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INFORMAÇÃO PARA O USUÁRIO 
 
1. O guia da Classificação Internacional de Patentes, que explica o layout, o uso dos símbolos, os princípios, as regras 

e a aplicação da Classificação, aparece no volume 9 (que também contém a relação de todos os grupos principais), 
bem como no volume 10. 

 
2. Para facilidade do usuário, o texto da Classificação é apresentado de modo a fornecer indicação do tipo de 

alterações sofridas com relação às edições anteriores. 
 
3. As seguintes indicações são usadas na presente edição da Classificação: 
 

(a) O texto em itálico indica que, com relação à sexta edição é: 
(i) novo, ou 
(ii)  foi alterado (quanto ao texto ou à posição hierárquica) de modo que o escopo  (ver os parágrafos 43 a 48 do 

Guia da Classificação Internacional de Patentes), de um ou mais grupos foi afetado, ou  
(iii)  foi cancelado (ver o item (c) abaixo). 

 
Nos casos (i) ou (ii) acima, o verbete em itálico é seguido por um algarismo arábico entre colchetes (ver (b) abaixo). 
  
(b) Um algarismo arábico entre colchetes (por exemplo, [4] ou [7]), no final de um verbete, indica a edição da 

Classificação onde o verbete estava, em relação à edição precedente, ou   
 

(i) é novo, ou  
(ii)  foi alterado (quanto ao texto ou posição hierárquica) de modo que o escopo de um ou mais grupos foi 

afetado. 
 

Um ou o mesmo verbete pode ser seguido por dois ou mais algarismos arábicos entre colchetes (por exemplo 
[4, 7] ou [2, 4, 6]), significa que em cada edição referida por estes algarismos, o verbete, com relação à edição 
precedente, sofreu uma das alterações mencionadas nos itens (i) ou (ii) acima. 
Os grupos cancelados não são seguidos do algarismo arábico seis entre colchetes e com relação às notas, 
somente aquelas totalmente novas, são seguidas dessa indicação no final, quer sejam numeradas ou não. 
Um verbete que existia desde a primeira edição da Classificação e que foi alterado apenas na sétima edição 
(quanto ao texto ou pos ição hierárquica), de modo que o escopo de um ou mais grupos foi afetado, é seguido 
por [1, 7]. 

 Uma nota que seja nova, em relação às edições anteriores é seguida por um algarismo arábico entre colchetes,  
indicando a edição na qual foi acrescentada. 
Uma  nota que tenha sido significativamente alterada na sétima edição, em relação à sexta edição,  de modo 
que a classificação da matéria é afetada por esta alteração, é complementada com um algarismo arábico 7 entre 
colchetes, no final da nota.  
 

(c) Os símbolos dos grupos que foram cancelados, isto é, grupos existentes na sexta edição da Classificação, mas 
que não existem na sétima edição, são impressos com uma indicação, em itálico, para onde a referida matéria 
foi transferida ou é abrangida na sétima edição. 

 
Exemplos: 50/02 (abrangido por 43/06, 43/10) 
 57/32 (transferido para 57/05) 
 13/10 (transferido para 19/015, abrangido por 17/14) 
 

Os símbolos dos grupos que foram cancelados na sexta edição ou em edições anteriores, não aparecem na 
sétima edição. 
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SEÇÃO B - OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO; TRANSPORTE 
 
CONTEÚDO DA SEÇÃO (referências e notas omitidas) 

 

Subseção: SEPARAÇÃO; MISTURA 

B 01 PROCESSOS OU APARELHOS FÍSICOS OU 
QUÍMICOS EM GERAL .................................................11 

B 01 B Fervura; Aparelhos para fervura..........................................13 
B 01 D Separação.............................................................................13 
B 01 F Mistura, por ex., dissolução, emulsificação, dispersão .......23 
B 01 J Processos químicos ou físicos, por ex., catálise, química 

coloidal; Aparelhos pertinentes aos mesmos.......................25 
B 01 L Aparelhos de laboratório de química ou de física para 

uso geral ..............................................................................34 
 

B 02 TRITURAÇÃO, PULVERIZAÇÃO OU 
DESINTEGRAÇÃO; BENEFICIAMENTO 
PRELIMINAR DO GRÃO ANTES DA MOAGEM .....35 

B 02 B Beneficiamento preliminar do grão antes da moagem; 
Refinação de frutas granulosas para fins comerciais pelo 
beneficiamento da superfície...............................................35 

B 02 C Trituração, pulverização ou desintegração em geral; 
Moagem do grão..................................................................35 

B 03 SEPARAÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS 
UTILIZANDO LÍQUIDOS OU MESAS OU 
PENEIRAS PNEUMÁTICAS ; SEPARAÇÃO 
MAGNÉTICA OU ELETROSTÁTICA DE 
MATERIAIS SÓLIDOS DOS FLUIDOS; 
SEPARAÇÃO POR MEIO DE CAMPOS 
ELÉTRICOS DE ALTA-VOLTAGEM ..........................38 

B 03 B Separação de materiais sólidos utilizando líquidos ou 
mesas  ou peneiras pneumáticas ..........................................38 

B 03 C Separação magnética ou eletrostática de materiais 
sólidos dos materiais sólidos ou de fluidos; Separação 
por meio de campos elétricos de alta-voltagem ..................39 

B 03 D Flotação; Sedimentação diferencial.....................................41 
 

B 04  APARELHOS OU MÁQUINAS CENTRÍFUGAS 
PARA EFETUAR PROCESSOS FÍSICOS OU 
QUÍMICOS ........................................................................42 

B 04 B Centrífugas ..........................................................................42 
B 04 C Aparelhos que utilizam fluxo turbulento livre, por ex., 

ciclones ................................................................................43 

B 05 PULVERIZAÇÃO OU ATOMIZAÇÃO EM 
GERAL; APLICAÇÃO DE LÍQUIDOS OU DE 
OUTROS MATERIAIS FLUENTES A 
SUPERFÍCIES EM GERAL............................................ 45 

B 05 B Aparelhos de pulverização; Aparelhos de atomização; 
Bocais .................................................................................. 45 

B 05 C Aparelhos para aplicação de líquidos ou de outros 
materiais fluentes a superfícies em geral ............................ 47 

B 05 D Processos para aplicação de líquidos ou de outros 
materiais fluentes a superfícies em geral ............................ 49 

 

B 06 PRODUÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÕES 
MECÂNICAS EM GERAL ............................................. 51 

B 06 B Geração ou transmissão de vibrações mecânicas em geral. 51 
 

B 07 SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS DE OUTROS 
SÓLIDOS; SELECIONAMENTO .................................. 52 

B 07 B Separação de sólidos de outros sólidos por peneiramento, 
tamisação ou joeiramento ou utilizando corrente de gás; 
Outros métodos de separação a seco aplicáveis a material 
a granel, por ex., artigos soltos capazes de serem 
manipulados como material à granel .................................. 52 

B 07 C Seleção postal; Seleção de objetos isolados ou de 
material a granel capazes de serem separados peça por 
peça, por ex., por coleta...................................................... 53 

 

B 08 LIMPEZA .......................................................................... 55 
B 08 B Limpeza em geral; Prevenção de sujeiras em geral............ 55 
 

B 09 ELIMINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO; 
RECUPERAÇÃO DE SOLO CONTAMINADO .......... 58  

B 09 B Eliminação de resíduo sólido .............................................. 58 
B 09 C Recuperação de solo contaminado ...................................... 59  
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Subseção: CONFORMAÇÃO 

B 21 TRABALHO MECÂNICO DE METAIS SEM 
REMOÇÃO ESSENCIAL DO MATERIAL; 
FUNCIONAMENTO DE METAIS .................................61 

B 21 B Laminação de metal.............................................................61 
B 21 C Manufatura de chapas, fios, varetas, tubos ou perfis de 

metal por outros processos que não de laminação; 
Operações auxiliares relativas ao trabalho do metal sem 
remoção essencial do material.............................................65 

B 21 D Trabalho ou processamento de metal em chapas ou em 
tubos, varetas ou perfis de metal sem remoção essencial 
do material; Puncionamento................................................68 

B 21 F Trabalho ou processamento de arame .................................72 
B 21 G Fabricação de agulhas, alfinetes ou pregos .........................74 
B 21 H Fabricação de objetos especiais de metal por laminação, 

por ex., parafusos, rodas, anéis, tonéis, esferas ...................74 
B 21 J Forjamento; Martelagem; Prensagem; Rebitagem; 

Fornos de forja.....................................................................75 
B 21 K Fabricação de produtos forjados ou prensados, por ex., 

ferraduras, rebites, parafusos, rodas ....................................77 
B 21 L Fabricação de correntes .......................................................78 
 

B 22 FUNDIÇÃO; METALURGIA DE PÓS  
METÁLICOS.....................................................................80 

B 22 C Moldagem em fundições .....................................................80 
B 22 D Vazamento de metais; Vazamento de outras substâncias 

pelos mesmos processos ou dispositivos.............................82 
B 22 F Usinagem de pó metálico; Fabricação de artigos a partir 

de pó metálico; Produção de pó metálico............................85 
 

B 23 MÁQUINAS -FERRAMENTAS; USINAGEM DE 
METAL NÃO INCLUÍDA EM OUTRO LOCAL .........87 

B 23 B Torneamento; Bronqueamento............................................87 
B 23 C Fresagem .............................................................................91 
B 23 D Aplainamento; Ranhuragem; Cisalhamento; 

Mandrilagem; Serragem; Limagem; Raspagem; 
Operações similares para usinagem de metal com 
remoção do material, não incluídas em outro local.............92 

B 23 F Fabricação de engrenagens ou cremalheiras .......................97 
B 23 G Abertura de roscas; Usinagem de parafusos, cabeças de 

parafusos ou porcas em conjugação com a abertura de 
roscas ...................................................................................99 

B 23 H Trabalho do metal pela ação de uma alta concentração de 
corrente elétrica em uma peça usando um eletrodo o qual 
toma o lugar de uma ferramenta; Tal trabalho combinado 
com outras formas de trabalho do metal ...........................100 

B 23 K Soldagem branca ou dessoldagem; Soldagem; 
Revestimento ou chapeamento por soldagem branca ou 
soldagem; Corte por aplicação de calor no local, por ex., 
corte por chamas; Usinagem por feixe de raios laser ........101 

B 23 P Outros processos de usinagem de metal; Operações 
combinadas; Máquinas-ferramentas universais.................105 

 

B 23 Q Detalhes, peças ou acessórios de máquinas-ferramentas, 
por ex., disposições para reprodução ou controle; 
Máquinas-ferramentas em geral, caracterizadas pela 
estrutura de detalhes ou peças especiais; Combinações 
ou associações de máquinas para usinagem de metal, não 
destinadas a um resultado particular ................................. 107 

 

B 24 ESMERILHAMENTO; POLIMENTO ........................ 112 
B 24 B Máquinas, dispositivos ou processos de esmerilhamento 

ou polimento; Retificação ou restauração de superfícies 
abrasivas; Alimentação de material de esmerilhamento, 
polimento ou lustre............................................................ 112 

B 24 C Processos a jatos abrasivos ou jatos análogos com 
materiais em partículas...................................................... 117 

B 24 D Ferramentas para esmerilhar, brunir ou afiar .................... 118 
 
 
B 25 FERRAMENTAS MANUAIS; FERRAMENTAS 

PORTÁTEIS DE ACIONAMENTO MECÂNICO; 
CABOS PARA IMPLEMENTOS MANUAIS; 
EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS; 
MANIPULADORES ....................................................... 120 

B 25 B Ferramentas ou aparelhagem de bancadas não incluídas 
em outro local, para fixar, ligar, soltar ou segurar ............ 120 

B 25 C Ferramentas manuais para bater pregos ou grampear; 
Ferramentas portáteis de operação manual para grampear122 

B 25 D Ferramentas de percussão ................................................. 123 
B 25 F Ferramentas combinadas ou ferramentas de uso múltiplo 

não incluídas em outro local; Detalhes ou componentes 
de ferramentas portáteis a motor não relacionadas 
particularmente com as operações executadas e não 
incluídos em outro local .................................................... 124 

B 25 G Cabos para instrumentos manuais..................................... 124 
B 25 H Equipamento para oficinas mecânicas, por ex., para 

demarcar o trabalho; Meios de armazenamento para 
oficinas .............................................................................. 125 

B 25 J Manipuladores; Compartimentos equipados com 
dispositivos para manipulação .......................................... 125 

 

B 26 FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE; 
OPERAÇÕES DE CORTE; OPERAÇÕES DE 

 DIVIDIR .......................................................................... 127 
B 26 B Ferramentas manuais de corte não incluídas em outro 

local ................................................................................... 127 
B 26 D Corte; Detalhes comuns a máquinas de dividir, por ex., 

por corte, por perfuração, por funcionamento, por 
estampagem....................................................................... 129 

B 26 F Perfuração; Puncionamento; Recorte; Estampagem; 
Separação por meios que não o corte................................ 131 

 

B 27 TRABALHO OU CONSERVAÇÃO DA MADEIRA 
OU DE MATERIAIS SIMILARES; MÁQUINAS 
PARA PREGAR PREGOS OU PARA GRAMPEAR 
EM GERAL..................................................................... 133 

B 27 B Serras; Componentes ou acessórios para as mesmas ....... 133 
B 27 C Máquinas de aplainar, perfurar, fresar, tornear ou 

máquinas universais .......................................................... 135 



