
QUADRO 09 

ENQUADRAMENTO DOS USOS INDUSTRIAIS POR GRUPOS E SUBCATEGORIAS DE USO NÃO RESIDENCIAL  ID1, ID2 e  ID3

01 Abate de reses em matadouros frigoríficos e preparação de carne verde, seca e salgada, inclusive subprodutos

02 Abate de reses em charqueamento e preparação de carne salgada, inclusive subprodutos

03
Abate e preparação de carne de aves, suínos e pequenos animais, e preparação de subprodutos, inclusive toucinho, banha, 

linguiça

01 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas de modo artesanal

02
Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria, rotisserie, dentre outros, com ACC de até 1.000m², cujo potencial 

poluidor, em especial odores, seja passível de controle tecnológico

03 Fabricação de biscoitos e bolachas

04
Produção de derivados de cacau e elaboração de chocolates, gomas de mascar, balas e semelhantes, e de frutas cristalizadas

05 Fabricação de vinagre

06 Fabricação de fermentos e leveduras

07 Fabricação de gelo comum ou usando freon como refrigerante

08 Engarrafamento e gaseificados de águas minerais

09 Fabricação de massas alimentícias com ACC de até 1.000m²

10 Fabricação de produtos alimentícios em geral com ACC de até 1.000m²

11 Fabricação de massas alimentícias com ACC acima de 1.000m²

12 Fabricação de produtos alimentícios em geral com ACC acima de 1.000m²

13 Preparação de alimentos e conservas de frutas, legumes e outros vegetais.

14 Refino de óleo vegetais

15 Preparação de margarina e outras gorduras vegetais e óleos de origem animal não comestíveis

16 Fabricação de produtos de arroz, milho e mandioca

17 Moagem de trigo e fabricação de derivados
18 Fabricação de farinha de mandioca e derivados

ABATE DE ANIMAIS

ID1-02

ALIMENTOS E BEBIDAS

G
R

U
P

O
 0

2

SUBCATEGORIA DE USOUSOS

G
R

U
P

O
 0

1

ID3-02                               

(subgrupo 1)

ID3-01



QUADRO 09 

ENQUADRAMENTO DOS USOS INDUSTRIAIS POR GRUPOS E SUBCATEGORIAS DE USO NÃO RESIDENCIAL  ID1, ID2 e  ID3

19 Fabricação de fubá e farinha de milho

20 Fabricação de amidos e féculas de vegetais

21 Fabricação de farinhas diversas e produtos afins

22 Refino e moagem de açúcar, inclusive de cana

23 Fabricação de café solúvel

24 Preparação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

25 Refeições conservadas

26
Beneficiamentos, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares de origem vegetal, não especificados ou não 

classificados

27 Fabricação de mate solúvel

28 Fabricação de doces, exclusive aqueles de confeitaria

29 Preparação de sal de cozinha

30 Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardentes e outras bebidas destiladas

31 Fabricação de vinhos

32 Fabricação de malte, uísque, cervejas e chopes

33 Fabricação de refrigerantes, xaropes e pós para refrescos
34 Fabricação de bebidas não alcoólica

35 Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia não associadas ao abate

36 Preparação e conservação do pescado e fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos

37 Produção de óleos vegetais em bruto

38 Preparação do leite

39 Fabricação de produtos do laticínio

40 Beneficiamento de arroz

41 Fabricação de óleos de milho

42 Beneficiamento de café, cereais e produtos afins

43 Usinas de açúcar
44 Fabricação de rações balanceadas para animais
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ENQUADRAMENTO DOS USOS INDUSTRIAIS POR GRUPOS E SUBCATEGORIAS DE USO NÃO RESIDENCIAL  ID1, ID2 e  ID3

45 Fabricação de gelo, usando amônia como refrigerante

46 Torrefação e moagem de café

47 Preparação de subprodutos de carne não associada ao abate

48
Produção de óleos, gorduras e ceras vegetais e animais, em bruto; de óleos essenciais vegetais e outros produtos da 

destilação da madeira, exclusive refinação de produtos alimentares

49 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose), de beterraba, de cana de açúcar, e de Stévia
50 Fabricação de sorvetes e produtos gelados comestíveis

