAE DESCRIÇÃO DA CNAE 

  CAE 85 DESCRIÇÃO DA CAE 85 
 

59 
*Parte da Atividade 

(botões, colchetes de gancho, de pressão, fecho ecler, fivelas, alfinetes, 
agulhas, ilhoses, aprestos para botões, e semelhantes) 

 
 3697 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 
 

30.51.10.2 Fabricação de escovas (para unhas, cabelos, dentes, roupas, calçados, 
enceradeiras, etc.) 

 
30.51.50.1 Fabricação de broxas e pincéis (broxas e trinchas, pincéis de barba, 

maquilagem, pintura, rolos para pintura, etc.) 
 

30.51.75.7 Fabricação de vassouras, esfregões, rodos, espanadores e semelhantes 
 
 3699 Fabricação de produtos diversos 

 
14.81.99.1* Fabricação de carrinhos para bebês, carros e carrinhos de mão para 

transporte de carga, carrinhos para supermercados, térmicos para 
transporte de sorvetes e outros veículos, não especificados ou não 
classificados 

 
20.31.50.7 Fabricação de fósforos de segurança 

 
22.31.99.9 Fabricação de velas de cera, sebo, estearina, etc. 

 
25.41.30.0 Fabricação de guarda-chuvas e sombrinhas 

 
30.33.99.6 Fabricação de artefatos de bijuteria 

 
30.92.99.2 Fabricação de artefatos de pêlos, plumas, chifres e garras, etc. - exclusive 

escovas, broxas e pincéis (grande grupo 30.50) 
 

30.94.99.5 Fabricação de quadros-negros, lousas e outros artefatos escolares não 
compreendidos em outros grupos (giz, globos geográficos, figuras 
geométricas e material didático em geral) - exclusive cadernos e outros 
materiais escolares impressos (grupo 29.21) 

 
30.95.50.9 Fabricação de painéis de acrílico e de outros materiais transparentes 

 
30.95.75.4* Fabricação de placas para veículos, para indicação de números e nomes de 

ruas, para indicações profissionais, comerciais e  para propaganda ("out-
door") e semelhantes 

 
30.97.99.4 Fabricação de perucas - inclusive cílios postiços e afins 

 
30.98.10.9 Isqueiros de qualquer material e acendedores automáticos para fogões 

 
30.98.50.8 Montagem de filtros de água potável para uso doméstico, de qualquer 

material - exclusive a produção de velas filtrantes e filtros cerâmicos (grupos 
10.44 e 10.41) e ozonizadores (grupo 13.51) 

 
30.98.75.3 Decoração, lapidação, gravação, espelhação, bisotagem, vitrificação e 

outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 
 

30.98.99.0 Fabricação de artefatos diversos (redes para cabelos, adornos para árvore 
de natal, artefatos modelados ou talhados de cera ou resinas naturais, 
azeviche, âmbar e espuma do mar, trabalhos em marfim, ossos, nácar e 
vegetais, piteiras, cigarreiras, manequins, flores, folhas e frutos artificiais, 
troféus esportivos, chaveiros de qualquer material, etc.) 
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30.99.99.7 Fabricação de artefatos diversos, não especificados ou não classificados 
 
 3710 Reciclagem de sucatas metálicas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
3720 Reciclagem de sucatas não-metálicas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 4010 Produção e distribuição de energia elétrica 
 

34.11.10.9 Produção de energia elétrica - exclusive autoprodutores 
 

34.11.20.6 Produção de energia elétrica para autoconsumo (autoprodutor) 
 

34.11.30.3 Distribuição de energia elétrica 
 

34.11.40.0 Produção e distribuição de energia elétrica 
 
4020 Produção e distribuição de gás através de tubulações 

 
20.14.99.8 Fabricação de gás de nafta craqueada 

 
 4030 Produção e distribuição de vapor e água quente 
 

30.61.10.8 Central de utilidades 
 
4100 Captação, tratamento e distribuição de água 
 

34.31.10.0 Abastecimento de água 
 

34.31.30.4  Abastecimento de água e esgotamento sanitário 
 
 4511 Demolição e preparação do terreno 

 
33.34.10.4 Demolições (de prédios, de viadutos, etc.) 

 
 4512 Perfurações e execução de fundações destinadas à construção civil 
 

33.33.65.5* Serviços geotécnicos (escavações, fundações, rebaixamento de lençóis 
d'água, reforços de estruturas, cortinas de proteção de encostas, 
atirantamentos, injeções, sondagens, paredes diafragma, perfurações, 
derrocamentos, etc.) 

 
4513 Grandes movimentações de terra 
 

33.33.65.5* Serviços geotécnicos (escavações, fundações, rebaixamento de lençóis 
d'água, reforços de estruturas, cortinas de proteção de encostas, 
atirantamentos, injeções, sondagens, paredes diafragma, perfurações, 
derrocamentos, etc.) 

 
33.33.75.2 Terraplenagem - inclusive destocamento 

 
4521 Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços) 
 

33.21.40.1 Edificações agropecuárias não residenciais (galpões, estábulos, silos, etc.) 
 

33.21.45.2 Edificações comerciais e de serviços (garagens, bancos, hotéis, pensões, 



Correspondência entre a CNAE e a CAE 85 

  
CNAE DESCRIÇÃO DA CNAE 

  CAE 85 DESCRIÇÃO DA CAE 85 
 

61 
*Parte da Atividade 

supermercados, lojas, etc.) 
 

33.21.50.9 Edificações de caráter assistencial e institucional (asilos, orfanatos, 
conventos, mosteiros, hospitais, etc.) 

 
33.21.55.0 Edificações de caráter cultural, educacional, esportivo e  recreativo (clubes, 

escolas, universidades, teatros, cinemas, estúdios de rádio e televisão, etc.) 
 

33.21.60.6 Edificações industriais (galpões, edifícios, etc.) 
 

33.21.65.7 Edificações residenciais 
 
 4522 Obras viárias 
 

33.22.50.5 Construção de aeroportos, campos de pouso e hangares 
 

33.22.60.2 Construção de ferrovias (estradas de ferro e terminais ferroviários) 
 

33.22.65.3 Construção de metropolitanos 
 

33.22.70.0* Construção de portos, terminais marítimos e fluviais , instalações portuárias 
(docas, muralhas de cais, atracadouro, etc.), eclusas e canais de navegação 

 
33.33.50.7* Pavimentação de estradas e vias urbanas 

 
33.33.55.8 Preparação do leito de linhas férreas (calçamento , colocação de dormentes, 

assentamento de trilhos, etc.) 
 

33.33.70.1* Sinalização de tráfego em rodovias, ferrovias e centros urbanos; de 
balizamento e orientação para pouso a navegação aérea; e de 
equipamentos para orientação a navegação marítima, fluvial e lacustre 

 
 4523 Grandes estruturas e obras de arte 
 

33.23.20.0 Construção de pontes, viadutos, elevados e túneis (de auto-estrada, de 
estrada de ferro, de metropolitano, passarelas, pontilhões de madeira, etc.) 

 
 4524 Obras de urbanização e paisagismo 
 

33.25.10.5 Áreas de recreação públicas e privadas (parques, estádios em geral, 
piscinas, pistas de competição, etc.) 

 
33.25.40.7 Obras públicas (vias urbanas, praças, etc.) 

 
33.33.50.7* Pavimentação de estradas e vias urbanas 

 
33.33.70.1* Sinalização de tráfego em rodovias, ferrovias e centros urbanos; de 

balizamento e orientação para pouso a navegação aérea; e de 
equipamentos para orientação a navegação marítima, fluvial e lacustre 

 
33.34.30.9 Urbanização e paisagismo (conservação, reparação e  recuperação de vias 

urbanas, praças e avenidas, etc.) 
 
 
 4525 Montagem de estruturas 
 

33.33.40.0 Montagem de estrutura, obras de pré-moldados e treliçados - exclusive 
montagens industriais 
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 4529 Obras de outros tipos 
 

33.22.55.6 Construção de dutos (gasodutos, oleodutos, minerodutos, etc.) 
 

33.22.70.0* Construção de portos, terminais marítimos e fluviais , instalações portuárias  
(docas, muralhas de cais, atracadouro, etc.), eclusas e canais de navegação 

 
33.23.10.2* Construção de obras hidráulicas (barragens, obras de irrigação  e de 

drenagem, etc.) 
 

33.25.20.2 Obras de captação, tratamento e abastecimento de água (represas , 
reservatórios, estações de tratamento, diques, aquedutos, poços artesianos, 
etc.) 

 
33.25.30.0 Obras de saneamento em geral (redes de esgoto, estações de  tratamento 

de esgoto, emissários, interceptores, etc.) 
 