 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 7 

B 27 D Trabalho de madeira compensada ou folheada .................136 
B 27 F Sambladura em cauda de andorinha; Machos; Máquinas 

para entalhar; Máquinas para pregar ou grampear ............136 
B 27 G Máquinas e aparelhos acessórios; Ferramentas; 

Dispositivos de segurança, por ex., para serras .................137 
B 27 H Curvamento; Tanoaria; Fabricação de rodas .....................138 
B 27 J Processamento mecânico de taquaras, cortiças ou 

materiais similares .............................................................138 
B 27 K Processos, aparelhos ou seleção de substâncias para 

impregnar, colorir, tingir, alvejar madeira ou materiais 
similares ou para tratar madeira ou materiais similares 
com líquidos permeabilizantes não incluídos em outro 
local; Tratamento químico ou físico da cortiça, da 
taquara, do junco, de palha ou de materiais similares .......138 

B 27 L Remoção de cascas ou vestígios de galhos; Rachamento 
da madeira; Manufatura de folheados, varetas, aparas, 
fibras ou pós de madeira....................................................139 

B 27 M Trabalho de madeira não incluído nas subclasses B 27 B 
a B 27 L; Manufatura de artigos específicos  

 de madeira .........................................................................140 
B 27 N Fabricação de objetos por processos a seco, com ou sem 

agentes de ligação orgânicos, feitos de partículas ou 
fibras consistindo de madeira ou outro material 
lignocelulósico ou similar orgânico ..................................140 

B 28 MANIPULAÇÃO DE CIMENTO, ARGILA OU 
PEDRA .............................................................................142 

B 28 B Modelagem de argila ou de outras composições de 
cerâmica, escórias ou misturas contendo material 
cimentoso, por ex., gesso...................................................142 

B 28 C Preparo da argila; Produção de misturas contendo argila 
ou material cimentoso, por ex., gesso ...............................145 

B 28 D Trabalho de pedra ou materiais análogos à pedra .............146 
 

B 29 PROCESSAMENTO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS ; 
PROCESSAMENTO DE SUBSTÂNCIAS EM 
ESTADO PLÁSTICO EM GERAL ..............................147 

B 29 B Preparo ou pré-tratamento do material a ser modelado; 
Fabricação de grânulos ou pré-formados; Recuperação 
de matérias plásticas ou outros constituintes de material 
de refugo contendo matérias plásticas...............................147 

B 29 C Modelagem ou união de matérias plásticas; Modelagem 
de substâncias em estado plástico em geral; Pós-
tratamento dos produtos modelados, por ex., reparos.......148 

B 29 D Produção de objetos especiais de matérias plásticas ou de 
substâncias em estado plástico..........................................157 

B 29 K Esquema de indexação associado com as subclasses  
 B 29 B, C ou B 29 D, referente aos materiais  
 de moldagem ....................................................................159 
B 29 L Esquema de indexação associado com a subclasse B 29 

C, referente aos artigos especiais .....................................164 

B 30 PRENSAS ........................................................................ 166 

B 30 B Prensas em geral................................................................ 166 

B 31 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL; 
PROCESSAMENTO DO PAPEL ................................. 168 

B 31 B Fabricação de caixas, estojos, envelopes ou sacos............ 168 
B 31 C Fabricação de artigos enrolados, por ex., tubos  
 enrolados ........................................................................... 172 
B 31 D Fabricação de outros artigos de papel............................... 173 
B 31 F Processamento mecânico ou deformação do papel ou do 

papelão .............................................................................. 173 
 

B 32 PRODUTOS EM CAMADAS........................................ 174 
B 32 B Produtos em camadas, isto é, produtos estruturados com 

camadas de forma plana ou não plana, por ex., em forma 
celular ou alveolar ............................................................. 174 

 
 
Subseção: IMPRESSÃO 

 

B 41 IMPRESSÃO; MÁQUINAS PARA IMPRIMIR 
LINHAS; MÁQUINAS DE ES CREVER; 

 CARIMBOS..................................................................... 179 
B 41 B Máquinas ou acessórios para fabricar, compor ou 

distribuir tipos; Tipos; Dispositivos para composição 
fotográfica ou fotoeletrônica ............................................. 179 

B 41 C Processos para a manufatura ou reprodução de 
superfícies de impressão ................................................... 182 

B 41 D Aparelhos para a reprodução mecânica de superfícies de 
impressão para impressão estereotípica; Modelagem de 
material elástico ou deformável para formar superfícies 
de impressão...................................................................... 183 

B 41 F Máquinas impressoras ou prelos....................................... 183 
B 41 G Aparelhos para impressão em bronze, impressão de 

linhas ou para formar cercaduras ou cantos em folhas ou 
artigos similares; Aparelhos auxiliares para perfuração 
em conjunto com a impressão........................................... 188 

B 41 J Máquinas de escrever; Mecanismos de impressão 
seletiva, isto é, mecanismos que imprimam sem ser a 
partir de uma forma; Correção de erros tipográficos ........ 188 

B 41 K Carimbos; Dispositivos ou aparelhos para carimbar ou 
numerar ............................................................................. 197 

B 41 L Aparelhos ou dispositivos para reprodução múltipla, 
duplicação ou impressão para escritórios ou outros fins 
comerciais; Máquinas de endereçamento ou outras 
máquinas similares de impressão em série ....................... 198 

B 41 M Processo de impressão, duplicação, marcação ou 
copiagem; Impressão a cores ............................................ 203 

B 41 N Chapas ou folhas para imprimir; Materiais para 
superfícies usadas em máquinas impressoras para 
imprimir, entintar, umedecer ou similares; Preparo 
dessas superfícies para seu uso ou conservação................ 204 
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objetos aos mesmos...........................................................206 
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Dispositivos para escrita ou leitura de tiras móveis ..........207 

B 42 F Folhas presas juntas temporariamente; Petrechos para 
arquivamento; Fichas; Catalogação...................................208 

 

B 43 UTENSÍLIOS PARA ESCREVER E DESENHAR; 
ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIOS ........................211 

B 43 K Instrumentos para escrever; Tira-linhas ............................211 
B 43 L Artigos para escrever ou desenhar em sua superfície; 

Acessórios para escrever ou desenhar ...............................213 
B 43 M Acessórios de escritório não incluídos em outro local ......215 
 
B 44 ARTES DECORATIVAS ...............................................216 
B 44 B Máquinas, aparelhos ou ferramentas para trabalhos 

artísticos, por ex., para escultura, guilhochês, 
cinzeladura, marcação a ferro, marchetaria.......................216 

B 44 C Produção de efeitos decorativos; Mosaicos; Mosaico 
italiano; Colocação de papéis de parede............................216 
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Conservação de pinturas; Tratamento das superfícies 
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B 44 F Desenhos ou quadros especiais .........................................218 
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B 60 C Pneus para veículos; Enchimento de pneus; Troca de 
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disposit ivos similares para veículos; Coberturas 
protetoras para veículos fora de uso ..................................229 

B 60 K Disposições ou montagem de unidades de propulsão ou 
de transmissões em veículos; Disposição ou montagem 
de vários motores principais diferentes; Acionamentos 
auxiliares; Instrumental ou painéis de instrumentos para 
veículos; Controle conjunto de unidades de acionamento; 
Dispositivos correlatos a resfriamento, tomada de ar, 
exaustão de gás ou alimentação de combustível de 
unidades de propulsão, em veículos.................................. 230 

B 60 L Equipamento elétrico ou propulsão de veículos de 
propulsão elétrica; Suspensão magnética ou levitação 
para veículos; Sistemas de freios eletrodinâmicos para 
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B 60 M Linhas de suprimento de energia ou dispositivos ao 
longo dos trilhos, para veículos de propulsão elétrica ...... 236 

B 60 N Acomodações em veículos para passageiros não 
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B 60 P Veículos adaptados para o transporte de carga ou para 
transportar, suportar ou conter cargas ou objetos 
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B 60 Q Disposições de sinalização ou dispositivos de 
iluminação, montagem ou suporte dos mesmos ou 
circuitos para os mesmos, para veículos em geral ............ 240 

B 60 R Veículos, acessórios para veículos ou peças de veículos, 
não incluídos em outro local............................................. 241 

B 60 S Abastecimento, limpeza, reparo, sustentação, içamento 
ou manobra de veículos, não incluídos em outro local ..... 245 

B 60 T Sistemas de controle de freios para veículos ou partes 
dos mesmos; Sistema de controle de freios ou partes dos 
mesmos em geral............................................................... 246 

B 60 V Veículos a colchão de ar ................................................... 250 

 

B 61 FERROVIAS ................................................................... 251 
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SEPARAÇÃO; MISTURA 
 

Notas 
 

As seguintes notas se destinam a auxiliar no uso desta parte do sistema de classificação e não devem ser entendidas como 
qualquer modificação dos verbetes. 

(1) Nesta subseção, a separação de materiais diferentes, por ex., constituídos de matéria, tamanho ou estado diferentes, está 
principalmente incluída nas seguintes subclasses: 

B 01 D 
B 03 B, C, D 
B 04 B, C 
B 07 B, C 

(2) As características da classificação destas subclasses são as seguintes: 
(i) o estado físico da matéria a ser separada 
(ii) o princípio do processo empregado 
(iii) tipos especiais de aparelhos 

A primeira destas características envolve seis aspectos diferentes reunidos em três grupos: 
(a) líquido/líquido ou líquido/gás e gás/gás  
(b) sólido/líquido ou sólido/gás  
(c) sólido/sólido 

(3) Estas subclasses devem ser utilizadas de acordo com as seguintes regras: 
– B 01 D é a classe mais geral no que diz respeito à separação outra que não a de sólido de outros sólidos. 
– Os aparelhos destinados a separar sólidos de outros sólidos serão encontrados em B 03 B quando o processo em questão for 

considerado equivalente a “lavagem” no sentido que se empresta a esta expressão em mineração, mesmo que esses aparelhos sejam 
pneumáticos e, principalmente mesas ou crivos pneumáticos. Entretanto, as peneiras per se, , são excluídas desta subclasse e 
classificadas em B 07 B, mesmo quando utilizadas em um processo por via úmida. Todos os demais aparelhos para separação de 
sólidos de outros sólidos por métodos a seco, são classificados em B 07 B. 

– Se a separação for efetuada em decorrência da descoberta ou da medição de alguma característica do material ou dos artigos a serem 
selecionados, será classificada em B 07 C. Deve-se também notar que a separação de isótopos do mesmo elemento químico é 
classificada em B 01 D 59/00, sejam quais forem os processos ou aparelhos empregados para sua efetuação. 

(4) O esquema seguinte exemplifica a classificação de acordo com estas regras. 

 TABELA A 

LÍQUIDO/LÍQUIDO 
 LÍQUIDO/GÁS 
 GÁS/GÁS 
 

    
  Subclasses que tratam de 
Operações  Método Aparelho 
    
Geral  B 01 D B 01 D 
 por força centrífuga, utilizando centrífugas ou  

aparelhos de fluxo turbulento 
 
B 01 D 

 
B 04 B, C 

 utilizando efeito magnético ou eletrostático B 03 C B 03 C 
    

 
TABELA B 
SÓLIDO/LÍQUIDO 
SÓLIDO/GÁS 

  

  Subclasses que tratam de 
Operações  Método Aparelho 
    
Geral  B 01 D B 01 D 
 por força centrífuga B 01 D B 01 D 
 utilizando centrífugas  

ou aparelhos de fluxo turbulento 
B 01 D B 04 B, C 

 utilizando efeito magnético ou eletrostático B 03 C B 03 C 
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TABELA C 
 
SÓLIDO/SÓLIDO 

Métodos a seco   

 Subclasses que tratam de 
Operações Método Aparelho 

Geral para material a granel B 07 B B 07 B 
   
Seleção dos elementos 
isolados 

B 07 C B 07 C 

   
peneiramento, 
joeiramento, seleção 
pneumática 

B 07 B B 07 B 

   
utilizando mesas ou 
peneiras pneumáticas 

 
B 03 B 

 
B 03 B 

   
por efeito magnético ou 
eletrostático 

 
B 03 C 

 
B 03 C 

   
por força centrífuga B 07 B B 07 B 
   

utilizando centrífugas 
ou aparelhos de fluxo 
turbulento 

 
B 07 B 

 
B 04 B, C 

 

 
 
 

Métodos por via úmida   

 Subclasses que tratam de 
Operações Método Aparelho 

GERAL B 03 B B 03 B 
flotação, sedimentação 
diferencial 

 
B 03 D 

 
B 03 D 

peneiramento B 07 B B 07 B 
 

Combinações de métodos secos e métodos por via úmida: B 03 B 
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B 01 PROCESSOS OU APARELHOS FÍSICOS OU QUÍMICOS EM GERAL (fornalhas, fornos, estufas, 
retortas em geral F 27) 

 
B 01 B FERVURA; APARELHOS PARA FERVURA 

 

1/00 Fervura; Aparelhos para fervura para fins físicos ou 
químicos (preparação do amido C08 B 30/00; indústria do 
açúcar C13; produção de vapor F22; caldeiras para uso 
doméstico F24) [2] 

1/02 . Prevenção de espuma (em geral B01 D 19/02) 
1/04 . . por meios químicos 
1/06 . Prevenção da ebulição explosiva 
1/08 . Aparelhos de ebulição providos de condensador de refluxo 

 

B 01 D SEPARAÇÃO (separação de sólidos de outros sólidos por via úmida B 03 B, D; por meio de peneiras ou mesas pneumáticas B 03 B; 
por outros métodos a seco B 07; separação magnética ou eletrostática de materiais sólidos dos materiais sólidos ou de fluidos, separação 
por meio de campos elétricos de alta-voltagem B 03 C; centrífugas e aparelhos de fluxo turbulento B 04; prensas per se para espremer o 
líquido de materiais que o contenham B 30 B 9/02; tratamento de água C 02 F, por ex., amolecimento  por meio da troca de íons C 02 F 
1/42; disposições ou montagens de filtros em ar-condicionado, umidificados de ar ou ventilação F24 F 13/28) [5] 

 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– evaporação, destilação, cristalização, filtração, precipitação de poeira, purificação de gás, absorção, adsorção. 
– processos similares os quais não se referem, ou são limitados, à separação (exceto nos casos de absorção ou adsorção). 