01
Fabricação de artigos e artefatos e espuma de borracha, dentre outros, que não utilizem processos de regeneração de 

borracha

02 Beneficiamento de borracha natural

03 Regeneração de borracha

01 Fabricação de celulose

02 Fabricação de pasta mecânica e outras pastas para a fabricação de papel, papelão,cartolina e cartão

01 Fabricação de artigos para viagem, calçados e de artefatos diversos de couro, peles e produtos similares

02 Curtimento e outras preparações de couros e peles, inclusive subprodutos

03 Secagem e salga de couros e peles

01 Execução de operações de edição e impressão, não impeditivas ao simples nacional

02 Edição e impressão em geral

03 Impressão e serviços conexos para terceiros em geral
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ENQUADRAMENTO DOS USOS INDUSTRIAIS POR GRUPOS E SUBCATEGORIAS DE USO NÃO RESIDENCIAL  ID1, ID2 e  ID3

01 Extração de combustíveis vegetais

02 Extração de produtos tanantes e tintoriais

03 Extração de produtos vegetais oleaginosos, ceríficos, medicinais e tóxicos 

04 Extração de combustíveis minerais

05 Extração de minerais fósseis

06 Extração de minerais metálicos não ferrosos

07 Extração de minerais não metálicos 

08 Extração de sal 

09 Extração de metais preciosos

10 Extração de pedras e outros materiais de construção

02 Fabricação de fumo em rolo, em corda e outros produtos do fumo 

01 Desdobramento de madeira

02 Fabricação de produtos de madeira

03 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

04 Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira

05 Fabricação de cestos, esteiras e outros artefatos de bambu, vime, junco ou palha trançados, exceto móveis

06 Fabricação de palha preparada para garrafas, varas para pesca e artefatos de cortiça

01 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos

02 Fabricação de lâmpadas e equipamentos de iluminação

03 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

04 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
05 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

06 Fabricação de material elétrico para veículos, exclusive baterias
07 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos

SUBCATEGORIA DE USO

01
Preparação do fumo, fabricação de cigarros, charutos e cigarrilhas e outras atividades de elaboração do tabaco não 

especificadas ou não classificadas
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ENQUADRAMENTO DOS USOS INDUSTRIAIS POR GRUPOS E SUBCATEGORIAS DE USO NÃO RESIDENCIAL  ID1, ID2 e  ID3

01 Confecção de artefatos diversos de tecidos

02 Confecção de artigos de vestuário em geral

03 Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos, exceto vestuário

04 Fabricação de artefatos de tapeçaria

05 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

06 Fabricação de outros artigos têxteis, sem operações de fiação, tecelagem, beneficiamento tingimento

07 Fabricação de artefatos de cordoaria

08 Fabricação de tecidos de malha

09 Fabricação de aviamentos para costura

10 Fabricação de meias

11 Fabricação de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (inclusive tricotagens)

12 Beneficiamento de algodão

13 Beneficiamento de fibras têxteis naturais

14
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais (vegetais e animais) artificiais, sintéticas e recuperação de resíduos têxteis

15 Fabricação de linhas e fios para costurar e bordar

16 Fiação

17 Tecelagem, inclusive fiação 

18 Fabricação de artefatos têxteis incluindo tecelagem

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

20 Estamparia e texturização em fios, tecidos e artigos têxteis, inclusive em peças do vestuário
21  Fabricação de tecidos especiais: feltros, crinas, felpudos, impermeáveis e de acabamento especial
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ENQUADRAMENTO DOS USOS INDUSTRIAIS POR GRUPOS E SUBCATEGORIAS DE USO NÃO RESIDENCIAL  ID1, ID2 e  ID3

01 Fabricação de máquinas para escritórios em geral

Fabricação de máquinas e equipamentos de sistemas eletrônicos para processamento de dados 

em geral

03 Fabricação de computadores

04 Fabricação de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de informações

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

laboratórios e aparelhos ortopédicos em geral, inclusive sob encomenda

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, exclusive equipamentos para 

controle de processos industriais

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

automação industrial e controle do processo produtivo

08 Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais óticos, fotográficos e cinematográficos

09 Fabricação de cronômetros e relógios

10 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores (indústrias de montagem)

11 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores

12 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão

13 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 

14
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos: geradores, transformadores e motores elétricos, fios e cabos, dentre 

outros

15
Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais

16 Fabricação de máquinas-ferramenta

17 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de extração mineral e construção

18 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico

19 Fabricação de armas, munições e equipamentos militares

20 Fabricação de eletrodomésticos
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ENQUADRAMENTO DOS USOS INDUSTRIAIS POR GRUPOS E SUBCATEGORIAS DE USO NÃO RESIDENCIAL  ID1, ID2 e  ID3

