
Lista das atividades a que se refere a Decisão de Diretoria da CETESB n° 114/2019/P/C 
 

Setor Cód. CNAE Descrição 

Agrotóxicos, para a logística reversa de suas embalagens vazias 2051-7 Fabricação de defensivos agrícolas 

Baterias automotivas 2722-2 Fabricação de Baterias e acumuladores para veículos 
automotores 

Óleo lubrificante, para logística reversa do OLUC e  
 
Óleo lubrificante automotivo, para a logística reversa do OLUC e embalagens 
plásticas 

1922-5 Fabricação de óleos lubrificantes acabados 

Pilhas e baterias portáteis 2721-0 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, 
exceto para veículos automotores 

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista 2740-6 Fabricação de lâmpadas 

Pneus inservíveis 2211-1 Fabricação de pneumáticos e câmaras de ar 

Tintas, para a logística reversa de suas embalagens vazias 2071-1 Fabricação de tintas vernizes, esmaltes e lacas 

Óleo comestível 
1042-2 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de 

milho 

1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado 

Filtro de óleo lubrificante automotivo 2941-7 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor 
de veículos automotores 

Produtos alimentícios, para a logística reversa de suas embalagens 

101 Abate e fabricação de carnes 

1020-1/02 Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e 
moluscos 

103 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros 
vegetais. 
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1041-/00 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de 
milho 

1042-2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de 
milho 

1043-1/00 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de 
óleos não comestíveis de animais 

105 Laticínios 

106 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de 
alimentos para animais 

107 Fabricação e refino de açúcar 

108 Torrefação e moagem de café 

109 Fabricação de outros produtos alimentícios 

Bebidas, para a logística reversa de suas embalagens 
111 Fabricação de bebidas alcoólicas 

112 Fabricação de bebidas não alcoólicas 

Produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, para logística reversa 
de suas  
embalagens e 
 
Produtos de limpeza e afins, para logística reversa de suas  
embalagens 

206 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 

Medicamentos domiciliares, de uso humano, para a logística reversa dos 
medicamentos vencidos ou em desuso e suas embalagens 

2121-1 Fabricação de medicamentos para uso humano 

Produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus acessórios com tensão 2621-3 Fabricação de equipamentos de informática 
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até 240 V 2622-1 Fabricação de periféricos para equipamentos de 
informática 

2621-1/00 Fabricação de equipamentos transmissores de 
comunicação, peças e acessórios 

2632-9/00 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros 
equipamentos de comunicação 

2640-0/00 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, 
gravação e amplificação de áudio e vídeo 

26.5 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste 
e controle; cronômetros e relógios 

2670-1/02 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, 
peças e acessórios  

2710-4/01 Fabricação de geradores de corrente contínua e 
alternada, peças e acessórios 

2710-4/02 Fabricação de transformadores, indutores, conversores, 
sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios 

275 Fabricação de eletrodomésticos 

27902/02 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 

2824-1/02 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar 
condicionado para uso não industrial 

28.29-1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 
não especificados anteriormente 
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2840-2/00 Fabricação de máquinas ferramenta, peças e acessórios 

3220-5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 

32302/00 Fabricação de artefatos para pesca e esporte 

3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos 

3240-0/99 
Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não 
especificados anteriormente 

(verificar se fabrica brinquedos elétricos ou eletrônicos) 

 