(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “filtração” e termos análogos incluem espremer sólidos dos fluidos. 
– “meio filtrante” significa um material poroso ou uma disposição porosa de material usado para a filtração de sólidos de fluidos. [5] 
– “elemento filtrante” significa uma seção composta de meio filtrante e das partes  as quais se fixa o meio de forma desmontável ou 

permanente, incluídas outras seções de meio, tampões, armações periféricas ou tiras laterais, porém com exclusão das carcaças. [5] 
– “carcaça de filtro” significa o recinto estanque que canaliza o fluído, aberto ou fechado, e que contém, ou está previsto para conter, 

um ou vários elementos ou meios filtrantes. [5] 
– “câmara de filtração” significa o espaço interior da carcaça na qual se dispõem os elementos filtrantes ou os meios filtrantes. 

Algumas divisórias podem subdividir uma só carcaça em várias câmaras [5] 
– “aparelho de filtração” se compõe de elementos filtrantes combinados com carcaças, disposições para a limpeza, motores ou peças 

análogas, que são características do tipo particular de aparelho. Dispositivos auxiliares tais como bombas ou válvulas se consideram 
parte de um aparelho de filtração quando se encontram dentro do aparelho. Os dispositivos auxiliares que efetuam operações 
unitárias análogas ou distintas, por ex., pulverizadores, misturadores ou separadores não filtrantes, estando ou não dentro do 
aparelho, não são considerados parte do aparelho de filtração. A expressão não se aplica, por ex., às máquinas de lavar, nas quais o 
filtro não é mais que um acessório [5] 

(3) No caso de aparelhos usados para secagem ou evaporação, F 26 tem prioridade sobre esta subclasse. 
(4) O grupo 59/00 tem prioridade sobre outros grupos desta subclasse e sobre outras subclasses. 
 
 
Índice da Subclasse 
 
EVAPORAÇÃO; DESTILAÇÃO; 
SUBLIMAÇÃO ............................................................1/00; 3/00; 5/00;  
 7/00 
SIFÕES A FRIO OU CHICANAS A FRIO....................................8/00 
CRISTALIZAÇÃO..........................................................................9/00 
EXTRAÇÃO POR SOLVENTES; ................................................11/00 
TRATAMENTO DE LÍQUIDOS:  
REMOÇÃO, ADSORÇÃO, SEPARAÇÃO, 
DESGASEIFICAÇÃO............................................12/00; 15/00, 17/00; 
 19/00 
TRATAMENTO DE GASES OU DE VAPORES:  
SEPARAÇÃO, RECUPERAÇÃO, PURIFICAÇÃO 
QUÍMICA DE GASES RESIDUAIS............................................53/00 

SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS EM 
SUSPENSÃO NOS LÍQUIDOS 

Por sedimentação..................................................................... 21/00 
Por filtração 

processos........................................................................... 37/00 
filtros de gravidade; filtros formados 
a partir de elementos de filtragem,  
filtros de pressão.........................................24/00; 25/00; 29/00 
filtros de cartucho.............................................................. 27/00 
filtros com elementos de filtragem  
móveis ............................................................................... 33/00 
dispositivos de filtragem................................................... 35/00 
circuitos ou combinações de filtros................................... 36/00 

Por outros processos................................................................ 43/00 
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SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO EM GASES 
OU VAPORES 

Tratamento preliminar do gás ou vapor ............................51/00 
Por gravidade, inércia, força centrífuga;  
por filtragem; por uma combinação  
de dispositivos diferentes ............................45/00; 46/00; 50/00 

Por outros métodos................................................. 47/00; 49/00 
MATERIAIS DE FILTRAGEM ........................................ 39/00; 41/00 
SEPARAÇÃO DE ISÓTOPOS..................................................... 59/00 
ABSORÇÃO, ADSORÇÃO; OUTROS MÉTODOS DE 
SEPARAÇÃO.........................................................15/00; 53/02; 53/14; 
57/00 
SEPARAÇÃO UTILIZANDO MEMBRANAS 
SEMIPERMEÁVEIS; DIÁLISE, OSMOSE, 
ULTRA-FILTRAÇÕES ....................................................61/00 a 71/00 

 

1/00 Evaporação (remoção de incrustações B 08 B; preparação 
do amido C 08 B 30/00; indústria do açúcar C 13; 
prevenção de incrustações C 23 F; secagem de materiais 
sólidos ou de objetos pela evaporação dos líquidos retidos F 
26) 

1/02 . Evaporadores com serpentinas para aquecimento 
1/04 . Evaporadores com tubos horizontais 
1/06 . Evaporadores com tubos verticais 
1/08 . . com tubos curtos (1/12 tem prioridade) 
1/10 . . com tubos longos, por ex., evaporadores Kestner 

(1/12 tem prioridade) 
1/12 . . e circulação forçada 
1/14 . com gases ou vapores aquecidos em contato com o 

líquido 
1/16 . por vaporização (1/22 tem prioridade) 
1/18 . . para obter sólidos secos (1/24 tem prioridade) 
1/20 . . Vaporizadores (em geral B 05 B) 
1/22 . pela colocação de uma fina camada do líquido em 

contato com uma superfície aquecida 
1/24 . . para obter sólidos secos 
1/26 . Evaporação de efeito múltiplo 
1/28 . com compressão pelo vapor 
1/30 . Acessórios para evaporadores 

3/00 Destilação ou processo de troca correlatos, nos quais os 
líquidos estão em contato com meios gasosos, por ex., 
extração (cromatografia gasosa 15/08; destilação destrutiva 
C 10 B) [2] 

3/02 . em caldeiras ou alambiques [2] 
3/04 . em alambiques tubulares 
3/06 . Destilação por evaporação súbita (flash) [2] 
3/08 . em recipientes rotativos; Atomização em discos 

giratórios (3/10 tem prioridade) 
3/10 . Destilação a vácuo (3/12 tem prioridade) [2] 
3/12 . Destilação molecular [2] 
3/14 . Destilação fracionada 
3/16 . . Coluna de fracionamento em que o vapor borbulha 

através do líquido (elementos de empacotamento B 
01 J 19/30, 19/32) 

3/18 . . . com pratos de borbulhamento horizontais 
3/20 . . . . Calotas de borbulhamento; Purgadores do 

vapor; Tubos de descarga para o líquido 
3/22 . . . com pratos perfurados ou grades; Estrutura de 

pratos perfurados ou grades 
3/24 . . . com pratos inclinados ou elementos montados 

em degraus 
3/26 . . Colunas de fracionamento nas quais o vapor e o 

líquido fluem em contra-corrente ou nas quais o 
fluído é vaporizado no vapor ou nas quais uma 
mistura de duas fases corre numa só direção 

3/28 . . . Colunas de fracionamento de contato superficial 
e guias verticais, por ex., ação de película 

3/30 . . Colunas de fracionamento com peças móveis ou em 
que se produz um movimento centrífugo 

3/32 . . Outras características de colunas de fracionamento 
3/34 . com uma ou mais substâncias auxiliares 
3/36 . . Destilação azeotrópica 
3/38 . . Destilação a vapor 
3/40 . . Destilação extrativa 
3/42 . Regulagem; Controle 

5/00 Condensação de vapores; Recuperação de solventes 
voláteis por condensação (8/00 tem prioridade; 
condensadores F 28 B) [3] 

7/00 Sublimação (8/00 tem prioridade; secagem por congelação 
F 26) 

7/02 . Cristalização diretamente a partir da fase de vapor 
(produção de monocristais C 30 B 23/00) [2] 

8/00 Sifões a frio; Chicanas a frio (bombas para descarga por 
condensação ou congelamento F 04 B 37/08) [3] 

9/00 Cristalização (cristalização diretamente a partir da fase de 
vapor 7/02; produção de monocristais C 30 B) 

9/02 . de soluções 
9/04 . . concentração de soluções pela remoção do solvente 

congelado 

11/00 Extração com solventes 
11/02 . de sólidos 
11/04 . de soluções líquidas 

12/00 Remoção de um líquido, por ex., de sólidos úmidos ou de 
dispersões de líquidos ou de sólidos em líquidos, por 
meio de outro líquido 

15/00 Processo de separação envolvendo o tratamento de um 
líquido com adsorventes (processos de troca-iônica em 
geral B 01 J; para investigação de materiais G 01 N 30/00) 
[4] 

15/02 . com adsorventes móveis 
15/04 . com materiais de permuta de íons como adsorventes 
15/08 . Adsorção seletiva, por ex., cromatografia 
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17/00 Separação de líquidos, não incluída em outro lugar, por 
ex., por difusão térmica (dispositivos para separar ou 
retirar substâncias gordurosas ou oleosas ou qualquer outro 
material similar flutuante da água, das águas residuais ou de 
esgotos C 02 F 1/40); limpar ou manter limpa de óleo ou 
materiais similares, a superfície de águas à céu aberto E 02 
B 15/04) 

17/02 . Separação de líquidos não miscíveis 
17/022 . . pelo contato com um sólido preferencialmente 

molhável [4] 
17/025 . . por gravidade, em um tanque de sedimentação [4] 
17/028 . . . provido com um conjunto de chicanas [4] 
17/032 . . . provido com um equipamento especial para 

remoção de pelo menos um dos líquidos 
separados [4] 

17/035 . . usando-se bolhas de gás ou introduzindo-se 
elementos sólidos móveis na mistura [4] 

17/038 . . por força centrífuga (centrífugas B 04 B; ciclones B 
04 C) [4] 

17/04 . . Ruptura de emulsões 
17/05 . . . por tratamento químico [4] 
17/06 . Separação de líquidos uns dos outros por eletricidade 

(separação eletrostática B 03 C) 
17/09 por difusão térmica [4] 
17/12 . Equipamento auxiliar particularmente adaptado para 

utilização com aparelhos separadores de líquidos, por 
ex., circuitos de controle [4] 

19/00 Desgaseificação de líquidos 
19/02 . Dispersão ou prevenção de espuma (durante a fervura B 

01 B 1/02; durante a fermentação C 12) 
19/04 . . por adição de substâncias químicas 

21/00 Separação de partículas sólidas, em suspensão nos 
líquidos, por sedimentação (sedimentação diferencial B 03 
D 3/00; dispositivos para separação ou remoção de 
substâncias, graxas ou oleosas ou material flutuante similar, 
da água, água residual ou esgotos C 02 F 1/40) 

21/01 . utilizando agentes de floculação (para purificação da 
água C 02 F 1/52, para resíduos líquidos radioativos G 
21 F 9/10) [2] 

21/02 . Tanques de sedimentação [4] 
21/04 . . com raspadeiras móveis 
21/06 . . . com raspadeiras rotativas 
21/08 . . providos de compartimentos para a floculação 
21/18 . Estrutura das raspadeiras ou dos mecanismos de 

acionamento para tanques de decantação 
21/20 . . Mecanismos de acionamento 
21/22 . . Mecanismos de segurança 
21/24 . Mecanismos de alimentação ou descarga para tanques 

de decantação 
21/26 . Separação de sedimentos com auxílio da força 

centrífuga (centrífugas B 04 B; ciclones B 04 C) 
21/28 . Equipamento mecânico auxiliar para aceleração da 

sedimentação, por ex., por vibradores ou 
semelhantes [4] 

21/30 . Equipamento de controle [4] 
21/32 . . Controle da densidade de líquidos límpidos ou 

sedimentos, por ex., controle ótico [4] 
21/34 . . Regulagem da distribuição da alimentação; 

Regulagem do nível de líquido [4] 
 

Filtragem; Material de filtragem, sua regeneração (peneiras ou 
grades per se B 07 B 1/00) [2] 
 
24/00 Filtros com materi al filtrante não-aglomerado, isto é, 

com material filtrante sem nenhum aglutinante entre as 
partículas ou as fibras individuais que a compõem 
(27/02 tem prioridade) [5] 

Nota 
Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação do grupo 101:00. Os códigos de indexação devem ser 
não-ligados [5] 

 
24/02 . com o leito filtrante estacionário durante a filtração [5] 
24/04 . . estando o material filtrante retido entre paredes 

permeáveis fixas (24/10, 24/20 têm prioridade) [5] 
24/06 . . . as paredes permeáveis compreendendo uma 

série de gelosias ou ranhuras [5] 
24/08 . . . estando o material filtrante suportado por pelo 

menos duas paredes permeáveis coaxiais [5] 
24/10 . . estando o material filtrante retido em um recipiente 

fechado [5] 
24/12 . . . Filtração na direção descendente, estando o 

material filtrante suportado por superfícies 
permeáveis (24/18 tem prioridade) [5] 

