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USO: COMERCIAL

46-G COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

46.8 Comércio atacadista especializado em outros produtos

46.81-8 Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural e GLP

4681-8/01
Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto 

lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR)

4681-8/02 Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR)

4681-8/03 Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante

4681-8/04 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto

4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes

46.82-6 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

46.83-4 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

46.84-2 Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos

4684-2/01 Comércio atacadista de resinas e elastômeros

4684-2/02 Comércio atacadista de solventes

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

46.85-1 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

4685-1/00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

47-G COMÉRCIO VAREJISTA

47.8 Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados

47.84-9 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

USO: INDUSTRIAL

07-B EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS

07.1 Extração de minério de ferro

07.10-3 Extração de minério de ferro, incluindo o beneficiamento

0710-3/02 Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro

07.2 Extração de minerais metálicos não-ferrosos

07.21-9 Extração de minério de alumínio, incluindo o beneficiamento

0721-9/02 Beneficiamento de minério de alumínio

07.22-7 Extração de minério de estanho, incluindo o beneficiamento

0722-7/02 Beneficiamento de minério de estanho

07.23-5 Extração de minério de manganês, incluindo o beneficiamento

0723-5/02 Beneficiamento de minério de manganês

07.24-3 Extração de minério de metais preciosos, incluindo o beneficiamento

0724-3/02 Beneficiamento de minério de metais preciosos

07.29-4 Extração de minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, incluindo o beneficiamento

0729-4/01 Extração de minérios de nióbio e titânio  (inclui o beneficiamento)

0729-4/02 Extração de minério de tungstênio  (inclui o beneficiamento)

0729-4/03 Extração de minério de níquel  (inclui o beneficiamento)

0729-4/05
Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não 

especificados anteriormente  (inclui o beneficiamento)

08-B EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS

08.1 Extração de pedra, areia e argila

08.10-0 Extração de pedra, areia e argila, incluindo o beneficiamento

0810-0/01 Extração de ardósia e beneficiamento associado (beneficiamento)

0810-0/02 Extração de granito e beneficiamento associado (beneficiamento)

0810-0/03 Extração de mármore e beneficiamento associado (beneficiamento)

0810-0/04 Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado (beneficiamento)

0810-0/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (beneficiamento)

0810-0/07 Extração de argila e beneficiamento associado (beneficiamento)

0810-0/08 Extração de saibro e beneficiamento associado (beneficiamento)

0810-0/09 Extração de basalto e beneficiamento associado (beneficiamento)

0810-0/10 Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração (beneficiamento)

0810-0/99
Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 

(beneficiamento)

08.9 Extração de outros minerais não-metálicos

08.92-4 Extração e refino de sal marinho e sal-gema

0892-4/03 Refino e outros tratamentos do sal

DENOMINAÇÃO

CLASIFICAÇÃO CNAE

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIInd 3 fls. 1/2
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08.99-1 Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

0899-1/01 Extração de grafita  (inclui o beneficiamento)

0899-1/02 Extração de quartzo  (inclui o beneficiamento)

0899-1/03 Extração de amianto  (inclui o beneficiamento)

19-C FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS

19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo

19.22-5 Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino

1922-5/02 Refino de óleos lubrificantes

1922-5/99 Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino

20-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos

20.21-5 Fabricação de produtos petroquímicos básicos

2021-5/00 Fabricação de produtos petroquímicos básicos

20.22-3 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras

2022-3/00 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras

20.29-1 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente

2029-1/00 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente

20.3 Fabricação de resinas e elastômeros

20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas

20.32-1 Fabricação de resinas termofixas

2032-1/00 Fabricação de resinas termofixas

20.33-9 Fabricação de elastômeros

2033-9/00 Fabricação de elastômeros

20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

2040-1/00 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos

20.92-4 Fabricação de explosivos

2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes

23-C FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS

23.2 Fabricação de cimento

23.20-6 Fabricação de cimento

2320-6/00 Fabricação de cimento

24-C METALURGIA

24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas

24.11-3 Produção de ferro-gusa

2411-3/00 Produção de ferro-gusa

24.12-1 Produção de ferroligas

2412-1/00 Produção de ferroligas

24.2 Siderurgia

24.21-1 Produção de semi-acabados de aço

2421-1/00 Produção de semi-acabados de aço

24.22-9 Produção de laminados planos de aço

2422-9/01 Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não

2422-9/02 Produção de laminados planos de aços especiais

24.23-7 Produção de laminados longos de aço

2423-7/01 Produção de tubos de aço sem costura

2423-7/02 Produção de laminados longos de aço, exceto tubos

24.24-5 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço

2424-5/01 Produção de arames de aço

2424-5/02 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames

USO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

49-H TRANSPORTE TERRESTRE

49.3 Transporte rodoviário de carga

49.30-2 Transporte rodoviário de carga

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos

96-S OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

96.0 Outras atividades de serviços pessoais

96.03-3 Atividades funerárias e serviços relacionados

9603-3/02 Serviços de cremação

NOTA: Ver as exceções descritas no final desta tabela de atividades UOS CSIInd 3 fls. 2/2