33.26.10.1 Obras de outros tipos 
 

33.33.15.9 Concretagem de estruturas (supra e infra) 
 

33.33.20.5 Drenagem e aterro hidráulico 
 

33.33.60.4* Serviços auxiliares da construção (cobertura, alvenaria, piso, pintura, 
revestimento, vidraria, serralharia, carpintaria, etc.) 

 
33.33.65.5* Serviços geotécnicos (escavações, fundações, rebaixamento de lençóis 

d'água, reforços de estruturas, cortinas de proteção de encostas, 
atirantamentos, injeções, sondagens, paredes diafragma, perfurações, 
derrocamentos, etc.) 

 
 4531 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
 

33.23.10.2* Construção de obras hidráulicas (barragens, obras de irrigação  e de 
drenagem, etc.) 

 
 4532 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
 

33.23.30.7 Construção de usinas hidrelétricas, termoelétricas e termonucleares 
 

33.24.30.3 Montagem e instalação de máquinas e equipamentos para o sistema de 
produção, transmissão e distribuição de energia elétrica (montagem de 
geradores, torres de transmissão, redes de transmissão  e distribuição, 
subestações, etc.) 

 
4533 Construção de estações e redes de telefonia e comunicação 
 

33.24.40.0 Montagem e instalação de máquinas e equipamentos para o sistema de 
telecomunicações em geral (centrais telefônicas, redes de telefonia e 
telegrafia, etc.) 

 
 4534 Construção de obras de prevenção e recuperação do meio ambiente 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 4541 Instalações elétricas 
 

33.33.30.2 Instalações elétricas 
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33.33.35.3* Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás, de sistema de prevenção contra 
incêndio, de pára-raios, de segurança, de alarme, etc. 

 
33.33.45.0 Montagem e instalação de elevadores e escadas rolantes para transporte de 

pessoas 
 
 4542 Instalações de sistemas de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração 
 

33.33.25.6 Instalações de sistema de ar-condicionado, de ventilação e  refrigeração 
 
 4543 Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás, de sistema de prevenção contra incêndio 
 

33.33.35.3* Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás, de sistema de prevenção contra 
incêndio, de pára-raios, de segurança, de alarme, etc. 

 
 4549 Outras obras de instalações 
 

33.33.70.1* Sinalização de tráfego em rodovias, ferrovias e centros urbanos; de 
balizamento e orientação para pouso a navegaçãoaérea ; e de 
equipamentos para orientação a navegação marítima, fluvial e lacustre 

 
 4551 Alvenaria e reboco 
 

33.33.60.4* Serviços auxiliares da construção (cobertura, alvenaria, piso, pintura, 
revestimento, vidraria, serralharia, carpintaria, etc.) 

 
 4552 Impermeabilização e serviços de pintura em geral 
 

33.33.60.4* Serviços auxiliares da construção (cobertura, alvenaria, piso, pintura, 
revestimento, vidraria, serralharia, carpintaria, etc.) 

 
 4559 Outros serviços auxiliares da construção 
 

33.33.60.4* Serviços auxiliares da construção (cobertura, alvenaria, piso, pintura, 
revestimento, vidraria, serralharia, carpintaria, etc.) 

 
33.35.99.2 Outros serviços não especificados para complementação da execução, 

manutenção e reparação de outros tipos de obra 
 
 4560 Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
5010 Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 
 

41.61.00.9* Veículos novos - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 41.65) 
 

41.62.00.5* Veículos usados - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 41.65) 
 

41.63.00.1* Veículos novos e usados, em geral, não especificados ou não classificados - 
exclusive bicicletas e triciclos (grupo 41.65) 

 
41.69.00.0* Veículos novos e usados, peças e acessórios, em geral, não especificados 

ou não classificados 
 

43.61.00.8* Veículos novos - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 43.65) 
 

43.62.00.4* Veículos usados - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 43.65) 
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43.63.00.0* Veículos novos e usados, em geral, não especificados ou não classificados - 
exclusive bicicletas e triciclos (grupo 43.65) 

 
43.69.00.9* Veículos novos e usados, peças e acessórios, em geral, não especificados 

ou não classificados 
 

55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 
 
 5020 Manutenção e reparação de veículos automotores 
 

52.13.00.2* Reparação e manutenção de veículos rodoviários - inclusive em peças e 
acessórios 

 
55.42.00.6* Serviços auxiliares do transporte rodoviário 

 
 5030 Comércio a varejo e por atacado de peças e acessórios para veículos automotores 
 

41.64.00.8* Peças e acessórios para veículos - exclusive para bicicletas e triciclos 
(grupo 41.65) 

 
41.69.00.0* Veículos novos e usados, peças e acessórios, em geral, não especificados 

ou não classificados 
 

43.64.00.7 Peças e acessórios para veículos - exclusive para bicicletas e triciclos 
(grupo 43.65) 

 
43.69.00.9* Veículos novos e usados, peças e acessórios, em geral, não especificados 

ou não classificados 
 
 5041 Comércio a varejo e por atacado de motocicletas, partes, peças  e acessórios 
 

41.61.00.9* veículos novos - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 41.65) 
 

41.62.00.5* Veículos usados - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 41.65) 
 

41.63.00.1* Veículos novos e usados, em geral, não especificados ou não classificados - 
exclusive bicicletas e triciclos (grupo 41.65) 

 
41.64.00.8* Peças e acessórios para veículos - exclusive para bicicletas e triciclos 

(grupo 41.65) 
 

41.69.00.0* Veículos novos e usados, peças e acessórios, em geral, não especificados 
ou não classificados 

 
43.61.00.8* Veículos novos - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 43.65) 

 
43.62.00.4* Veículos usados - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 43.65) 

 
43.63.00.0* Veículos novos e usados, em geral, não especificados ou não classificados - 

exclusive bicicletas e triciclos (grupo 43.65) 
 

43.64.00.1 Peças e acessórios para veículos - exclusive para bicicletas e triciclos 
(grupo 43.65) 

 
43.69.00.9* Veículos novos e usados, peças e acessórios, em geral, não especificados 

ou não classificados 
 
 5042 Manutenção e reparação de motocicletas 
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52.13.00.2* Reparação e manutenção de veículos rodoviários - inclusive em peças e 
acessórios 

 
 5050 Comércio a varejo de combustíveis 
 

41.82.00.6 Combustíveis e lubrificantes de origem mineral - exclusive gás liquefeito de 
petróleo (glp) (grupo 41.84) 

 
41.83.00.2 Álcool carburante 

 
41.89.00.0* Combustíveis e lubrificantes, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 
 5111 Intermediários do comércio de matérias-primas agrícolas, animais vivos, matérias-primas 

têxteis e produtos semi-acabados 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 
 5112 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, metais e 

produtos químicos industriais 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 
5113 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e 

ferragens 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 
 5114 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos industriais, 

embarcações e aeronaves 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 
 5115 Representantes comerciais e agentes do comércio de móveis e artigos de uso doméstico 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 
 5116 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de 

couro 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 
 5117 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 
 5118 Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não 

especificados anteriormente 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 
 5119 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral (não 

especializados) 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 
 5121 Comércio atacadista de produtos agrícolas "in natura"; produtos alimentícios para animais 
 

43.02.00.1* Produtos e resíduos de origem vegetal e animal, em bruto, para fins têxteis 
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43.03.00.8 Produtos de origem vegetal destinados à indústria alimentar 

 
43.04.00.4 Produtos e resíduos de origem vegetal - exclusive os destinados a fins 

têxteis (grupo 43.02), à indústria alimentar (grupo 43.03) e madeiras em 
bruto ou semi-aparelhadas (grupo 43.05) 

 
43.09.00.6* Produtos extrativos e agropecuários, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 

44.25.00.6* Artigos religiosos, ervanários, plantas, flores e animais vivos para criação 
doméstica 

 
44.29.00.1* Artigos diversos em geral 

 
5122 Comércio atacadista de animais vivos 
 

43.02.00.1* Produtos e resíduos de origem vegetal e animal, em bruto, para fins têxteis 
 

43.06.00.7 Produtos e resíduos de origem animal - exclusive têxteis (grupo 43.02) 
 

43.07.00.3 Animais vivos - exclusive aves e pequenos animais destinados à 
alimentação (grupo 43.12) ou criação doméstica (grupo 44.25) 

 
43.09.00.6* Produtos extrativos e agropecuários, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 

44.26.00.2* Couros e peles curtidos, artefatos de couro, de pele e produtos similares - 
exclusive calçados (grupo 43.33) 