24/14 . . . Filtração na direção descendente, comportando 
o recipiente, tubos coletores ou distribuidores 
ou tubos permeáveis (24/18 tem prioridade) [5] 

24/16 . . . Filtração na direção ascendente (24/18 tem 
prioridade) [5] 

24/18 . . . Filtração combinada nas direções ascendente e 
descendente [5] 

24/20 . . estando o material filtrante situado em um 
recipiente aberto [5] 

24/22 . . . Filtração na direção descendente, estando o 
material filtrante suportado por superfícies 
permeáveis [5] 

24/24 . . . Filtração na direção descendente, o recipiente 
comportando tubos coletores ou distribuidores 
ou tubos permeáveis [5] 

24/26 . . . Filtração na direção ascendente [5] 
24/28 . com o leito filtrante móvel durante a filtração (com o 

leito filtrante fluidizado 24/36) [5] 
24/30 . . Translação [5] 
24/32 . . Rotação [5] 
24/34 . sendo o material filtrante e seu suporte permeável 

móveis (cubetas, bandejas ou elementos similares 
inclináveis 33/327) [5] 

24/36 . com o leito filtrante fluidizado durante a filtração (com 
o leito filtrante estacionário 24/02) [5] 

24/38 . Dispositivos de alimentação ou de descarga [5] 
24/40 . . de alimentação [5] 
24/42 . . para descarga do filtrado [5] 
24/44 . . para descarga da torta de filtração, por ex., bocas de 

descarga [5] 
24/46 . Regeneração do material filtrante no filtro (24/44 tem 

prioridade) [5] 
24/48 . combinados em uma mesma estrutura com dispositivos 

de controle da filtração [5] 
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25/00 Filtros formados pela união de vários elementos de 
filtragem presos juntos ou por partes destes elementos 
(filtros de disco 29/39) [5] 

25/02 . nos quais os elementos são unidades de filtragem pré-
formadas e independentes, p. ex., sistemas modulares 

25/12 . Filtros-prensas, isto é, do tipo de placa ou do tipo de 
placa e armação 

25/127 . . com pelo menos uma banda filtrante móvel disposta 
de modo que esteja retida entre as placas da prensa 
ou entre uma placa e uma armação durante a 
filtração, por ex., bandas filtrantes sem-fim 
dobradas em zig-zag (25/172, 25/176, 25/19 têm 
prioridade) [5] 

25/133 . . . estando a torta de filtração comprimida, por ex., 
por membranas infláveis [5] 

25/164 . . Prensas de câmara e placa, isto é, nas quais as 
bordas laterais dos elementos filtrantes são retidas 
entre duas placas filtrantes sucessivas (25/127, 
25/172, 25/176, 25/19 têm prioridade) [5] 

25/168 . . . estando a torta da filtração comprimida, por ex., 
por membranas infláveis [5] 

25/172 . . . Meios de dispersão de placa (retiradas das tortas 
de filtração 25/32) [5] 

25/176 . . Fixação do elemento filtrante às placas do filtro-
prensa, por ex., ao redor do orifício central de 
alimentação das placas [5] 

25/19 . . Meios de fixação para encerrar o filtro-prensa, por 
ex., gatos hidráulicos [5] 

25/21 . . Prensa de placa e armação (25/172, 25/176, 25/19 
têm prioridade) [5] 

25/22 . Filtros de tipo celular 
25/24 . . Filtros enrolados do tipo celular 
25/26 . . Filtros empilhados do tipo celular 
25/28 . Lixiviação ou lavagem dos bolos de filtragem 
25/30 . Dispositivos de alimentação 
25/32 . Remoção dos bolos de filtragem 
25/34 . . pelo deslocamento dos elementos de filtragem 
25/36 . . . pela força centrífuga 
25/38 . . por partes móveis, por ex., raspadeiras que entram 

em contato com elementos fixos de filtragem 

27/00 Filtros de cartucho do tipo descartável [5] 
27/02 . com cartuchos feitos com uma massa de material 

desintegrado 
27/04 . com cartuchos constituídos por uma peça de uma única 

matéria, por ex., papel de filtragem 
27/06 . . com material corrugado, dobrado ou enrolado 
27/07 . . . tendo uma corrente coaxial através do elemento 

filtrante [5] 
27/08 . Estrutura da carcaça 
27/10 . Dispositivos de segurança, por ex., derivações 

(derivações em geral 35/14) 

27/14 . tendo mais que um elemento filtrante [5] 

29/00 Outros filtros com elementos filtrantes estacionários 
durante a filtração, por ex., filtros de aspiração ou de 
pressão, ou seus elementos filtrantes 

29/01 . com elementos filtrantes planos (29/39 tem prioridade) 
[5] 

29/03 . . auto-sustentáveis [5] 
29/05 . . com suportes [5] 
29/07 . . . em folhas filtrantes, onduladas, dobradas ou 

enroladas [5] 

Nota 
 Se a matéria técnica classificada nos grupos 29/075 ou 

29/085 contém também informações pertinentes abrangidas 
por outros subgrupos do grupo 29/00, classifica-se também 
nos subgrupos apropriados do grupo 29/00 [5] 

29/075 . . alojados em uma carcaça fechada e que incluem 
raspadores ou agitadores do lado dos elementos 
filtrantes onde se encontra a torta, por ex., filtros do 
tipo Nutsche ou Rosenmund, para efetuar operações 
em múltiplas etapas tais como reações químicas, 
filtrações e tratamento da torta [5] 

29/085 . Filtros-funis; Seus suportes [5] 
29/09 . com bandas filtrantes, por ex., deslocáveis entre as 

operações de filtração [5] 
29/11 . com elementos filtrantes em forma de bolsa, caixa, 

mangueira, tubo, luva tubular ou similar [5] 
29/13 . . Elementos filtrantes com suportes [5] 
29/15 . . . dispostos para uma filtração com fluxo dirigido 

em direção ao interior [5] 
29/17 . . . . com extremidades abertas [5] 
29/19 . . . . sobre armações sólidas com superfícies 

acanalada ou similar [5] 
29/21 . . . . com folhas onduladas, dobradas ou 

enroladas [5] 
29/23 . . . dispostos em uma filtração com fluxo dirigido 

para o exterior [5] 
29/25 . . . . com extremidades abertas [5] 
29/27 . . . . Sacos de filtro  [5] 
29/31 . . Elementos filtrantes auto-sustentáveis [5] 
29/33 . . . dispostos para uma filtração com fluxo dirigido 

para o interior [5] 
29/35 . . . dispostos para uma filtração com fluxo dirigido 

para o exterior [5] 
29/37 . . . com extremidades abertas [5] 
29/39 . com discos ocos colocados uns junto aos outros sobre 

ou ao redor de um ou vários tubos, por ex., do tipo de 
painel filtrante [5] 

29/41 . montados transversalmente sobre o tubo [5] 
29/43 . . montados de outro modo que não transversalmente 

sobre o tubo [5] 
29/44 . Elementos filtrantes com arestas, isto é, utilização de 

superfícies impermeáveis adjacentes [4] 
29/46 . . de elementos empilhados, planos [4] 
29/48 . . de elementos enrolados em forma de hélice ou 

espiralados [4] 
29/50 . com múltiplos elementos filtrantes caracterizados por 

sua disposição mútua (29/39 tem prioridade) [5] 
29/52 . . montados em paralelo [5] 
29/54 . . . dispostos concentrica ou coaxialmente [5] 
29/56 . . montados em série [5] 
29/58 . . . dispostos concentrica ou coaxialmente [5] 
29/60 . combinados em uma mesma estrutura com dispositivos 

de controle da filtração [5] 
29/62 . Regeneração do material filtrante no filtro (dispositivos 

para colocar fora de ação uma ou mais unidades de 
filtros com unidades múltiplas, por ex., para a 
regeneração 35/12) [5] 

29/64 . . por intermédio de raspadores, escovas ou 
disposit ivos similares que atuam na parte do 
elemento filtrante onde se encontra a torta [5] 

29/66 . . limpeza por descarga de fluxo, por ex., bombas de 
ar em  contracorrente [5] 
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29/68 . . . com braços coletores ou bocais em 
contracorrente [5] 

29/70 . . mediante forças geradas por movimento do 
elemento filtrante [5] 

29/72 . . . envolvendo vibrações [5] 
29/74 . . . envolvendo força centrífuga [5] 
29/76 . Manipulação da torta de filtração no filtro com outras 

finalidades que não de regeneração (29/94 tem 
prioridade) [5] 

29/78 . . para a lavagem [5] 
29/80 . . para a secagem [5] 
29/82 . . . por compressão [5] 
29/84 . . . utilizando gases ou por aquecimento [5] 
29/86 . . Para retardar o depósito da torta sobre o filtro 

durante a filtração, por ex., utilizando agitadores [5] 
29/88 . que incluem dispositivos de alimentação ou de descarga 

[5] 
29/90 . . de alimentação [5] 
29/92 . . para descarga do filtrado [5] 
29/94 . . para descarga da torta de filtração, por ex., bocas de 

descarga [5] 
29/96 . nos quais os elementos filtrantes são movidos entre as 

operações de filtragem; Disposições particulares para 
retirar ou substituir os elementos filtrantes; Sistemas de 
transporte para filtros (29/09, 29/70 têm prioridade) [5] 

33/00 Filtros com elementos filtrantes que se movem durante a 
operação de filtragem (filtros com material filtrante 
desintegrado móvel ou fluidizado durante a filtração 24/28 
a 24/36; Centrífugas B 04 B) [5] 

33/01 . cujos elementos filtrantes têm um movimento de 
translação, por ex., pistões (33/04 a 33/327 têm 
prioridade) [5] 

33/03 . . com elementos filtrantes vibrantes [5] 
33/04 . com bandas filtrantes ou similares suportados por 

cilindros impermeáveis para a filtração [5] 
33/044 . com bandas filtrantes ou similares suportados por 

cilindros permeáveis para a filtração [5] 
33/048 . . com bandas filtrantes sem fim [5] 
33/052 . . . combinadas com um dispositivo de compressão 

(33/64 tem prioridade; prensas per se para 
espremer os líquidos dos materiais que os 
contém utilizando uma cinta sem fim B 30 B 
9/24) [5] 

33/056 . Estrutura das bandas filtrantes ou das correias de 
suporte, por ex., dispositivos para centrá-las, montá-las 
ou assegurar sua estanqueidade [5] 

33/06 . com superfícies cilíndricas rotativas de filtragem, por 
ex., tambores ocos (33/044 tem prioridade) 

33/067 . . Estrutura dos tambores filtrantes, por ex., 
disposições para a montagem ou para a 
estanqueidade [5] 

33/073 . . dispostas para uma filtração com fluxo dirigido para 
o interior [5] 

33/09 . . . com células superficiais conectadas de modo 
independente a distribuidores de pressão [5] 

33/11 . . dispostas para a filtração com fluxo dirigido para o 
exterior [5] 

33/13 . . . com células superficiais conectadas de modo 
independente a distribuidores de pressão [5] 

33/15 . com superfícies filtrantes rotativas planas [5] 
33/17 . . com mesas de filtração giratórias (mesas divididas 

em coletores, bandejas ou similares inclináveis 
individualmente 33/327) [5] 

33/19 . . . estando a superfície da mesa dividida em 
setores ou células inclinadas sucessivamente, 
por ex., para a descarga da torta filtrante [5] 

33/21 . . com discos filtrantes ocos montados 
transversalmente sobre um eixo rotativo oco [5] 

33/23 . . . Estrutura dos discos ou dos setores que o 
compõem [5] 

33/25 . . com amarrações ocas montadas axialmente sobre 
um eixo rotativo oco [5] 

33/27 . com superfícies filtrantes rotativas, que não são 
cilíndricas nem planas, por ex., superfícies helicoidais 
[5] 

33/29 . sendo o movimento dos elementos filtrantes uma 
combinação de movimentos (33/19 tem prioridade) [5] 

33/31 . . Movimento planetário [5] 
33/327 . . Cubetas, bandejas ou elementos similares 

inclináveis [5] 
33/333 . com elementos filtrantes  individuais que se deslocam 

segundo um circuito fechado (cubetas, bandejas ou 
elementos similares inclináveis 33/327) [5] 

33/35 . com múltiplos elementos filtrantes caracterizados por 
sua disposição mútua (33/21 tem prioridade) [5] 

33/37 . . montados em paralelo [5] 
33/39 . . . concêntrica ou coaxialmente [5] 
33/41 . . montados em série [5] 
33/42 . . . concêntrica ou coaxialmente [5] 
33/44 . Regeneração do material filtrante no filtro (dispositivos 

para colocar fora de ação uma ou mais unidades em 
filtros com unidades múltiplas, por ex., para 
regeneração 35/12) [5] 

33/46 . . mediante raspadores, escovas ou dispositivos 
similares que atuam na parte do elemento filtrante 
onde se encontra a torta [5] 

33/48 . . limpeza por descarga de fluxo, por ex., bombas de 
ar em contracorrente [5] 

33/50 . . . com braços coletores ou bocais em 
contracorrente [5] 

33/52 . . mediante forças geradas por um movimento do 
elemento filtrante [5] 