01 Siderúrgicas integradas

02 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos

03 Fabricação de tubos e canos em geral

04 Metalurgia do alumínio e suas ligas em geral

05 Metalurgia dos metais preciosos

06 Metalurgia de outros metais não ferrosos e suas ligas em geral

07 Fundição

08 Reciclagem de sucatas metálicas

09 Produção de gusa

10 Produção de ferro e aço e ferroligas em formas primárias e semi-acabados

11 Metalurgia dos metais não ferrosos em formas primárias

12 Produção das ligas de metais não ferrosos em formas primárias, exclusive de metais preciosos

01 Beneficiamento e aparelhamento de artigos de vidro, cristal e vidro refratário

02 Beneficiamento e aparelhamento de artigos de concreto, cimento, estuque e gesso

03 Fabricação de vidro, artigos de vidro e cristal 

04 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, estuque

05 Fabricação de produtos cerâmicos

06 Aparelhamento de pedras

07 Reciclagem de sucatas não metálicas

08
Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido, exclusive de cerâmica, não associada, em sua localização à 

extração do barro

09 Beneficiamento e preparação de minerais não metálicos, não associados, em sua localização, à extração

10 Fabricação de cimento, não associada, em sua localização, à extração de minérios

11 Fabricação de gesso e cal virgem hidratada e não associada, em sua localização, à extração de minérios
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ENQUADRAMENTO DOS USOS INDUSTRIAIS POR GRUPOS E SUBCATEGORIAS DE USO NÃO RESIDENCIAL  ID1, ID2 e  ID3

01 Fabricação de móveis com predominância de madeira

02 Fabricação de móveis com predominância de metal

03 Fabricação de móveis de outros materiais

04 Fabricação de colchões

05 Fabricação e acabamento de artigos diversos do mobiliário

06 Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores

01 Fabricação de artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e cartão, não associados à fabricação do papel 

02 Fabricação de papel, papelão liso ou corrugado, cartolina e cartão

03 Fabricação de embalagens de papel ou papelão liso ou corrugado

01 Fabricação de coque

02 Refino de petróleo

03
Fabricação de combustíveis e lubrificantes – gasolina, querosene, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo e óleos 

lubrificantes

04
Fabricação de materiais petroquímicos básicos e de produtos petroquímicos primários e intermediários, exclusive produtos 

finais

05 Fabricação de produtos derivados da destilação de carvão de pedra

06 Fabricação de gás

07 Fabricação de gás de hulha e nafta

08 Fabricação de asfalto

09 Sintetização e/ou pelotização de carvão de pedra e de coque não ligadas à extração

10 Outras formas de produção de derivados de petróleo
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ENQUADRAMENTO DOS USOS INDUSTRIAIS POR GRUPOS E SUBCATEGORIAS DE USO NÃO RESIDENCIAL  ID1, ID2 e  ID3

01 Fabricação de produtos e artefatos de plástico diversos reforçados ou não com fibra de vidro

01 Fabricação de álcool

02 Fabricação de cloro e álcalis 

03 Fabricação de gases industriais

04 Fabricação de outros produtos inorgânicos

05 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos

06 Fabricação de produtos farmacêuticos e farmoquímicos em geral

07 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes em geral 

08 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos

09 Fabricação de catalizadores

10 Fabricação de aditivos de uso industrial

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

12 Fabricação de discos e fitas virgens

13 Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos, adubos em geral

14 Fabricação resinas e elastômetros

15 Fabricação fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos

16 Fabricação de defensivos agrícolas

17 Fabricação de produtos de limpeza e polimento

18 Fabricação de tintas, inclusive para impressão, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins

19 Fabricação de carvão vegetal

20 Fabricação de velas

21 Fabricação de fungicidas

22 Fabricação de herbicidas

23 Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos

24 Fabricação de graxas lubrificantes, cera, parafina, vaselina, coque de petróleo e outros derivados de petróleo

25 Fabricação de intermediários para fertilizantes
26 Fabricação de produtos petroquímicos básicos
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27 Fabricação de intermediários para resinas e fibras

28 Fabricação de produtos petroquímicos primários e intermediários, exclusive produtos finais

29
Fabricação de explosivos (fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e esporte, e artigos pirotécnicos)

30 Fabricação de fósforos de segurança

31 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins

32 Fabricação de produtos da destilação da madeira

01 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

02 Fabricação de caminhões e ônibus

03 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques

04 Construção e reparação de embarcações

05 Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários

06 Construção, montagem e reparação de aeronaves

07 Fabricação de outros equipamentos de transporte

01 Britamento de pedras não associado, em sua localização, à extração da pedra
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