 
44.29.00.1* Artigos diversos em geral 

 
 5131 Comércio atacadista de leite e produtos do leite 
 

43.13.00.3* Produtos de laticínio 
 

43.19.00.1* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
 5132 Comércio atacadista de cereais beneficiados, farinhas, amidos e fécula 
 

43.11.00.0* Cereais, leguminosas, produtos alimentícios industrializados, forragens, 
rações e produtos alimentícios para animais - exclusive supermercados e 
hipermercados (grupo 44.01) 

 
43.19.00.1* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 
 5133 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros 
 

43.12.00.7 Produtos hortigranjeiros 
 

43.19.00.1* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
 5134 Comércio atacadista de carnes e produtos da carne 
 

43.15.00.6 Carnes frescas, frigorificadas e congeladas; carnes conservadas; aves e 
pequenos animais abatidos 



Correspondência entre a CNAE e a CAE 85 

  
CNAE DESCRIÇÃO DA CNAE 

  CAE 85 DESCRIÇÃO DA CAE 85 
 

67 
*Parte da Atividade 

 
43.19.00.1* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 
 5135 Comércio atacadista de pescados 
 

43.16.00.2 Pescados, crustáceos e moluscos frescos, frigorificados, congelados e 
conservados 

 
43.19.00.1* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 
 5136 Comércio atacadista de bebidas 
 

27.51.99.2* Serviços de engarrafamento de bebidas (aguardentes, vinhos,etc.) - 
exclusive água mineral e vinagre 

 
43.17.00.9 Bebidas alcóolicas, refrigerantes e águas minerais - inclusive água 

ozonizada 
 

43.19.00.1* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
 5137 Comércio atacadista de produtos do fumo 
 

43.18.00.5 Fumo em folha beneficiado e artigos de tabacaria 
 

43.19.00.1* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
 5139 Comércio atacadista de outros produtos alimentícios, não especificados anteriormente 
 

43.11.00.0* Cereais, leguminosas, produtos alimentícios industrializados, forragens, 
rações e produtos alimentícios para animais - exclusive supermercados e 
hipermercados (grupo 44.01) 

 
43.13.00.3* Produtos de laticínio 

 
43.14.00.0 Produtos de padaria; doces, balas, bombons, chocolates, confeitos 

 
43.19.00.1* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 
 5141 Comércio atacadista de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho 
 

43.31.00.1 Fibras vegetais beneficiadas, fios têxteis e tecidos 
 

43.32.00.8 Artefatos de tecidos 
 

43.34.00.0 Artigos de armarinho 
 

43.39.00.2* Fibras vegetais beneficiadas, fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos, 
artigos do vestuário e roupas e acessórios especiais para segurança 
industrial e pessoal, e artigos de armarinho, em geral, não especificados ou 
não classificados 

 
 5142 Comércio atacadista de artigos do vestuário e complementos 
 

41.33.00.5* Artigos do vestuário e roupas especiais para segurança pessoal - inclusive 
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calçados, complementos e acessórios 
 
41.39.00.3* Tecidos, artefatos de tecidos, artigos do vestuário e roupas e acessórios 

especiais para segurança pessoal, e artigos de armarinho, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
43.33.00.4* Artigos do vestuário e roupas especiais para segurança industrial e pessoal - 

inclusive calçados, complementos e acessórios 
 

43.39.00.2* Fibras vegetais beneficiadas, fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos, 
artigos do vestuário e roupas e acessórios especiais para segurança 
industrial e pessoal, e artigos de armarinho, em geral, não especificados ou 
não classificados 

 
44.26.00.2* Couros e peles curtidos, artefatos de couro, de pele e produtos similares - 

exclusive calçados (grupo 43.33) 
 

44.29.00.1* Artigos diversos em geral 
 
 5143 Comércio atacadista de calçados 
 

43.33.00.4* Artigos do vestuário e roupas especiais para segurança industrial e pessoal - 
inclusive calçados, complementos e acessórios 

 
43.39.00.2* Fibras vegetais beneficiadas, fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos, 

artigos do vestuário e roupas e acessórios especiais para segurança 
industrial e pessoal, e artigos de armarinho, em geral, não especificados ou 
não classificados 

 
 5144 Comércio atacadista de eletrodomésticos e outros equipamentos de usos pessoal e 

doméstico 
 

43.41.00.7* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico 
 

43.49.00.8* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico; móveis, 
artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades; artigos de 
uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
44.23.00.3* Artigos de ótica, material fotográfico e cinematográfico, e aparelhos para 

correção de defeitos físicos 
 
44.29.00.1* Artigos diversos em geral 

 
 5145 Comércio atacadista de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e odontológicos 
 

43.21.00.6 Produtos farmacêuticos, odontológicos e da flora medicinal 
 

43.23.00.9 Produtos veterinários 
 

43.29.00.7* Produtos farmacêuticos, odontológicos, da flora medicinal, de perfumaria, 
veterinários, de limpeza e higiene doméstica, e produtos químicos de uso na 
agropecuária e para outros fins, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
44.23.00.3* Artigos de ótica, material fotográfico e cinematográfico, e aparelhos para 

correção de defeitos físicos 
 

44.29.00.1* Artigos diversos em geral 
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 5146 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
 

43.22.00.2 Produtos de perfumaria 
 

43.29.00.7* Produtos farmacêuticos, odontológicos, da flora medicinal, de perfumaria, 
veterinários, de limpeza e higiene doméstica, e produtos químicos de uso na 
agropecuária e para outros fins, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
 5147 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais, e outras 

publicações 
 

43.91.00.4* Papel, papelão, cartolina, cartão e seus artefatos; artigos escolares, de 
papelaria e de escritório 

 
43.92.00.0 Livros, jornais, revistas e outras publicações - exclusive usados (grupo 

44.31) 
 

43.99.00.5* Papel, papelão, cartolina, cartão e seus artefatos; artigos escolares, de 
papelaria, de escritório e de livraria, em geral, não especificados ou não 
classificados - inclusive celulose e pasta mecânica 

 
5149 Comércio atacadista de outros artigos de usos pessoal e doméstico, não  especificados 

anteriormente 
 

43.24.00.5 Produtos de limpeza e higiene doméstica 
 

43.29.00.7* Produtos farmacêuticos, odontológicos, da flora medicinal, de perfumaria, 
veterinários, de limpeza e higiene domestica, e produtos químicos de uso na 
agropecuária e para outros fins, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
43.42.00.3* Móveis, artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades 

 
43.43.00.0 Artigos de uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha - inclusive 

talheres, vassouras e objetos de decoração 
 

43.49.00.8* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico; móveis, 
artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades; artigos de 
uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
43.51.00.2* Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos 

 
43.56.00.4* Material elétrico e de eletrônica - exclusive para veículos (grupo 43.64) 

 
43.59.00.3* Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; vidros, tintas, madeiras, 

material de construção, material elétrico e de eletrônica, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
43.65.00.3 Bicicletas e triciclos, motorizados ou não - inclusive peças e acessórios 

 
43.69.00.9* Veículos novos e usados, peças e acessórios, em geral, não especificados 

ou não classificados 
 

44.21.00.0 Instrumentos musicais e acessórios, músicas impressas, discos gravados e 
fitas cassetes 
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44.22.00.7 Metais preciosos, jóias, relógios, pedras preciosas e semipreciosas 
lapidadas e bijuteria - inclusive peças para relógios 

 
44.23.00.3* Artigos de ótica, material fotográfico e cinematográfico, e aparelhos para 

correção de defeitos físicos 
 

44.24.00.0 Brinquedos, artigos recreativos, desportivos, de caça, pesca e "camping" 
 

44.25.00.6* Artigos religiosos, ervanários, plantas, flores e animais vivos para criação 
doméstica 

 
44.27.00.9* Borracha, plástico, seus artefatos e produtos similares 

 
44.29.00.1* Artigos diversos em geral 

 
 5151 Comércio atacadista de combustíveis 
 

41.81.00.0 Combustíveis de origem vegetal - exclusive álcool carburante (grupo 41.83) 
 

41.89.00.0* Combustíveis e lubrificantes, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
43.81.00.9 Combustíveis de origem vegetal - exclusive álcool carburante (grupo 43.83) 

 
43.82.00.5 Combustíveis e lubrificantes de origem mineral - exclusive gás liquefeito de 

petróleo (GLP) (grupo 43.84) 
 

43.83.00.1 Álcool carburante 
 

43.84.00.8 Gás liquefeito de petróleo (GLP) 
 

43.89.00.0 Combustíveis e lubrificantes, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
 5152 Comércio atacadista de produtos extrativos de origem mineral 
 