33/54 . . . implicando em vibrações [5] 
33/56 . . . implicando numa força centrífuga [5] 
33/58 . Manipulação da torta de filtração no filtro com 

finalidades outras que não a regeneração (33/76 tem 
prioridade) [5] 

33/60 . . para a lavagem [5] 
33/62 . . para a secagem [5] 
33/64 . . . por compressão [5] 
33/66 . . . utilizando gases ou por aquecimento [5] 
33/68 . . para retardar o depósito da torta sobre o filtro 

durante a filtração, por ex., utilizando 
agitadores [5] 

33/70 . que incluem dispositivos de alimentação ou de descarga 
(33/82 tem prioridade) [5] 

33/72 . . de alimentação [5] 
33/74 . . para descarga do filtrado [5] 
33/76 . . para descarga da torta de filtração, por ex., bocas de 

descarga [5] 
33/80 . Acessórios [5] 
33/82 . . Meios de distribuição de pressão [5] 

35/00 Outros dispositivos de filtragem; Dispositivos auxiliare s 
para filtragem; Construções do alojamento do filtro 

35/01 . Dispositivos para descarga de gases, por ex., sistemas 
purgadores de ar [5] 

35/02 . Filtros adaptados à colocação em determinados lugares, 
por ex., canalizações, bombas, torneiras (35/05 tem 
prioridade) 
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35/027 . . montados rigidamente dentro ou sobre tanques ou 
reservatórios (35/04 tem prioridade) [5] 

35/04 . . Filtros-tampões, filtros para torneiras ou válvulas 
35/05 . Filtros flutuantes [5]  
35/06 . Filtros que usam eletricidade ou magnetismo 

(ultrafiltração, microfiltração 61/14; eletrodiálise, 
eletro-osmose 61/42; dispositivos que incluem filtros e 
separadores magnéticos B 03 C 1/30) [5] 

35/10 . Filtros de escova 
35/12 . Dispositivos para colocar fora de ação uma ou mais 

unidades de filtros de unidades múltiplas, por ex., para 
regeneração 

35/14 . Dispositivos de segurança especialmente adaptados à 
filtragem (prevenção ou atenuação de incêndios ou 
explosões A 62 C); Dispositivos para indicar 
entupimento (incorporados em um filtro descartável 
27/10) 

35/143 . . Indicadores das condições do filtro [5] 
35/147 . . Derivações ou válvulas de segurança [5] 
35/15 . . Filtros com funcionamento bidirecional [5] 
35/153 . . Válvulas antivazamento ou anti-retorno [5] 
35/157 . . Válvulas de controle do fluxo; passagens calibradas 

ou de amortecimento [5] 
35/16 . Dispositivos de limpeza 
35/18 . Aquecimento ou resfriamento de filtros 
35/20 . Vibração de filtros (regeneração do material filtrante 

por meio de vibrações nos filtros com elementos 
filtrantes estacionários 29/72; descarga da torta de 
filtração por meio de vibrações nos filtros com 
elementos filtrantes móveis 33/54, 33/76) [5] 

35/22 . Dispositivos que dirigem a mistura a ser filtrada nos 
filtros de forma a limpá-los 

35/24 . Dispositivos que proporcionam o material granulado 
desintegrado para limpar os filtros por fricção 

35/26 . Filtros com bombas por fricção 
35/28 . Crivos não incluídos em outro local 
35/30 . Estruturas de carcaças dos filtros [4] 
35/31 . . que incluem disposição para proteção ambiental, 

por ex., dispositivos  de resistência à pressão [5] 
35/32 . . . contra a radiação [5] 
35/34 . . aberta na parte superior (35/31 tem prioridade) [5] 

36/00 Circuitos ou combinações de filtros com outros 
dispositivos de filtração (dispositivos para a remoção dos 
gases, por ex., sistemas purgadores do ar, 35/01) [4,5] 

36/02 . Combinações de filtros de diferentes tipos (29/50, 33/35 
têm prioridade) [4,5] 

36/04 . Combinações de filtros com tanques de sedimentação 
[4] 

37/00 Processos de filtragem (processos especialmente 
adaptados à filtragem de gases 46/00) 

37/02 . Pré-revestimento de elementos filtrantes ou materiais 
filtrantes; Adição de auxiliadores de filtração ao líquido 
a ser filtrado 

37/03 . que utilizam agentes de floculação [5] 
37/04 . Controle da filtragem 

39/00 Material de filtragem para fluidos líquidos ou gasosos  
39/02 . Material de filtragem desintegrado, por ex., fibras soltas 
39/04 . . Material orgânico, por ex., celulose, algodão 
39/06 . . Material inorgânico, por ex., fibras de amianto, 

contas ou fibras de vidro 
39/08 . Tecido de filtragem, isto é, material tecido, tricotado ou 

entrelaçado (metálico 39/10) 

39/10 . Peneiras de filtragem feitas substancialmente de metal 
39/12 . . tela de arame; de arame trançado; de metal 

distendido 
39/14 . Outros materiais de filtragem auto-sustentáveis 
39/16 . . de materiais orgânicos, por ex., fibras sintéticas 
39/18 . . . sendo o material celulose ou derivados da 

mesma (fabricação de papel filtro D 21 F 11/14) 
39/20 . . de material inorgânico, por ex., papel de amianto, 

material metálico de filtragem, feito de fios 
metálicos não tecidos (material cerâmico poroso C 
04 B; metais de sinterização C 22 C 1/04) 

41/00 Regeneração do material de filtragem ou dos elementos 
de filtragem fora do filtro para fluidos líquidos ou 
gasosos 

41/02 . de material de filtragem desintegrado 
41/04 . de material de filtragem rígido auto-sustentável 
 

43/00 Separação de partículas de líquidos ou de líquidos de 
sólidos, de outro modo que não por sedimentação ou 
filtragem; (processo de flotação B 03 D 1/00; secagem de 
substâncias sólidas ou objetos F 26 B) 

Separação de partículas dispersas nos gases ou vapores 
(separação de materiais transportados pneumaticamente do gás de 
propulsão B 65 G 53/60; purificadores de ar para entradas de 
motores de combustão F 02 M 35/00, de compressores F 04 B 
39/16) 

45/00 Separação de partículas dispersas em gases ou vapores 
por gravidade, inércia ou forças centrífugas 

45/02 . por meio de gravidade 
45/04 . por meio de inércia (45/12 tem prioridade) 
45/06 . . por inversão da direção do fluxo 
45/08 . . por projeção contra separadores de impacto 
45/10 . . . que são umedecidos 
45/12 . por forças centrífugas (centrífugas B 04 B; ciclones B 

04 C) 
45/14 . . produzidas por pás, discos, tambores ou escovas 

rotativas 
45/16 . . produzidas pelo movimento helicoidal da corrente 

gasosa 
45/18 . Dispositivos de limpeza 

46/00 Filtros ou processos de filtragem, especialmente 
modificados para separar partículas dispersas em gases 
ou vapores (elementos de filtragem 24/00 a 35/00; 
materiais de filtragem 39/00; regeneração fora dos filtros 
41/00) 

46/02 . Separadores de partículas, por ex., precipitadores de 
poeira, com filtros ocos feitos de material flexível 

46/04 . . Filtros depuradores 
46/06 . . com meios para manter planas as superfícies de 

trabalho 
46/08 . . . cujas superfícies de trabalho têm forma de 

estrela 
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46/10 . Separadores de partículas, por ex., precipitadores de 
poeira que utilizam chapas, folhas ou tampões de 
filtragem de superfícies planas 

46/12 . . de disposição múltipla 
46/14 . . dispostos em forma de estrela 
46/16 . . dispostos sobre transportadores não filtrantes 
46/18 . Separadores de partículas, por ex., precipitadores de 

poeira que utilizam correias de filtragem 
46/20 . . sendo as correias associadas a tambores 
46/22 . . sendo as correias deslocadas durante a filtragem 
46/24 . Separadores de partículas, por ex., precipitadores de 

poeira, que utilizam elementos de filtragem ocos e 
rígidos 

46/26 . . rotativos 
46/28 . Separadores de partículas, por ex., precipitadores de 

poeira, que utilizam escovas de filtragem 
46/30 . Separadores de partículas, por ex., precipitadores de 

poeira, que utilizam material de filtragem desintegrado 
46/32 . . sendo o material deslocado durante a filtragem 
46/34 . . . de forma não horizontal, por ex., por meio de 

planos inclinados 
46/36 . . . em uma camada substancialmente horizontal, 

por ex., em mesas ou tambores rotativos em 
esteiras transportadoras 

46/38 . . . em forma de leito fluidificado 
46/40 . Separadores de partículas, por ex., precipitadores de 

poeira, que utilizam filtros de aresta, isto é, utilizando 
superfícies impermeáveis adjacentes 

46/42 . Equipamento auxiliar e sua operação 
46/44 . . controle da filtragem 
46/46 . . . automático 
46/48 . . Remoção da poeira por outra maneira que não por 

filtros depuradores 
46/50 . . Meios para descarregar potencial eletrostático 
46/52 . Separadores de partículas, por ex., precipitadores de 

poeira, utilizando filtros que incorporam material 
dobrado 

46/54 . Separadores de partículas, por ex., precipitadores de 
poeira, que utilizam folhas ou diafragmas de filtragem 
de estrutura ultrafina 

47/00 Separação de partículas dispersas em gases, ar ou 
vapores por meio de um líquido como agente separador 
(45/10 tem prioridade; colunas de fracionamento ou suas 
peças 3/16) 

47/02 . fazendo passar o gás ou o ar ou o vapor sobre ou através 
de um banho líquido 

47/04 . fazendo passar o gás ou o ar ou o vapor através de 
espuma 

47/05 . por condensação do agente separador [3] 
47/06 . Limpeza por vaporização 
47/08 . . com bocais rotativos 
47/10 . Depuradores Venturi 
47/12 . Lavadores com vários setores de lavagem (47/14 tem 

prioridade) [3] 
47/14 . Colunas de lavagem com enchimento (elementos de 

acondicionamento B 01 J 19/30, 19/32) [3] 
47/16 . Aparelhos com meios rotativos, que não bocais 

rotativos, para vaporizar o líquido depurador 
47/18 . . com eixos dispostos horizontalmente 

49/00 Separação de partículas dispersas em gases, ar ou 
vapores por outros métodos 

49/02 . por repulsão térmica 

50/00 Combinações de dispositivos para separar partículas de 
gases ou de vapores 

51/00 Tratamento auxiliar preliminar de gases ou de vapores 
a serem depurados (prevenção de cinzas A 62 C; pré-
tratamento especialmente adaptado à separação magnética e 
eletrostática B 03 C) [6] 

51/02 . Aglomeração das partículas, por ex., por floculação 
51/04 . . por semeadura, por ex., por adição de partículas 
51/06 . . por variação da pressão do gás ou do vapor 
51/08 . . . por sons ou ultra-sons 
51/10 . Condicionamento do gás a ser depurado 
 

53/00 Separação de gases ou vapores; Recuperação de vapores 
de solventes voláteis a partir dos gases; Purificação 
química ou biológica de gases de exaustão por ex., gases 
de exaustão de motores, fumaças, fumos ou gases de 
exaustão, aerosóis (recuperação de solventes voláteis por 
condensação 5/00; sublimação 7/00; sifões a frio, chicanas a 
frio 8/00; para separação de gases ou vapores específicos, 
ver o local apropriado, por ex., para purificação ou 
separação de nitrogênio C 01 B 21/04, manipulação de 
misturas gasosas não-definidas obtidas por craqueamento 
de óleos de hidrocarbonetos C 10 G 70/00; purificação de 
gás obtido de carvão C 10 K; manipulação do gás natural ou 
gás natural de síntese C 10 L 3/10; separação de gases de 
difícil condensação ou ar por liquefação F 25 J; para 
investigação de materiais G 01 N 30/00) [3,5] 

 
Notas 
(1) O grupo 53/34 tem prioridade sobre os grupos 53/02 a 

53/32. 
(2) Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação dos grupos 111:00 a 187:00, da maneira 
indicada:  [6] 
– Os grupos 111:00 a 119:00, relativos aos reagentes 

usados, em associação com o grupo 53/34 e subgrupos;  
[6] 

– Os grupos 131:00 a 141:00, relativos aos catalisadores 
usados, em associação com os grupos 53/34 a 53/94;  
[6] 

– Os grupos 151:00 a 161:00, relativos ao tipo de 
tratamento, em associação com os grupos 53/00, 53/34 
a 53/73 e 53/92;  [6] 

– Os grupos 171:00 a 187:00, relativos aos componentes 
removidos, em associação com os grupos 53/00 a 53/24, 
53/30 a 53/34 e 53/73 a 53/94.  [6] 

Os códigos de indexação devem ser não-ligados.  [6] 
(3) Os processos usando enzimas ou microorganismos de 

maneira a:  [6] 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição 

preexistente, ou para  [6] 
 (ii) tratar têxteis  ou limpar superfícies sólidas de materiais, 

são também  classificados na subclasse C 12 S. [6] 
 
53/02 . por adsorção 
53/04 . . com adsorventes fixos 
53/047 . . . Adsorção de pressão oscilante  [6] 
53/053 . . . . com recipiente de armazenagem ou tampão  

[6] 
53/06 . . com adsorventes móveis 
53/08 . . . de acordo com o método do “leito móvel” 
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53/10 . . . com adsorventes dispersos 
53/12 . . . . de acordo com a “técnica de fluidificação”  
53/14 . por absorção 
53/18 . . Unidades de absorção; Distribuidores de líquidos 

para esse fim (3/16, 3/26, 3/30 têm prioridade; 
elementos de acondicionamento B 01 J 19/30, 
19/32) 