43.01.00.5 Produtos extrativos de origem mineral - minerais metálicos; minerais não-
metálicos; minerais preciosos e semipreciosos em bruto; sal marinho e sal-
gema, em bruto; combustíveis minerais - exclusive produtos derivados do 
petróleo (grupo 43.82), pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (grupo 
44.22) e minerais não-metálicos em bruto, para construção (grupo 43.55) 

 
43.09.00.6* Produtos extrativos e agropecuários, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 

44.22.00.7 Metais preciosos, jóias, relógios, pedras preciosas e semipreciosas 
lapidadas e bijuteria - inclusive peças para relógios 

 
44.29.00.1* Artigos diversos em geral 

 
 5153 Comércio atacadista de madeira, material de construção, ferragens e ferramentas 
 

43.05.00.0 Madeiras em bruto ou semi-aparelhadas 
 

43.09.00.6* Produtos extrativos e agropecuários, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
43.51.00.2* Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos 
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43.52.00.9 Vidros, espelhos, vitrais, molduras e outros artigos do gênero - exclusive 
para veículos (grupo 43.64) e para embalagem (grupo 44.28) 

 
43.53.00.5 Tintas, esmaltes, lacas, vernizes, corantes e material para pintura 

 
43.54.00.1 Madeira serrada, folheada, compensada, aglomerada e artefatos de madeira 

 
43.55.00.8 Material de construção (cal, cimento, areia, pedra, asfalto, artigos de 

cerâmica, de plástico e de borracha e artigos sanitários) 
 

43.56.00.4* Material elétrico e de eletrônica - exclusive para veículos (grupo 43.64) 
 

43.59.00.3* Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; vidros, tintas, madeiras, 
material de construção, material elétrico e de  eletrônica, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
43.75.00.9* Bombas e compressores 

 
43.79.00.4* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 

para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
5154 Comércio atacadista de produtos químicos 
 

41.25.00.2 Produtos químicos de uso na agropecuária 
 

41.26.00.9 Produtos químicos para outros fins - exclusive de limpeza e higiene 
doméstica (grupo 41.24) e de uso na agropecuária (grupo 41.25) 

 
41.29.00.8* produtos farmacêuticos, odontológicos, da flora medicinal, de perfumaria, 

veterinários, de limpeza e higiene doméstica, e produtos químicos de uso na 
agropecuária e para outros fins, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
43.25.00.1 Produtos químicos de uso na agropecuária 

 
43.26.00.8 Produtos químicos para outros fins - exclusive de limpeza e higiene 

doméstica (grupo 43.24) e de uso na agropecuária (grupo 43.25) 
 

43.29.00.7* Produtos farmacêuticos, odontológicos, da flora medicinal, de perfumaria, 
veterinários, de limpeza e higiene domestica, e produtos químicos de uso na 
agropecuária e para outros fins, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
44.28.00.5* Artigos diversos não compreendidos nos grupos anteriores 

 
44.29.00.1* Artigos diversos em geral 

 
 5155 Comércio atacadista de resíduos e sucatas 
 

42.31.00.7* Artigos usados em geral - exclusive veículos (grupo 41.62) 
 

44.31.00.6 Artigos usados 
 
 5159 Comércio atacadista de outros produtos intermediários não-agropecuários, não especificados 

anteriormente 
 

43.91.00.4* Papel, papelão, cartolina, cartão e seus artefatos; artigos escolares, de 
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papelaria e de escritório 
 

43.99.00.5* Papel, papelão, cartolina, cartão e seus artefatos; artigos escolares, de 
papelaria, de escritório e de livraria, em geral, não especificados ou não 
classificados - inclusive celulose e pasta mecânica 

 
44.27.00.9* Borracha, plástico, seus artefatos e produtos similares 

 
44.29.00.1* Artigos diversos em geral 

 
 5161 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário 
 

41.74.00.3 Máquinas, aparelhos e equipamentos para agricultura, avicultura, 
cunicultura, apicultura, criação de outros pequenos animais e para obtenção 
de produtos de origem animal e para beneficiamento ou preparação de 
produtos agrícolas - inclusive peças e acessórios 

 
41.79.00.5* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 

para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
43.74.00.2 Máquinas, aparelhos e equipamentos para agricultura, avicultura, 

cunicultura, apicultura, criação de outros pequenos animais e para obtenção 
de produtos de origem animal e para beneficiamento ou preparação de 
produtos agrícolas - inclusive peças e acessórios 

 
43.79.00.4* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 

para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
 5162 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para o comércio 
 

41.72.00.0* Máquinas e aparelhos para escritório e para uso comercial, técnico e 
profissional - inclusive peças e acessórios 

 
41.79.00.5* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 

para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
43.72.00.0* Máquinas e aparelhos para escritório e para uso comercial, técnico e 

profissional - inclusive peças e acessórios 
 

43.79.00.4* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 
para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
 5163 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para escritório 
 

43.72.00.0* Máquinas e aparelhos para escritório e para uso comercial, técnico e 
profissional - inclusive peças e acessórios 

 
43.73.00.6 Aparelhos e equipamentos para comunicação - inclusive peças e acessórios 

 
43.79.00.4* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 

para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
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agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
 5169 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos industrial, técnico e 

profissional e outros usos, não especificados anteriormente 
 

41.71.00.4 Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial - inclusive peças e 
acessórios 

 
41.72.00.0* Máquinas e aparelhos para escritório e para uso comercial, técnico e 

profissional - inclusive peças e acessórios 
 

41.75.00.0* Bombas e compressores 
 

41.79.00.5* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 
para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
43.61.00.8* Veículos novos - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 43.65) 

 
43.69.00.9* Veículos novos e usados, peças e acessórios, em geral, não especificados 

ou não classificados 
 

43.71.00.3 Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial - inclusive peças e 
acessórios 

 
43.72.00.0* Máquinas e aparelhos para escritório e para uso comercial, técnico e 

profissional - inclusive peças e acessórios 
 

43.75.00.9* Bombas e compressores 
 

43.79.00.4* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 
para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
 5191 Comércio atacadista de mercadorias em geral ( não especializado ) 
 

44.01.00.0 Mercadorias em geral - inclusive produtos alimentícios 
 

44.11.00.5 Mercadorias em geral - exclusive produtos alimentícios 
 

44.28.00.5* Artigos diversos não compreendidos nos grupos anteriores 
 

44.29.00.1* Artigos diversos em geral 
 
 5192 Comércio atacadista especializado em mercadorias não especificadas anteriormente 
 

43.41.00.7* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico 
 

43.49.00.8* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico; moveis, 
artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades; artigos de 
uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
43.56.00.4* Material elétrico e de eletrônica - exclusive para veículos (grupo 43.64) 

 
43.59.00.3* Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; vidros, tintas, madeiras, 
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material de construção, material elétrico e de  eletrônica, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
44.28.00.5* Artigos diversos não compreendidos nos grupos anteriores 

 
44.29.00.1* Artigos diversos em geral 

 
 5211 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 

com área de venda superior a 5000 metros quadrados - hipermercados 
 

42.01.00.0* Mercadorias em geral - inclusive produtos alimentícios 
 
 5212 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 

com área de venda entre 300 e 5000 metros quadrados - supermercados 
 

42.01.00.0* Mercadorias em geral - inclusive produtos alimentícios 
 
 5213 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 

com área de venda inferior a 300 metros quadrados - exclusive lojas de conveniência 
 

41.11.00.1* Armazéns de secos e molhados, empórios, mercearias, etc.; 
estabelecimentos que revendem produtos alimentícios industrializados; 
forragens, rações e produtos alimentícios para animais - exclusive 
supermercados e hipermercados (grupo 42.01) 

 
41.19.00.2* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 

42.01.00.0* Mercadorias em geral - inclusive produtos alimentícios 
 
 5214 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 

industrializados - lojas de conveniência 
 

42.01.00.0* Mercadorias em geral - inclusive produtos alimentícios 
 
 5215 Comércio varejista não-especializado, sem predominância de produtos alimentícios 
 

42.11.00.6 Mercadorias em geral - exclusive produtos alimentícios 
 
 5221 Comércio varejista de produtos de padaria, de laticínio, frios e conservas 
 

41.13.00.4 Produtos de laticínio 
 

41.14.00.0* Produtos de padaria; doces, balas, bombons, chocolates, confeitos 
 

41.15.00.7* Açougues - carnes frescas, frigorificadas e congeladas; carnes conservadas; 
aves e pequenos animais abatidos 

 
41.19.00.2* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 
 5222 Comércio varejista de  balas, bombons, e semelhantes 
 

41.14.00.0* Produtos de padaria; doces, balas, bombons, chocolates, confeitos 
 

41.19.00.2* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
 5223 Comércio varejista de carnes - açougues 
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41.15.00.7* Açougues - carnes frescas, frigorificadas e congeladas; carnes conservadas; 

aves e pequenos animais abatidos 
 

41.19.00.2* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
 5224 Comércio varejista de bebidas 
 

41.17.00.0 Bebidas alcóolicas, refrigerantes e águas minerais - inclusive água 
ozonizada - não classificados 

 
41.19.00.2* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 
 5229 Comércio varejista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente e de 

produtos do fumo 
 

41.12.00.8 Produtos hortigranjeiros 
 

41.16.00.3 Peixarias - pescados, crustáceos e moluscos frescos, frigorificados, 
congelados e conservados 

 
41.18.00.6 Fumo e artigos de tabacaria 

 
41.19.00.2* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 
 5231 Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho 
 

41.31.00.2 Tecidos 
 

41.32.00.9 Artefatos de tecidos 
 

41.34.00.1 Artigos de armarinho 
 

41.39.00.3* Tecidos, artefatos de tecidos, artigos do vestuário e roupas e acessórios 
especiais para segurança pessoal, e artigos de armarinho, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
 5232 Comércio varejista de artigos do vestuário e complementos 
 

41.33.00.5* Artigos do vestuário e roupas especiais para segurança pessoal - inclusive 
calçados, complementos e acessórios 

 
41.39.00.3* Tecidos, artefatos de tecidos, artigos do vestuário e roupas e acessórios 

especiais para segurança pessoal, e artigos de armarinho, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
 5233 Comércio varejista de calçados, artigos de couro e de viagem 
 

41.33.00.5* Artigos do vestuário e roupas especiais para segurança pessoal - inclusive 
calçados, complementos e acessórios 

 
41.39.00.3* Tecidos, artefatos de tecidos, artigos do vestuário e roupas e acessórios 

especiais para segurança pessoal, e artigos de armarinho, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
42.26.00.3* Couros e peles curtidos, artefatos de couro, de pele e produtos similares - 
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exclusive calçados (grupo 41.33) 
 

42.29.00.2* Artigos diversos em geral 
 
 5241 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, de perfumaria e 

cosméticos 
 

41.21.00.7 Produtos farmacêuticos, odontológicos e da flora medicinal 
 

41.22.00.3 Produtos de perfumaria 
 

41.23.00.0 Produtos veterinários 
 

41.29.00.8* Produtos farmacêuticos, odontológicos, da flora medicinal, de perfumaria, 
veterinários, de limpeza e higiene doméstica, e produtos químicos de uso na 
agropecuária e para outros fins, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
42.23.00.4* Artigos de ótica, material fotográfico e cinematográfico, e aparelhos para 

correção de defeitos físicos 
 

42.29.00.2* Artigos diversos em geral 
 
 5242 Comércio varejista de máquinas e aparelhos de usos doméstico e pessoal, discos e 

instrumentos musicais 
 

41.41.00.8 Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico 
 

41.49.00.9* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico; móveis, 
artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades; artigos de 
uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
42.21.00.1 Instrumentos musicais e acessórios, músicas impressas, discos gravados e 

fitas cassetes 
 

42.23.00.4* Artigos de ótica, material fotográfico e cinematográfico, e aparelhos para 
correção de defeitos físicos 

 
42.29.00.2* Artigos diversos em geral 

 
 5243 Comércio varejista de móveis, artigos de iluminação e outros artigos para residência 
 

41.42.00.4* Móveis, artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades 
 

41.43.00.0 Artigos de uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha - inclusive 
talheres, vassouras e objetos de decoração 

 
41.49.00.9* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico; móveis, 

artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades; artigos de 
uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
41.51.00.3* Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos 

 
41.56.00.5* Material elétrico e de eletrônica - exclusive para veículos (grupo 41.64) 

 
41.59.00.4* Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; vidros, tintas, madeiras, 

material de construção, material elétrico e de eletrônica, em geral, não 
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especificados ou não classificados 
 

42.27.00.0* Borracha, plástico, seus artefatos e produtos similares 
 

42.28.00.6* Artigos diversos não compreendidos nos grupos anteriores 
 

42.29.00.2* Artigos diversos em geral 
 
 5244 Comércio varejista de material de construção, ferragens, ferramentas manuais e produtos 

metalúrgicos; vidros, espelhos e vitrais, tintas e madeiras 
 

41.51.00.3* Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos 
 

41.52.00.0 Vidros, espelhos, vitrais, molduras e outros artigos do gênero - exclusive 
para veículos (grupo 41.64) e para embalagem (grupo 42.28) 

 
41.53.00.6 Tintas, esmaltes, lacas, vernizes, corantes e material para pintura 

 
41.54.00.2 Madeira serrada, folheada, compensada, aglomerada e artefatos de madeira 

 
41.55.00.9 Material de construção (cal, cimento, areia, pedra, artigos de cerâmica, de 

plástico e de borracha e artigos sanitários) 
 

41.56.00.5* Material elétrico e de eletrônica - exclusive para veículos (grupo 41.64) 
 

41.59.00.4* Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; vidros, tintas, madeiras, 
material de construção, material elétrico e de eletrônica, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
5245 Comércio varejista de equipamentos e materiais para escritório; informática e comunicação, 

inclusive suprimentos 
 

41.72.00.0* Máquinas e aparelhos para escritório e para uso comercial, técnico e 
profissional - inclusive peças e acessórios 

 
41.73.00.7 Aparelhos e equipamentos para comunicação - inclusive peças e acessórios 

 
41.79.00.5* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 

para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
 5246 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria 
 

41.91.00.5 Papel, papelão, cartolina, cartão e seus artefatos; artigos escolares, de 
papelaria e de escritório 

 
41.92.00.1 Livrarias e bancas de jornais - livros, jornais, revistas e outras publicações - 

exclusive usados (grupo 42.31) 
 

41.99.00.6 Papel, papelão, cartolina, cartão e seus artefatos; artigos escolares, de 
papelaria, de escritório e de livraria, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
 5247 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 
 

41.84.00.9 Gás liquefeito de petróleo (GLP) 
 

41.89.00.0* Combustíveis e lubrificantes, em geral, não especificados ou não 
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classificados 
 
 5249 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
 

41.11.00.1* Armazéns de secos e molhados, empórios, mercearias, etc.; 
estabelecimentos que revendem produtos alimentícios industrializados; 
forragens, rações e produtos alimentícios para animais - exclusive 
supermercados e hipermercados (grupo 42.01) 

 
41.19.00.2* Produtos alimentícios, bebidas e fumo, em geral, não especificados ou não 

classificados 
 

41.24.00.6 Produtos de limpeza e higiene doméstica 
 

41.29.00.8* Produtos farmacêuticos, odontológicos, da flora medicinal, de perfumaria, 
veterinários, de limpeza e higiene doméstica, e produtos químicos de uso na 
agropecuária e para outros fins, em geral, não especificados ou não 
classificados 

 
41.33.00.5* Artigos do vestuário e roupas especiais para segurança pessoal - inclusive 

calçados, complementos e acessórios 
 

41.39.00.3* Tecidos, artefatos de tecidos, artigos do vestuário e roupas e acessórios 
especiais para segurança pessoal, e artigos de armarinho, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
41.42.00.4* Móveis, artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades 

 
41.49.00.9* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico; móveis, 

artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades; artigos de 
uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
41.61.00.9* Veículos novos - exclusive bicicletas e triciclos (grupo 41.65) 

 
41.65.00.4 Bicicletas e triciclos, motorizados ou não - inclusive peças e acessórios 

 
41.69.00.0* Veículos novos e usados, peças e acessórios, em geral, não especificados 

ou não classificados 
 

41.75.00.0* Bombas e compressores 
 

41.79.00.5* Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; para escritório e 
para uso comercial, técnico e profissional; para comunicação; para 
agricultura e criação de pequenos animais; bombas e compressores, em 
geral, não especificados ou não classificados - inclusive peças e acessórios 

 
42.22.00.8 Joalheria, relojoaria e bijuteria - inclusive metais preciosos, pedras preciosas 

e semipreciosas lapidadas e peças para relógios 
 

42.23.00.4* Artigos de ótica, material fotográfico e cinematográfico, e aparelhos para 
correção de defeitos físicos 

 
42.24.00.0 Brinquedos, artigos recreativos, desportivos, de caça, pesca e  "camping" 

 
42.25.00.7 Artigos religiosos, ervanários, plantas, flores e animais vivos para criação 

doméstica 
 

42.26.00.3* Couros e peles curtidos, artefatos de couro, de pele e produtos similares - 
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exclusive calçados (grupo 41.33) 
 