53/22 . por difusão (produção de membranas semipermeáveis 
67/00; forma, estrutura ou propriedades de membranas 
semipermeáveis 69/00; material para membranas 
semipermeáveis 71/00) 

53/24 . por força centrífuga (centrífugas B 04 B; ciclones B 
04 C) 

53/26 . Secagem de gases ou vapores 
53/28 . . Seleção de substâncias para uso como agentes de 

secagem 
53/30 . Controle por meio de aparelho de análise de gás 

(regulagem de variáveis não elétricas em geral G 05 D) 
53/32 . por efeitos elétricos outros que não aqueles incluídos no 

grupo 61/00 [5] 
53/34 . Purificação química ou biológica de gases residuais  [6] 
53/38 . . Remoção de componentes de estrutura indefinida  

[6] 
53/40 . . . Componentes ácidos (53/44 tem prioridade)  [6] 
53/42 . . . Componentes básicos (53/44 tem prioridade)  

[6]  
53/44 . . . Componentes orgânicos  [6] 
53/46 . . Remoção de componentes de estrutura definida  [6] 
53/48 . . . Compostos de enxofre  [6] 
53/50 . . . . Óxidos de enxofre (53/60 tem prioridade) 

[6] 
53/52 . . . . Sulfeto de hidrogênio  [6] 
53/54 . . . Compostos de nitrogênio  [6] 
53/56 . . . .  Óxidos de nitrogênio (53/60 tem 

prioridade) [6] 
53/58 . . . .  Amônia  [6] 
53/60 . . . Eliminação simultânea de óxidos de enxofre e 

óxidos de nitrogênio  [6] 
53/62 . . . Óxidos de carbono  [6] 
53/64 . . . Metais pesados ou seus compostos, por ex., 

mercúrio  [6] 
53/66 . . . Ozônio  [6] 
53/68 . . . Halogêneos ou compostos halogenados  [6] 
53/70 . . . . Compostos halogenados orgânicos  [6] 
53/72 . . . Compostos orgânicos não incluídos nos grupos 

53/48 a 53/70, por ex., hidrocarboneto  [6] 
53/73 . . Pós-tratamento de componentes removidos [6] 
53/74 . . Processos em geral para purificação de gases 

residuais: Aparelhos ou dispositivos especialmente 
adaptados aos mesmos (53/92 tem prioridade)  [6] 

53/75 . . . Processos multi-etapas  [6]  
53/76 . . . Processos em fase gasosa, por ex., utilizando 

aerosóis  [6] 
53/77 . . . Processos em fase líquida  [6] 
53/78 . . . . com contato gás liquido  [6] 
53/79 . . . . Injeção de reagentes  [6] 
53/80 . . . Processos em fase semisólida, por ex., 

utilizando lodos  [6] 
53/81 . . . Processos em fase sólida  [6] 
53/82 . . . . com reagentes em estado estacionário  [6] 
53/83 . . . . com reagentes em movimento  [6] 
53/84 . . . Processos biológicos  [6] 
53/85 . . . . com contato gás sólido  [6] 

53/86 . . . Processos catalíticos  [6] 
53/88 . . . . Manipulação ou montagem de catalisadores  

[6] 
53/90 . . . . Injeção de reagentes  [6] 
53/92 . . de gases de exaustão de motores (aparelhos de 

exaustão tendo dispositivos para purificar ou tratar 
de outra forma gases de exaustão F01N 3/00)  [6] 

53/94 . . . por processos catalíticos  [6] 
53/96 . . Regeneração, reativação ou reciclagem de reagentes  

[6] 

57/00 Separação outra que não a separação de sólidos não 
totalmente abrangida por um outro grupo ou subclasse 
isolada, por ex., B 03 C 

57/02 . por eletroforese (tratamento de água, água residual, 
esgoto ou lodo por eletroforese C02 F 1/469; produção 
eletroforética de compostos ou de não metais C 25 B 
7/00; pesquisa ou análise de materiais pelo uso de 
eletroforese G 01 N 27/26) [3,5] 

59/00 Separação de isótopos diferentes de um mesmo elemento 
químico (prevenção da ocorrência de condições críticas ao 
serem produzidas substâncias físseis G 21; blindagem 
contra a radioatividade G 21 F) 

59/02 . Separação por transição de fase 
59/04 . . por destilação 
59/06 . . por fusão fracionada; por fusão zonal 
59/08 . . por cristalização fracionada, por precipitação, por 

congelamento zonal 
59/10 . Separação por difusão 
59/12 . . por difusão através de barreiras 
59/14 . . . Estruturas de barreiras 
59/16 . . por difusão térmica 
59/18 . . por jatos de separação 
59/20 . Separação por centrifugação 
59/22 . Separação por extração 
59/24 . . por extração com solvente 
59/26 . . por sorção, isto é, absorção, adsorção, persorção 
59/28 . Separação por troca química 
59/30 . . por troca de íons 
59/32 . . por troca entre fluidos 
59/33 . . . compreendendo uma troca dupla de temperatura 

[2] 
59/34 . Separação por métodos fotoquímicos 
59/36 . Separação por métodos biológicos 
59/38 . Separação por métodos eletroquímicos (em geral 

B 01 J) 
59/40 . . por eletrólise 
59/42 . . por eletromigração, por eletroforese 
59/44 . Separação por espectrografia de massa (espectrômetro 

de partículas ou tubos separadores H 01 J 49/00) 
59/46 . . utilizando apenas os campos eletrostáticos 
59/48 . . utilizando os campos eletrostáticos e magnéticos 
59/50 . Separação compreendendo dois ou mais processos 

abrangidos por vários grupos selecionados dentre os 
grupos 59/02, 59/10, 59/20, 59/22, 59/28, 59/34, 59/36, 
59/38 e 59/44 
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Processos de separação que empregam membranas 
semipermeáveis, por ex., diálise, osmose, ultrafiltração; 
Aparelhos especialmente adaptados para esse fim; Membranas 
semipermeáveis ou sua produção (separação de gases em vapores 
por difusão 53/22; tratamento do leite por diálise, osmose inversa 
ou ultrafiltração A 23 C 9/142, por eletrodiálise A 23 C 9/144; rins 
artificiais A 61 M 1/14, tratamento da água por diálise, osmose ou 
osmose inversa C 02 F 1/44, por eletrodiálise C 02 F 1/469; 
aparelhos para enzimologia ou microbiologia com dispositivos de 
diálise C 12 M 1/12; produção ou purificação de sucos açucarados, 
por ex., por osmose, C 13 D 3/16; extração do açúcar do melaço, 
por ex., por osmose, C 13 J 1/08; diafragmas para eletrólise C 25 B 
13/00, C 25 C 7/04; osmose como fonte de energia F 03 G 7/00) [5] 
 
Nota 
Nos grupos 61/00 a 71/00, salvo indicação contrária, uma invenção 
é classificada no último local apropriado (em relação ao grupo 
71/00, ver também a Nota (1) após esse grupo) [5] 
 

61/00 Processos de separação que utilizam membranas 
semipermeáveis, por ex., diálise, osmose, ultrafiltração; 
Aparelhos, acessórios ou operações auxiliares 
especialmente adaptadas para esse fim [5] 

61/02 . Osmose inversa; Hiperfiltração [5] 
61/04 . . Pré-tratamento da corrente de alimentação [5] 
61/06 . . Recuperação de energia [5] 
61/08 . . Aparelhos para os mesmos [5] 
61/10 . . Acessórios; Operações auxiliares [5] 
61/12 . . Controle ou regulagem [5] 
61/14 . Ultrafiltração; Microfiltração [5] 
61/16 . . Pré-tratamento da corrente de alimentação [5] 
61/18 . . Aparelhos para esse fim [5] 
61/20 . . Acessórios; Operações auxiliares [5] 
61/22 . . Controle ou regulagem [5] 
61/24 . Diálise [5] 
61/26 . . Fluxo da solução dialisada, por ex., preparação, 

regeneração [5] 
61/28 . . Aparelhos para esse fim [5] 
61/30 . . Acessórios; Operações auxiliares [5] 
61/32 . . Controle ou regulagem [5] 
61/34 . . . Medição do ultrafiltrado durante a diálise [5] 
61/36 . Pervaporação; Destilação com membranas; Permeação 

líquida [5] 
61/38 . Separação por membranas líquidas [5] 
61/40 . . utilizando membranas do tipo emulsão [5] 
61/42 . Eletrodiálise; Eletro-osmose [5] 
61/44 . . Eletrodiálise íon seletiva 
61/46 . . . Aparelhos para esse fim [5] 
61/48 . . . . tendo um ou mais compartimentos cheios de 

um material trocador de ions [5] 
61/50 . . . . Empilhamento do tipo com placa e armação 

[5] 
61/52 . . . Acessórios; Operações auxiliares [5] 
61/54 . . . Controle ou regulagem [5] 
61/56 . . Desidratação por eletro-osmose [5] 
61/58 . Processos com várias etapas [5] 

63/00 Aparelhos em geral para os processos de separação que 
utilizam membranas semipermeáveis [5] 

63/02 . Módulos com fibras ocas [5] 
63/04 . . que incluem vários conjuntos com fibras ocas [5] 
63/06 . Módulos com membranas tubulares [5] 
63/08 . Módulos com membranas planas [5] 

63/10 . Módulos com membranas enroladas em espiral [5] 
63/12 . . que incluem vários conjuntos enrolados em 

espiral [5] 
63/14 . Módulos com membranas do tipo dobrado [5] 
63/16 . Módulos rotativos, vibrantes ou com movimento 

alternativo [5] 

65/00 Acessórios ou operações auxiliares, em geral, para os 
processos ou aparelhos de separação que utilizam 
membranas semipermeáveis [5] 

65/02 . Limpeza ou esterilização de membranas [5] 
65/04 . . com a ajuda de corpos móveis, por ex., de bolas 

esponjosas [5] 
65/06 . . com a ajuda de composições especiais de 

lavagem [5] 
65/08 . Prevenção de incrustrações na membrana ou de 

polarização por concentração [5] 
65/10 . Avaliação de membranas ou aparelhos de membranas; 

Detecção ou reparo de perdas [5] 

67/00 Processos especialmente adaptados para a fabricação de 
membranas semipermeáveis destinadas aos processos ou 
aparelhos de separação [5] 

69/00 Membranas semipermeáveis destinadas aos 
processos ou aparelhos de separação, caracterizadas 
por sua forma, por sua estrutura ou por suas 
propriedades; Processos especialmente adaptados 
para sua fabricação [5] 

 
 
Notas 
 
(1) Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o 

significado indicado: 
– “propriedades” abrange aquelas de natureza 

mecânica, física ou química [5]  
(2) Os processos de fabricação, se considerados de  

interesse, se classificam também no grupo 67/00 [5] 
 
69/02 . caracterizadas por suas propriedades [5] 
69/04 . Membranas tubulares [5] 
69/06 . Membranas planas [5] 
69/08 . Membranas com fibras ocas (fabricação de fibras ocas 

D 01 D 5/24, D 01 F 1/08) [5] 
69/10 . Membranas suportadas; Suportes para membranas [5] 
69/12 . Membranas compostas; Membranas ultrafinas [5] 
69/14 . Membranas dinâmicas [5] 

71/00 Membranas semipermeáveis destinadas aos processos 
ou aparelhos de separação, caracterizadas por seus 
materiais; Processos especialmente adaptados para sua 
fabricação [5] 

 
Notas 
 
(1) Neste grupo se o material é uma composição, este se 

classifica segundo o componente presente em maior 
proporção. Este componente se classifica segundo a 
regra do último lugar (ver a nota antes do grupo 
61/00). Se há mais de um componente presente em 
proporções igualmente altas, cada um dos ditos 
componentes se classifica segundo a regra do último 
lugar [5] 

(2) Os processos de fabricação, se considerados de 
interesse, também se classifica no grupo 67/00 [5] 

 
71/02 . Material inorgânico [5] 
71/04 . . Vidro [5] 
71/06 . Material orgânico [5] 
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71/08 . . Polissacarídeos [5] 
71/10 . . . Celulose; Celulose modificada [5] 
71/12 . . . Derivados celulósicos [5] 
71/14 . . . . Ésteres de ácidos orgânicos [5] 
71/16 . . . . . Acetato de celulose [5] 
71/18 . . . . . Ésteres mistos, por ex., aceto-butirato 

de celulose [5] 
71/20 . . . . Ésteres de ácidos inorgânicos, por ex., 

nitrato de celulose [5] 
71/22 . . . . Éteres celulósicos [5] 
71/24 . . Borrachas [5] 
 
Nota 
 Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o 

significado indicado: 
-  “borracha” compreende: 
(a) as borrachas naturais ou os dienos conjugados. 
(b) a borracha em geral (para uma borracha específica, 

ver o grupo previsto para tal composto 
macromolecular) [5] 

 
71/26 . . Polialcenos [5] 
71/28 . . Polímeros de composto vinil-aromáticos [5] 
71/30 . . Polihalogenetos alquenílicos [5] 
71/32 . . . que contém átomos de flúor [5] 
71/34 . . . . Fluoreto de polivinilideno [5] 
71/36 . . . . Politetrafluoretileno [5] 
71/38 . . Alcoóis polialquenílicos; Ésteres polialquenílicos; 