42.27.00.0* Borracha, plástico, seus artefatos e produtos similares 
 

42.28.00.6* Artigos diversos não compreendidos nos grupos anteriores 
 

42.29.00.2* Artigos diversos em geral 
 

43.42.00.3* Móveis, artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades 
 

43.49.00.8* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico; móveis, 
artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades; artigos de 
uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
5250 Comércio varejista de artigos usados, em lojas 
 

41.42.00.4* Moveis, artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades 
 

41.49.00.9* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico; móveis, 
artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades; artigos de 
uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
42.31.00.7* Artigos usados em geral - exclusive veículos (grupo 41.62) 

 
43.42.00.3* Móveis, artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades 

 
43.49.00.8* Máquinas e aparelhos elétricos e não-elétricos de uso doméstico; móveis, 

artigos de colchoaria e tapeçaria, objetos de arte e antigüidades; artigos de 
uso doméstico para serviço de mesa, copa e cozinha, em geral, não 
especificados ou não classificados 

 
 5261 Comércio varejista de artigos em geral, por catálogo, televisão, internet e outros meios de 

comunicação 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
5269 Comércio varejista realizado em vias públicas, postos móveis, e outros tipos não realizados 

em loja 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 5271 Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos 
 

52.12.00.6 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e de aparelhos 
eletrônicos, elétricos ou não, de uso predominantemente doméstico 

 
 5272 Reparação de calçados 
 

52.16.00.1* Reparação de calçados, de artigos e acessórios do vestuário e de artigos de 
tecidos - inclusive salões de engraxate, cobertura de botões, "ajours", 
plissês e colocação de ilhoses 

 
 5279 Reparação de outros objetos pessoais e domésticos 
 

52.11.00.0 Reparação de artigos de metal - inclusive serviços de chaveiro e de amolar 
 

52.13.00.2* Reparação e manutenção de veículos rodoviários - inclusive em peças e 
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acessórios 
 

52.14.00.9 Reparação de artigos de madeira e do mobiliário - inclusive o serviço de 
montagem, instalação e lustração de móveis 

 
52.15.00.5 Reparação de artigos de borracha, de couro, de pele e de artigos de viagem 

- exclusive reparação de calçados 
 
52.16.00.1* Reparação de calçados, de artigos e acessórios do vestuário e de artigos de 

tecidos - inclusive salões de engraxate, cobertura de botões, "ajours", 
plissês e colocação de ilhoses 

 
52.17.00.8* Reparação de artigos diversos (jóias, relógios, máquinas fotográficas, 

aparelhos de ótica, filmadoras, instrumentos musicais, aparelhos de medida 
e precisão, brinquedos, restauração de antigüidades, etc.) - inclusive 
aferição, gravação, cravação e afinação 

 
 5511 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante 
 

51.11.00.5* Hotéis e motéis 
 
 5512 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante 
 

51.11.00.5* Hotéis e motéis 
 
 5519 Outros tipos de alojamento 
 

51.12.00.1 Pensões, hospedarias, pousadas, dormitórios, "camping", etc. 
 

51.19.00.6 Outras unidades de alojamento, não especificadas ou não classificadas 
 
 5521 Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço completo 
 

51.21.00.0* Restaurantes, bares, lanchonetes, pensões de alimentação, serviços de 
"buffet", churrascarias e outros serviços semelhantes 

 
 5522 Lanchonetes e similares 
 

51.21.00.0* Restaurantes, bares, lanchonetes, pensões de alimentação, serviços de 
"buffet", churrascarias e outros serviços semelhantes 

 
51.22.00.7 Confeitarias, casas de chá, de doces e salgados, leiterias, sorveterias, 

pastelarias e casas de sucos de frutas 
 
 5523 Cantinas (serviços de alimentação privativos) 
 

51.21.00.0* Restaurantes, bares, lanchonetes, pensões de alimentação, serviços de 
"buffet", churrascarias e outros serviços semelhantes 

 
 5524 Fornecimento de comida preparada 
 

26.11.50.3 Produção de refeições preparadas industrialmente para consumo fora dos 
locais de fabricação (refeições para consumo durante viagens aéreas; 
dietéticas para venda a hospitais; preparadas e comercializadas em 
supermercados; para fornecimento a estabelecimentos industriais e 
comerciais; para suprimento de lanchonetes e semelhantes) 

 
51.21.00.0* Restaurantes, bares, lanchonetes, pensões de alimentação, serviços de 

"buffet", churrascarias e outros serviços semelhantes 
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 5529 Outros serviços de alimentação 
 

51.23.00.3 Quiosques, "trailers", etc., instalados ou estacionados em local fixo 
 

51.29.00.1 Serviços de alimentação, não especificados ou não classificados 
 
 6010 Transporte ferroviário interurbano 
 

47.21.99.3* Transporte de passageiros e cargas por trens e  metropolitanos - inclusive 
os serviços de vagões-dormitórios, de vagões-restaurantes, de despacho e 
redespacho de mercadorias e a interconexão com outros serviços em 
terminais, desde que explorados pela própria empresa. Inclui-se, também, a 
locação de via permanente e do material de tração e locomoção, com ou 
sem pessoal 

 
 6021 Transporte ferroviário de passageiros, urbano 
 

47.21.99.3* Transporte de passageiros e cargas por trens e metropolitanos - inclusive os 
serviços de vagões-dormitórios, de vagões-restaurantes, de despacho e 
redespacho de mercadorias e a interconexão com outros serviços em 
terminais, desde que explorados pela própria empresa. Inclui-se, também, a 
locação de via permanente  e do material de tração e locomoção, com ou 
sem pessoal 

 
6022 Transporte metroviário 
 

47.21.99.3* Transporte de passageiros e cargas por trens e metropolitanos - inclusive os 
serviços de vagões-dormitórios, de vagões-restaurantes, de despacho e 
redespacho de mercadorias e a interconexão com outros serviços em 
terminais, desde que explorados pela própria empresa. Inclui-se, também, a 
locação de via permanente e do material de tração e locomoção, com ou 
sem pessoal 

 
6023 Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano 
 

47.11.10.6* Transporte rodoviário de passageiros em linhas de itinerário fixo municipal, 
intermunicipal, interestadual e internacional 

 
 6024 Transporte rodoviário de passageiros, regular, não urbano 
 

47.11.10.6* Transporte rodoviário de passageiros em linhas de itinerário  fixo municipal, 
intermunicipal, interestadual e internacional 

 
 6025 Transporte rodoviário de passageiros, não regular 
 

47.11.20.3 Transporte escolar, por ônibus fretados por empresas ou entidades para 
transporte de seu pessoal - exclusive para serviço de turismo (grupo 55.45); 
serviço de táxi (motoristas com vínculo  empregatício) - exclusive locadoras 
de automóveis para serviço de táxi (grupo 55.23) e táxis autônomos; e 
outros tipos de transportes rodoviários de pessoas não especificados ou não 
classificados 

 
55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 

(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 
 

55.45.00.5* Agências de turismo e agências de venda de passagens 
 
 6026 Transporte rodoviário de cargas, em geral 
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47.12.10.2* Transporte de carga em geral 

 
47.12.20.0* Transporte de carga leve ou de pequeno porte 

 
55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 

(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 6027 Transporte rodoviário de produtos perigosos 
 

47.12.10.2* Transporte de carga em geral 
 
 6028 Transporte rodoviário de mudanças 
 

47.12.30.7 Transporte de mudanças 
 

55.44.00.9* Serviços de armazenagem a seco e a frio - exclusive frigoríficos industriais 
 
 6029 Transporte regular em bondes, funiculares, teleféricos ou trens próprios para exploração de 

pontos turísticos 
 

54.25.00.0* Locais e instalações para diversão, recreação e prática de esportes 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
6030 Transporte dutoviário 
 

47.51.99.0 Transportes especiais (transporte por oleoduto, gasoduto, mineroduto e 
outros) 

 
 6111 Transporte marítimo de cabotagem 
 

47.31.20.4 Transporte hidroviário, de passageiros e cargas, de cabotagem 
 
55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 

(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 
 
 6112 Transporte marítimo de longo curso 
 

47.31.10.7 Transporte hidroviário, de passageiros e cargas, de longo curso 
 
55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 

(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 
 
 6121 Transporte por navegação interior de passageiros 
 

47.31.30.1* Transporte hidroviário, de passageiros e cargas, por vias internas (rios, 
canais, lagoas, etc.)  

 
55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 

(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 
 
 6122 Transporte por navegação interior de carga 
 

47.31.30.1* Transporte hidroviário, de passageiros e cargas, por vias internas (rios, 
canais, lagoas, etc.) 
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55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 
(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 

 
6123 Transporte aquaviário urbano 
 

47.31.30.1* Transporte hidroviário, de passageiros e cargas, por vias internas (rios, 
canais, lagoas, etc.) 

 
55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 

(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 
 
 6210 Transporte aéreo, regular 
 

47.41.10.2 Transporte aéreo, de passageiros e cargas em linhas domésticas e 
internacionais 

 
 6220 Transporte  aéreo,  não-regular 
 

47.41.20.0 Transporte aéreo, de passageiros e cargas por vôos fretados (táxi aéreo e 
helicópteros) 

 
55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 

(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 
 
 6230 Transporte espacial 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6311 Carga e descarga 
 

55.41.00.0* Serviços auxiliares do transporte aéreo 
 

55.42.00.6* Serviços auxiliares do transporte rodoviário 
 

55.43.00.2* Serviços auxiliares do transporte hidroviário 
 
 6312 Armazenamento e depósitos de cargas 
 

55.44.00.9* Serviços de armazenagem a seco e a frio - exclusive frigoríficos industriais 
 
 6321 Atividades auxiliares aos transportes terrestres 
 

55.42.00.6* Serviços auxiliares do transporte rodoviário 
 

55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
6322 Atividades auxiliares aos transportes aquaviários 
 

55.43.00.2* Serviços auxiliares do transporte hidroviário 
 
 6323 Atividades auxiliares aos transportes aéreos 
 

55.41.00.0* Serviços auxiliares do transporte aéreo 
 
 6330 Atividades de agências de viagens e organizadores de viagem 
 

55.45.00.5* Agências de turismo e agências de venda de passagens 
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99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 6340 Atividades relacionadas à organização do transporte de cargas 
 

55.41.00.0* Serviços auxiliares do transporte aéreo 
 

55.42.00.6* Serviços auxiliares do transporte rodoviário 
 

55.43.00.2* Serviços auxiliares do transporte hidroviário 
 

55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 
 
 6411 Atividades de correio nacional 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6412 Outras atividades de correio 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 

47.12.20.0* Transporte de carga leve ou de pequeno porte 
 
 6420 Telecomunicações 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
6510 Banco Central 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
6521 Bancos comerciais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6522 Bancos múltiplos (com carteira comercial) 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6523 Caixas econômicas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6524 Crédito cooperativo 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6531 Bancos múltiplos (sem carteira comercial) 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6532 Bancos de investimento 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6533 Bancos de desenvolvimento 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
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 6534 Crédito imobiliário 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6535 Sociedades de crédito, financiamento e investimento 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6540 Arrendamento mercantil 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6551 Agências de desenvolvimento 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6559 Outras atividades de concessão de crédito 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 

55.31.00.4* Serviços auxiliares financeiros 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 6591 Fundos mútuos de investimento 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6592 Sociedades de capitalização 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 6599 Outras atividades de intermediação financeira, não especificadas anteriormente 
 

55.31.00.4* Serviços auxiliares financeiros 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 6611 Seguros de vida 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6612 Seguros não-vida 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6613 Resseguros 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6621 Previdência privada fechada 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 6622 Previdência privada aberta 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
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 6630 Planos de saúde 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
6711 Administração de mercados bursáteis 
 

55.31.00.4* Serviços auxiliares financeiros 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
6712 Atividades de intermediários em transações de títulos e valores mobiliários 
 

55.31.00.4* Serviços auxiliares financeiros 
 

55.32.00.0* Serviços auxiliares de seguros e capitalização 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 6719 Outras atividades auxiliares da intermediação financeira, não especificadas anteriormente 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 

55.31.00.4* Serviços auxiliares financeiros 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 6720 Atividades auxiliares dos seguros e da previdência privada 
 

55.32.00.0* Serviços auxiliares de seguros e capitalização 
 

55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 7010 Incorporação e compra e venda de imóveis 
 

33.12.00.3 Incorporação de imóveis e loteamento quando não associados à construção 
 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 7020 Aluguel de imóveis 
 

56.21.00.3* Administração, locação e arrendamento de bens imóveis 
 
 7031 Corretagem e avaliação de imóveis 
 

56.11.00.8 Compra e venda de bens imóveis de terceiros (corretagem) 
 

55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 
 
 7032 Administração de imóveis por conta de terceiros 

 
56.21.00.3* Administração, locação e arrendamento de bens imóveis 

 
 7040 Condomínios prediais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
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 7110 Aluguel de automóveis 
 

55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 
(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 

 
 7121 Aluguel de outros meios de transporte terrestre 
 

55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 
(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 7122 Aluguel de embarcações 
 

55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 
(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 

 
 7123 Aluguel de aeronaves 
 

55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 
(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 

 
 7131 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas 
 

55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 
(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 

 
 7132 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil 
 

55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 
(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 

 
7133 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
 

55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 
(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 

 
 7139 Aluguel de máquinas e equipamentos de outros tipos, não especificados anteriormente 
 

55.22.00.5* Locação de bens e serviços - exclusive camas de hospitais, cadeiras de 
rodas e aparelhos ortopédicos (grupo 55.80) 

 
55.23.00.1* Locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e instalações 

(agrícolas, industriais, comerciais e para escritórios) 
 
 7140 Aluguel de objetos pessoais e domésticos 
 

55.22.00.5* Locação de bens e serviços - exclusive camas de hospitais, cadeiras de 
rodas e aparelhos ortopédicos (grupo 55.80) 

 
55.81.00.1* Serviços auxiliares de saúde 

 
 7210 Consultoria em sistemas de informática 
 

55.81.00.1* Centro de processamento de dados (CPD) para prestação de serviços a 
terceiros ("bureau") 

 
 7220 Desenvolvimento de programas de informática 
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55.81.00.1* Centro de processamento de dados (CPD) para prestação de serviços a 
terceiros ("bureau") 

 
 7230 Processamento de dados 
 

55.81.00.1* Centro de processamento de dados (CPD) para prestação de serviços a 
terceiros ("bureau") 

 
 7240 Atividades de banco de dados 
 

55.81.00.1* Centro de processamento de dados (CPD) para prestação de serviços a 
terceiros ("bureau") 

 
 7250 Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 
 

13.91.10.0* Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos elétricos (enrolamento 
de motores e geradores elétricos, reparo de transformadores, disjuntores, 
fornos industriais, e outros equipamentos) 

 
7290 Outras atividades de informática, não especificadas anteriormente 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7310 Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7320 Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7411 Atividades jurídicas 
 

55.72.00.2* Serviços de escritórios jurídicos, contábeis, de auditoria, de assessoria 
técnica e financeira; de levantamentos estatísticos - inclua pesquisa de 
mercado; etc 

 
55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 7412 Atividades de contabilidade e auditoria 
 

55.72.00.2* Serviços de escritórios jurídicos, contábeis, de auditoria, de assessoria 
técnica e financeira; de levantamentos estatísticos - inclua pesquisa de 
mercado; etc 

 
 7413 Pesquisas de mercado e de opinião pública 
 

55.72.00.2* Serviços de escritórios jurídicos, contábeis, de auditoria, de assessoria 
técnica e financeira; de levantamentos estatísticos - inclua pesquisa de 
mercado; etc 

 
 7414 Gestão de participações societárias (holdings) 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7415 Sedes de empresas e unidades administrativas locais 
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99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7416 Atividades de assessoria em gestão empresarial 
 

55.11.00.3* Serviços auxiliares da agropecuária e de reflorestamento 
 

55.72.00.2* Serviços de escritórios jurídicos, contábeis, de auditoria, de assessoria 
técnica e financeira; de levantamentos estatísticos - inclua pesquisa de 
mercado; etc 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 7420 Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado 
 

55.51.00.5* Assessoria técnica em construção: administração e fiscalização de obras; 
serviços de geodésia, geologia e prospecção; levantamentos topográficos e 
aerofotogramétricos; estudo e demarcação do solo; vistoria, ensaios de 
material 

 
55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 7430 Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade 
 

55.51.00.5* Assessoria técnica em construção: administração e fiscalização de obras; 
serviços de geodésia, geologia e prospecção; levantamentos topográficos e 
aerofotogramétricos; estudo e demarcação do solo; vistoria, ensaios de 
material 

 
55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 

 
 7440 Publicidade 
 

55.73.00.9* Publicidade, divulgação e promoção 
 
 7450 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 
 

55.76.00.8* Recrutamento, administração e treinamento de pessoal; agenciamento e 
locação de mão-de-obra para serviços temporários 