Éteres polialquenílicos; Aldeídos polialquenílicos; 
Cetonas polialquenílicas; Acetais polialquenílicos; 
Cetais polialquenílicos [5] 

71/40 . . Polímeros de ácidos insaturados ou de seus 
derivados, por ex., sais, amidas, imidas, nitrilas, 
anitridos, ésteres [5] 

71/42 . . . Polímeros de nitrilas, por ex., poliacrilonitrila 
[5] 

71/44 . . Polímeros obtidos por reações envolvendo somente 
ligações carbono-carbono insaturadas, não incluídas 
em nenhum dos grupos 71/26 a 71/42 [5] 

71/46 . . Resinas epóxi [5] 
71/48 . . Poliésteres [5] 
71/50 . . Policarbonatos [5] 
71/52 . . Poliéteres [5] 
71/54 . . Poliuréias; Poliuretanas [5] 
71/56 . . Poliamidas, por ex., poliesteramidas [5] 
71/58 . . Outros polímeros contendo nitrogênio na cadeia 

principal, com ou sem oxigênio ou carbono [5] 
71/60 . . . Poliaminas [5] 
71/62 . . . Policondensados tendo anéis heterocíclicos 

contendo nitrogênio na cadeia principal [5] 
71/64 . . . . Poliimidas; Poliamida-imidas; Poliésteres-

imidas; Poliaminoácidos ou percursores 
similares de poliimidas [5] 

71/66 . . Polímeros que contém, na cadeia principal, somente 
enxofre, com ou sem nitrogênio, oxigênio ou 
carbono [5] 

71/68 . . . Polisulfonas; Poliétersulfonas [5] 
71/70 . . Polímeros que contém, na cadeia principal, somente 

silício com ou sem enxofre, nitrogênio, oxigênio ou 
carbono [5] 

71/72 . . Compostos macromoleculares obtidos por reações 
distintas daquelas envolvendo somente ligações 
insaturadas cabono-carbono, não incluídas em 
nenhum dos grupos 71/46 a 71/70 [5] 

71/74 . . Materiais macromoleculares naturais ou seus 
derivados (71/08, 71/24 têm prioridade) [5] 

71/76 . . Materiais macromoleculares não incluídos 
especificamente em nenhum dos grupos 71/08 a 
71/74 (borrachas em geral 71/24) [5] 

71/78 . . . Polímeros grafitizados  [5] 
71/80 . . . Polímeros em bloco [5] 
71/82 . . . caracterizados pela presença de grupos 

determinados, por ex., introduzidos por um pós-
tratamento químico [5] 

 
Esquema de indexação associado com o grupo 24/00. Os códigos 
de indexação devem ser não-ligados [5] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação.  [6] 

101:00 Tipos de filtros providos de um material filtrante 
desintegrado [5] 

101:02 . Filtros de carvão [5] 
101:04 . Filtros de areia ou de cascalho [5] 
 
 
Esquema de indexação associado com o grupo 53/34 e seus 
subgrupos, relativos aos reagentes utilizados para a purificação 
química de gases residuais. Os códigos de indexação devem ser 
não-ligados.  [6]  
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação.  [6] 

 
111:00 Ácidos inorgânicos  [6] 
111:20 . clorídrico [6] 
111:40 . cítrico  [6] 
111:60 . sulfúrico  [6] 
111:80 . fosfórico  [6] 
111:90 . sulfeto de hidrogênio  [6] 
 

113:00 Ácidos orgânicos  [6] 
 
115:00 Bases e sais inorgânicos  [6] 
115:10 . Amônia ou hidróxido de amônio  [6] 
115:20 . Carbonatos ou bicarbonatos  [6] 
115:22 . . de metais alcalinos  [6] 
115:24 . . de cálcio  [6] 
115:26 . de magnésio  [6] 
115:30 . Hidróxidos ou óxidos (hidróxido de amônio 115:10)  

[6] 
115:32 . de metais alcalinos  [6] 
115:34 . de cálcio  [6] 
115:36 . de magnésio  [6] 
 
117:00 Bases orgânicas  [6] 
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119:00 Dióxido de enxofre  [6] 
 
Esquema de indexação associado com os grupos 53/34 a 53/94, 
relativos aos catalisadores utilizados para a purificação química 
de gases residuais. Os códigos de indexação devem ser não-
ligados.[6] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação.  [6] 

 
131:00 Metais ou ligas  [6] 
131:10 . Platina ou suas ligas  [6] 
131:20 . Paládio ou suas ligas  [6] 
 
133:00 Carbono  [6] 
 
135:00 Óxidos metálicos ou hidróxidos  [6] 
135:10 . de alumínio  [6] 
135:20 . de ferro  [6] 
135:40 . de titânio  [6] 
135:50 . de vanádio  [6] 
 
137:00 Sílica  [6] 
 
139:00 Sulfetos metálicos  [6] 
 
141:00 Zeólitos  [6] 
 
 
Esquema de indexação associado com os grupos 53/00, 53/34 a 
53/73 e 53/92, relativos aos catalisadores utilizados para a 
purificação química de gases residuais. Os códigos de indexação 
devem ser não-ligados.  [6]  
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação. [6] 

 
151:00 Fase gasosa, por ex., utilizando aerosóis  [6] 
 
153:00 Fase líquida, por ex., por lavagem  [6] 
 
155:00 Fase semi-sólida, isto é,  utilizando lodos  [6] 
 

157:00 Fase sólida  [6] 
157:10 . Leito fluidizado  [6] 
 
159:00 Tratamento biológico  [6] 
 
161:00 Tratamento catalítico  [6] 
 
Esquema de indexação associado com os grupos 53/00 a 53/24, 
53/30 a 53/34 e 53/73 a 53/94, relativos aos componentes 
removidos. Os códigos de indexação devem ser não-ligados.  [6] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação.  [6] 

171:00 Elementos gasosos simples que não sejam halogênios [6] 
171:10 . Nitrogênio  [6] 
171:20 . Oxigênio  [6] 
171:30 . Ozônio  [6] 
171:40 . Hidrogênio  [6] 
171:50 . Gases nobres  [6] 
 
173:00 Compostos sulfúricos  [6] 
173:10 . Óxidos de enxofre [6] 
173:20 . Sulfeto de hidrogênio  [6] 
 
175:00 Compostos de nitrogênio  [6] 
175:10 . Óxidos de nitrogênio (177:00 tem prioridade)  [6] 
175:20 . Amônia  [6] 
 
177:00 Remoção simultânea de  óxidos de enxofre [6] 
 
179:00 Óxidos de carbono  [6] 
 
181:00 Metais pesados ou seus compostos  [6] 
 
183:00 Halogênios ou compostos de halogênio  [6] 
183:10 . Compostos de halogênio orgânicos  [6] 
 
185:00 Compostos orgânicos não incluídos nos grupos 173:00 

a 183:10  [6] 
185:10 . Hidrocarbonetos  [6] 
 
187:00 Água  [6] 
 

 

B 01 F MISTURA, por ex., DISSOLUÇÃO, EMULSIFICAÇÃO, DISPERSÃO (mistura de tintas B 44 D 3/06) 
 

Notas 

Nesta subclasse, o seguinte termo ou expressão é empregada com o significado indicado: 
– “mistura” compreende a agitação de um único produto. [2] 

 
Índice da Subclasse 
 
DISSOLUÇÃO ................................................................................1/00 
MISTURA, DISPERSÃO, EMULSIFICAÇÃO 

Processos.............................................................................3/00 
Aparelhos 

misturadores de fluxo ....................................................5/00 

com ação rotativa................................................. 7/00, 9/00 
outros misturadores.......................................... 11/00, 13/00 
acessórios.................................................................... 15/00 

AGENTES DE EMULSIFICAÇÃO OU DISPERSÃO................ 17/00 
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1/00 Dissolução (separação por dissolução B 01 D; dissolução 
visando obter resfriamento F 25 D 5/00) [2] 

3/00 Mistura, por ex., dispersão, emulsificação, de acordo com 
as fases a serem misturadas 

3/02 . gases com gases ou vapores 
3/04 . gases ou vapores com líquidos (mistura de bebidas não 

alcóolicas com gases A 23 L 2/54) 
3/06 . gases ou vapores com sólidos 
3/08 . líquidos com líquidos; Emulsificação 
3/10 . . Mistura de líquidos muito viscosos 
3/12 . líquidos com sólidos (deslocamento de um líquido por 

outro em dispersões de sólidos em líquidos B 01 D 12/00) 
3/14 . . Misturas de líquidos muito viscosos com sólidos  
3/18 . sólidos com sólidos 
3/20 . Tratamento preliminar das substâncias a serem misturadas 
3/22 . Pós-tratamento da mistura 
 
Misturadores 

5/00 Misturadores de fluxo (pulverizadores, atomizadores B 05 
B); Misturadores para materiais em queda, por ex., 
partículas sólidas (13/04 tem prioridade; misturadores 
centrífugos B 04) 

5/02 . Misturadores a jato 
5/04 . Misturadores a injetor 
5/06 . Misturadores em que os componentes são prensados juntos 

através de pequenas aberturas, orifícios ou peneiras 
(misturador-turbo 5/16; moinhos de colóides B 02 C; 
válvulas misturadoras F 16 K 11/00) 

5/08 . . Bocais para homogeneização ou emulsificação 
5/10 . Misturadores de circulação 
5/12 . Misturadores de bomba 
5/14 . . do tipo de engrenagens 
5/16 . . misturadores-turbo 
5/18 . Misturadores de pulverização 
5/20 . . com bocais 
5/22 . . com discos rotativos 
5/24 . Misturadores de ação repetida para partículas em queda 
5/26 . Misturadores para partículas em queda com meios de 

movimentação, por ex., agitadores para acelerar a mistura 

7/00 Misturadores com agitadores rotativos em receptáculos 
fixos; Amassadeiras (13/04 tem prioridade) 

7/02 . com agitadores rotativos em torno de um eixo horizontal 
ou inclinado 

7/04 . . com pás ou braços 
7/06 . . com propulsores 
7/08 . . com hélices 
7/10 . . com discos rotativos 
7/12 . . com cilindros 
7/14 . . com agitadores de movimento planetário 
7/16 . com agitadores girando em torno de um eixo vertical 
7/18 . . com pás ou braços 
7/20 . . . com eixo fixo 
7/22 . . com propulsores 
7/24 . . com hélices 
7/26 . . com discos rotativos 
7/28 . . com cilindros 
7/30 . . com agitadores de movimento planetário 
7/32 . . com treliças ou gaiolas 

9/00 Misturadores com receptáculos rotativos (13/04 tem  
prioridade) 

9/02 . girando em torno de um eixo horizontal ou inclinado, por 
ex., misturadores de tambor 

9/04 . . sem barras 
9/06 . . com barras fixas 
9/08 . . com dispositivos agitadores rotativos 
9/10 . girando em torno de um eixo vertical 
9/12 . . com pás ou braços 
9/14 . . com propulsores 
9/16 . . com hélices 
9/18 . . com discos rotativos 
9/20 . . com cilindros 
9/22 . com agitadores de movimento planetário 

11/00 Misturadores com mecanismos de agitação, oscilação ou de 
vibração (13/04 tem prioridade) 

11/02 . Mistura por meio de vibrações ultra-sônicas 
11/04 . com agitadores de pêndulo 

13/00 Outros misturadores; Instalação para efetuar misturas, 
incluindo combinações de misturadores de tipos diversos 

13/02 . Misturadores com agitação a gás, por ex., com tubos de 
suprimento de ar 

13/04 . Misturadores combinados com dispositivos de segurança 
13/06 . Misturadores adaptados para funcionar sob pressão sub ou 

superatmosférica 
13/08 . Misturadores magnéticos 
13/10 . Instalação para efetuar misturas incluindo combinações de 

misturadores de tipos diversos 

15/00 Acessórios para misturadores 
15/02 . Mecanismos de alimentação ou descarga 
15/04 . Predeterminação da relação de substâncias a serem 

misturadas (conservação de uma relação de mistura 
desejada, isto é, controle G 05 D 11/02) 

15/06 . Sistemas de aquecimento ou resfriamento 

 

17/00 Uso de substâncias como agentes emulsificantes, 
umectantes, dispersantes ou espumantes (agentes de 
flotação B 03 D 1/001; sendo utilizadas em aplicações 
específicas, ver as classes pertinentes, por ex., uso de 
substâncias como detergentes C 11 D) [3,5] 

17/02 . Sulfonatos de alquila ou sais de éster do ácido sulfúrico, 
derivados dos álcoois monohídricos 

17/04 . Sulfonatos ou sais de éster do ácido sulfúrico, derivados 
dos álcoois polihídricos ou aminoálcoois ou seus derivados 
(óleos gr axos sulfatados ou sulfonados 17/08) 

17/06 . Ésteres de ácidos graxos superiores com ácidos sulfônicos 
hidroxialquilados ou seus sais 

17/08 . Produtos de sulfatação ou sulfonação de gorduras, óleos, 
ceras ou ácidos graxos superiores ou seus ésteres com 
álcoois monovalentes 

17/10 . Derivados dos ácidos sulfocarboxílicos ou 
sulfopolicarboxílicos de baixo peso molecular 