 
 7460 Atividades de investigação, vigilância e segurança 
 

47.12.20.0* Transporte de carga leve ou de pequeno porte 
 

55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 
 
 7470 Atividades de limpeza em prédios e domicílios 
 

55.61.00.0* Limpeza, higienização, decoração e outros serviços executados em prédios 
e domicílios 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
7491 Atividades fotográficas 
 

53.12.00.0 Retratistas de pessoas e fotos sociais, e fornecimento de cópias 
fotográficas, sob encomenda de particulares - exclusive os estúdios de 
fotografias para fins comerciais, industriais e de propaganda, e laboratórios 
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de revelações (grupo 55.79) 
 

55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 
 
 7492 Atividades de envasamento e empacotamento, por conta de terceiros 
 

27.51.99.2* Serviços de engarrafamento de bebidas (aguardentes, vinhos,etc.) - 
exclusive água mineral e vinagre 

 
 7499 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas, não especificadas 

anteriormente 
 

54.23.00.7* Promoção e/ou produção de espetáculos artísticos, culturais e esportivos 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
 

55.61.00.0* Limpeza, higienização, decoração e outros serviços executados em prédios 
e domicílios 

 
55.73.00.9* Publicidade, divulgação e promoção 

 
55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 7511 Administração pública em geral 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
7512 Regulação das atividades sociais e culturais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7513 Regulação das atividades econômicas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7514 Atividades de apoio à administração pública 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
7521 Relações exteriores 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
7522 Defesa 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7523 Justiça 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7524 Segurança e ordem pública 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7525 Defesa civil 
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99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 7530 Seguridade social 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8011 Educação pré-escolar 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8012 Educação fundamental 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8021 Educação média de formação geral 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8022 Educação média de formação técnica e profissional 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8030 Educação superior 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8091 Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8092 Educação supletiva 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8093 Educação continuada ou permanente e aprendizagem profissional 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8094 Ensino a distância 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8095 Educação especial 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8511 Atividades de atendimento hospitalar 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8512 Atividades de atendimento a urgências e emergências 
 

55.81.00.1* Serviços auxiliares de saúde 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 8513 Atividades de atenção ambulatorial 
 

55.81.00.1* Serviços auxiliares da saúde 
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99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 8514 Atividades de serviços de complementação diagnóstica ou terapêutica 
 

55.81.00.1* Serviços auxiliares de saúde 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 8515 Atividades de outros profissionais da área de saúde 
 

55.81.00.1* Serviços auxiliares de saúde 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 8516 Outras atividades relacionadas com a atenção à saúde 
 

55.81.00.1* Serviços auxiliares de saúde 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 8520 Serviços veterinários 
 

55.11.00.3* Serviços auxiliares da agropecuária e de reflorestamento 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 8531 Serviços sociais com alojamento 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 8532 Serviços sociais sem alojamento 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
9000 Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9111 Atividades de organizações empresariais e patronais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9112 Atividades de organizações profissionais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9120 Atividades de organizações sindicais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9191 Atividades de organizações religiosas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9192 Atividades de organizações políticas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
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 9199 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9211 Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo 
 

54.23.00.7* Promoção e/ou produção de espetáculos artísticos, culturais e esportivos 
 

55.73.00.9* Publicidade, divulgação e promoção 
 

55.74.00.5 Serviços auxiliares à produção de películas cinematográficas e fitas para 
vídeo 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 9212 Distribuição de filmes e de vídeos 
 

55.22.00.5* Locação de bens e serviços - exclusive camas de hospitais, cadeiras de 
rodas e aparelhos ortopédicos (grupo 55.80) 

 
55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 9213 Projeção de filmes e de vídeos 
 

54.21.00.4* Cinemas, teatros, salões para recitais, concertos, e semelhantes 
 
 9221 Atividades de rádio 
 

54.11.00.9 Serviços de radiodifusão - inclusive veiculação de propaganda, locação de 
horário de programas, etc. 

 
54.23.00.7* Promoção e/ou produção de espetáculos artísticos, culturais e esportivos 

 
 9222 Atividades de televisão 
 

54.12.00.5 Serviços de televisão - inclusive as retransmissoras, veiculação de 
propaganda, locação de horário de programas, etc. 

 
54.23.00.7* Promoção e/ou produção de espetáculos artísticos, culturais e esportivos 

 
 9231 Atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e literárias 
 

52.17.00.8* Reparação de artigos diversos (jóias, relógios, máquinas fotográficas, 
aparelhos de ótica, filmadoras, instrumentos musicais, aparelhos de medida 
e precisão, brinquedos, restauração de antigüidades, etc.) - inclusive 
aferição, gravação, cravação e afinação 

 
54.21.00.4* Cinemas, teatros, salões para recitais, concertos, e semelhantes 

 
54.23.00.7* Promoção e/ou produção de espetáculos artísticos, culturais e esportivos 

 
55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 9232 Gestão de salas de espetáculos 
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54.21.00.4* Cinemas, teatros, salões para recitais, concertos, e semelhantes 
 

54.22.00.0* Casas de "show", boates, danceterias, etc. 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 9239 Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente 
 

54.22.00.0* Casas de "show", boates, danceterias, etc. 
 

54.23.00.7* Promoção e/ou produção de espetáculos artísticos, culturais e esportivos 
 

54.29.00.5* Serviços de diversões, não especificados ou não classificados 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 9240 Atividades de agências de notícias 
 

55.73.00.9* Publicidade, divulgação e promoção 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 9251 Atividades de bibliotecas e arquivos 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9252 Atividades de museus e conservação do patrimônio histórico 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9253 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais e reservas ecológicas 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9261 Atividades desportivas 
 

53.23.00.2* Academias de ginastica e de prática de esportes, institutos de massagem, 
termas, saunas, duchas e casas de banho 

 
54.23.00.7* Promoção e/ou produção de espetáculos artísticos, culturais e esportivos 

 
54.25.00.0* Locais e instalações para diversão, recreação e prática de esportes 

 
99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 

 
 9262 Outras atividades relacionadas ao lazer 
 

42.28.00.6* Artigos diversos não compreendidos nos grupos anteriores 
 

44.28.00.5* Artigos diversos não compreendidos nos grupos anteriores 
 

54.24.00.3 Exploração de jogos recreativos e aluguel de veículos 
 

54.25.00.0* Locais e instalações para diversão, recreação e prática de esportes 
 

54.29.00.5* Serviços de diversões, não especificados ou não classificados 
 

55.21.00.9* Serviços auxiliares do comércio 
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55.79.00.7* Serviços auxiliares diversos 
 

55.76.00.8* Recrutamento, administração e treinamento de pessoal; agenciamento e 
locação de mão-de-obra para serviços temporários 

 
 9301 Lavanderias e tinturarias 
 

52.16.00.1* Reparação de calçados, artigos e acessórios do vestuário e de artigos de 
tecidos – inclusive salões de engraxate, cobertura de botões, “ajours”, 
plissês e colocação de ilhoses 

 
53.11.00.4 Lavanderias e tinturarias - exclusive postos de recebimento e entrega 

 
55.22.00.5* Locação de bens e serviços - exclusive camas de hospitais, cadeiras de 

rodas e aparelhos ortopédicos (grupo 55.80) 
 

99.99.99.0 Atividade em parte fora do âmbito da CAE-85 
 
 9302 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza 
 

53.21.00.0 Cabeleireiros, barbeiros e salões de beleza 
 

53.22.00.6 Pedicuros, manicuros e calistas 
 
 9303 Atividades funerárias e conexas 
 

53.13.00.7 Serviços funerários e cremação de corpos - exclusive administração e 
conservação de cemitérios (grupo 56.21) 

 
56.21.00.3* Administração, locação e arrendamento de bens imóveis 

 
 9304 Atividades de manutenção do físico corporal 
 

53.23.00.2* Academias de ginástica e de prática de esportes, institutos de massagem, 
termas, saunas, duchas e casas de banho 

 
 9309 Outras atividades de serviços pessoais, não especificadas anteriormente 
 

 52.16.00.1* Reparação de calçados, de artigos e acessórios do vestuário e de artigos de 
tecidos - inclusive salões de engraxate, cobertura de botões, "ajours", 
plissês e colocação de ilhoses 

 
53.19.00.5 Serviços pessoais, não especificados ou não classificados 

 
53.29.00.0 Serviços de higiene e de estética pessoal, não especificados ou não 

classificados 
 
 9500 Serviços domésticos 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 
 
 9900 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
 

99.99.98.1 Atividade fora do âmbito da CAE-85 