17/12 . Sulfonatos de compostos aromáticos ou aromático-
alquilados 

17/14 . Derivados do ácido fosfórico 
17/16 . Aminas ou poliaminas 
17/18 . Compostos de amônio quaternário 
17/20 . Compostos de fosfônio e sulfônio 
17/22 . Amidas ou hidrazidas 
17/24 . . Amidas de ácidos graxos superiores com ácidos 

sulfônicos aminoalquilados 
17/26 . Sulfonamidas 
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17/28 . Ácidos aminocarboxílicos (hidrolisados de proteína 17/30) 
17/30 . Proteínas; Hidrolisados de proteína 
17/32 . Compostos heterocíclicos 
17/34 . Ésteres de ácido carboxílico de alto peso molecular (17/06 

tem prioridade) 
17/36 . . Ésteres de ácidos policarboxílicos 
17/38 . Álcoois, por ex., produtos da oxidação de parafinas 
17/40 . Fenóis 

17/42 . Éteres, por ex., éteres poliglicólicos de álcoois ou fenóis 
17/44 . . Ácidos de éter carboxílico 
17/46 . . Éteres de aminoálcoois 
17/48 . . Éteres de celulose 
17/50 . Derivados de lignina 
17/52 . Resinas naturais ou sintéticas ou seus sais 
17/54 . Compostos de silício 
17/56 . Glicosídeos; Mucilagens; Saponinas 

 

B 01 J PROCESSOS QUÍMICOS OU FÍSICOS, por ex., CATÁLISE, QUÍMICA COLOIDAL; APARELHOS PERTINENTES AOS 
MESMOS (processos ou aparelhos para usos específicos, ver as classes pertinentes a esses processos ou aparelhos, por ex., F 26 B 
3/08) [2] 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “partículas sólidas” inclui tais partículas sejam catalisadores, reagentes ou inertes no estado sólido, semi-sólido ou pastoso; [2] 
– “partículas fluidizadas” significa partículas sólidas finamente divididas, levantadas e agitadas por uma corrente de fluido; [2] 
– “técnica de leito fluidizado” significa técnica de contato fluido-sólido em que partículas finamente divididas são levantadas e 

agitadas por uma corrente ascendente de fluido, corrente esta de uma velocidade tal que forme uma fase inferior densa (o “leito”) e 
uma fase superior diluída fluidizada de “partículas fluidizadas”; [2] 

– “processos conduzidos em presença de partículas sólidas” não inclui os processos nos quais as únicas partículas sólidas presentes 
são formadas durante a reação. [3] 

(2) Nesta subclasse, nomes comerciais que se encontram geralmente na literatura científica ou de patentes tem sido utilizados para definir 
com precisão o escopo dos grupos.  [6] 
 

Índice da Subclasse 
 
PROCESSOS QUÍMICOS FÍSICOS OU 
FÍSICO-QUÍMICOS OU APARELHOS.......................3/00, 4/00, 6/00 

    7/00, 8/00, 19/00 
PROCESSOS QUÍMICOS 
ENVOLVENDO UM GÁS.......................................8/00, 10/00, 12/00,  
 15/00 
PROCESSOS QUÍMICOS 
ENVOLVENDO UM LÍQUIDO..............................8/00, 10/00, 14/00, 
 16/00 
CATALISADORES 

contendo elementos oucompostos 
 inorgânicos .................................................21/00, 23/00, 27/00 
Tipo Raney ........................................................................25/00 

 
 
Peneiras moleculares ......................................................... 29/00 
contendo hidretos, complexos de 
coordenação ou compostos orgânicos............................... 31/00 
Suportes de catalisadores em geral ................................... 32/00 
Preparação.............................................................33/00 a 37/00 
Regeneração ou reativação de 
catalisadores em geral....................................................... 38/00 

SORVENTES, COMPOSIÇÕES  
AUXILIARES DE FILTRAÇÃO.................................................. 20/00 
PROCESSOS DE TROCA IÔNICA.................................39/00 a 49/00 
QUÍMICA COLOIDAL................................................................ 13/00 
GRANULAÇÃO............................................................................. 2/00 

 

 

2/00 Processos ou dispositivos para a granulação de materiais 
em geral (granulação de metais B 22 F 9/00, escória C 04 B 
5/02, minérios ou resíduos C 22 B 1/14; aspectos; aspectos 
mecânicos do trabalho de matérias plásticas ou substâncias 
num estado plástico para obtenção de grânulos B 29 B 9/00; 
processos para granulação de fertilizantes caracterizados por 
suas constituição química, ver os grupos apropriados em C 05 
B a G; aspectos químicos da pulverização ou granulação de 
substâncias macromoleculares C 08 J 3/12); Restituição de 
materiais particulares de fluxo livre em geral, por ex., 
tornando-os hidrofóbicos [4] 

2/02 . pela divisão do material líquido em gotas, por ex., por 
vaporização e solidificação das gotas 

2/04 . . em um meio gasoso 

2/06 . . em um meio líquido 
2/08 . . . coagulação de uma solução coloidal 
2/10 . em cubas ou tambores fixos, equipados com acessórios 

para amassar ou misturar 
2/12 . em tambores rotativos 
2/14 . em pratos ou bandejas rotativas 
2/16 . por suspensão da substância em pó em um gás, por ex., em 

forma de “leitos fluidizados” ou em névoa 
2/18 . por meio de um aparelho vibratório 
2/20 . espremendo-se o material, por ex., através de peneiras e 

fragmentando-se as tiras extrudadas 
2/22 . prensando-se em moldes ou entre rolos 
2/24 . Obtenção de flocos por raspagem da camada sólida de uma 

superfície 
2/26 . em correias transportadoras sem fim 
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2/28 . usando agentes aglutinantes especiais 
2/30 . usando agentes para impedir a aglutinação dos grânulos; 

Restituição de materiais particulados de fluxo livre em 
geral, por ex., tornando-os hidrofóbicos [4] 

3/00 Processos de utilização de pressão subatmosférica ou 
superatmosférica para promover transformação química 
ou física da matéria; Aparelhagem para tal fim (aparelhos 
para compactação ou sinterização de pós metálicos B 22 F 
3/00; recipientes de pressão em geral F 16 J 12/00; recipientes 
de pressão para conter ou estocar gases comprimidos, 
liquefeitos ou solidificados F 17 C; vasos de pressão para 
reatores nucleares G 21 C) [2] 

3/02 . dispositivos de alimentação ou evacuação 
3/03 . Recipientes de pressão ou recipientes de vácuo, providos 

de elementos de fechamento ou vedações especialmente 
adaptados a seus fins [3] 

3/04 . Recipientes de pressão, por ex., autoclaves [2] 
3/06 . Processos que utilizam pressões ultra-elevadas, por ex., 

para a formação de diamantes; Aparelhos para os mesmos, 
por ex., moldes, matrizes (3/04 tem prioridade; prensas em 
geral B 30 B) [2] 

3/08 . . Aplicação de ondas de choque para reações químicas 
ou para modificar a estrutura cristalina de substâncias 
(explosão F 42 D) [3] 

4/00 Dispositivos de alimentação; Dispositivos reguladores da 
alimentação ou evacuação (dispositivos para alimentação e 
evacuação para recipientes de pressão 3/02) 

4/02 . para alimentação de quantidades medidas de reagentes 
4/04 . utilizando pressão osmótica [4] 

6/00 Calcinação; Fusão 

7/00 Aparelhos para geração de gases (produção de misturas de 
gases inertes 19/14; para geração de gases específicos, ver as 
substâncias pertinentes, por ex., C 01 B, C 10 J) 

7/02 . por métodos úmidos 

8/00 Processos químicos ou físicos em geral, realizados na 
presença de fluidos e partículas sólidas; Aparelhos para 
esses processos (processos ou dispositivos para a granulação 
de materiais 2/00; fornos F 27 B) [2] 

8/02 . com partículas estacionárias, por ex., em leitos fixos [2] 
8/04 . . passando o fluido sucessivamente através de dois ou 

mais leitos [2] 
8/06 . . em reatores tubulares; sendo as partículas sólidas 

dispostas nos tubos [2] 
8/08 . com partículas móveis (com partículas fluidizadas 

8/18) [2] 
8/10 . . movidas por agitadores ou por tambores rotativos ou 

por recipientes rotativos [2] 
8/12 . . deslocando-se por gravidade em um fluxo 

descendente [2] 
8/14 . . deslocando-se em um aparelho de fluxo turbulento 

livre (aparelhos de fluxos turbulentos livres per se B 04 
C) [2] 

8/16 . sendo as partículas sujeitas a vibrações ou pulsações (8/40 
tem prioridade) [2] 

8/18 . sendo as partículas fluidizadas [2] 
8/20 . . sendo o meio fluidizante um líquido [2] 
8/22 . . . com introdução de gás no líquido [2] 
8/24 . . conforme a técnica do “leito fluidizado” (8/20 tem 

prioridade) [2] 

8/26 . . . com dois ou mais leitos fluidizados, por ex., 
instalações de reações de regeneração [2] 

8/28 . . . . superpostos [2] 
8/30 . . . . . a beira de um leito inferior ultrapassando a 

do leito superior [2] 
8/32 . . . introduzindo-se no leito fluidizado mais de uma 

espécie de partículas móveis [2] 
8/34 . . . compreendendo, o leito fluidizado, material de 

vedação fixo, por ex., tijolos, anéis metálicos, 
chicanas [2] 

8/36 . . . sendo o deslocamento das partículas no leito 
fluidizado essencialmente horizontal [2] 

8/38 . . . contendo o leito fluidizado um dispositivo rotativo 
ou sendo sujeito a rotação [2] 

8/40 . . . sendo o leito fluidizado sujeito a vibrações ou 
pulsações [2] 

8/42 . . . sendo o leito fluidizado sujeito a corrente elétrica 
ou a irradiações [2] 

8/44 . . . Grades de fluidização [2] 
8/46 . . . para o tratamento de material filamentar sem fim, 

de tiras ou de folhas [2] 

10/00 Processos químicos em geral para reagir meios líquidos 
com gasosos de outra forma que na presença de partículas 
sólidas ou aparelhagem especialmente adaptada para esses 
fins (19/08 tem prioridade; separação, por ex., destilação, 
também combinada com reações químicas B 01 D) [3] 

10/02 . do tipo de película fina [3] 

12/00 Processos químicos em geral para fazer reagir meios 
gasosos com meios gasosos; Aparelhagem especialmente 
adaptada para esses fins (3/08; 8/00, 19/08 têm prioridade) 
[3] 

12/02 . para obter pelo menos um produto de reação que, em 
temperatura normal, fique em estado sólido [3] 

13/00 Química coloidal, por ex., produção de materiais coloidais 
ou de suas soluções, desde que não incluída em outro lugar; 
Fabricação de microcápsulas ou de microbalões (uso de 
substâncias como agentes emulsificantes, umectantes, 
dispersantes ou espumantes B 01 F 17/00) 

13/02 . Fabricação de microcápsulas ou de microbalões 
13/04 . . por processos físicos, por ex., secagem, 

pulverização [5] 
13/06 . . por separação de fase [5] 
13/08 . . . Coacervação simples, isto é, adição de substâncias 

altamente hidrófilas [5] 
13/10 . . . Coacervação complexa, isto é, interação de 

partículas com cargas de sinais opostos [5] 
13/12 . . . remoção do solvente a partir da solução da 

substância que forma a parede [5] 
13/14 . . . Polimerização, reticulação [5] 
13/16 . . . . Polimerização interfacial [5] 
13/18 . . . . Polimerização in situ na qual todos os 

reagentes estão presentes na mesma fase [5] 
13/20 . . Pós-tratamento das paredes das cápsulas, por ex., 

endurecimento [5] 
13/22 . . . Revestimento [5] 

14/00 Processos químicos em geral para fazer reagir líquidos com 
líquidos; Aparelhagem especialmente adaptada para esse 
fim (8/00, 19/08 têm prioridade) [3] 
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15/00 Processos químicos em geral para fazer reagir meios 
gasosos com sólidos que não estejam em torno de 
partículas, por ex., materiais em folhas; Aparelhagem 
especialmente adaptada para esse fim (19/08 tem 
prioridade) [3] 

16/00 Processos químicos em geral para fazer reagir líquidos com 
sólidos que não estejam em forma de partículas, por ex., 
materiais em folhas; Aparelhagem especialmente adaptada 
para esse fim (19/08 tem prioridade) [3] 

19/00 Processos químicos, físicos ou físico-químicos em geral; 
(tratamento físico das fibras, linhas, fios, tecidos, penas ou 
artigos fibrosos feitos com esses materiais, ver os locais 
pertinentes para esse tratamento, por ex., D 06 M 10/00); 
Aparelho para esses processos (guarnições, incrementos ou 
grades especialmente adaptadas para o tratamento biológico da 
água, água residual ou esgoto C 02 F 3/10; tábuas ou grades 
para borrifos especialmente adaptadas para resfriadores de 
escoamento lento F 28 F 25/08) [3] 

19/02 . Aparelhos caracterizados por serem construídos de 
material selecionado por suas características de resistência 
a agentes químicos (detalhes refratários de fornos 
F 27 D) [3] 

19/06 . Solidificação de líquidos (fabricação de microcápsulas 
13/02) [3] 

19/08 . Processos que empregam a aplicação direta de energia 
elétrica, ou de onda ou radiação de partículas; Aparelhos 
para esses fins (aplicação de ondas de choque 3/08); 
geração ou manipulação de plasma H 05 H 1/00) [3] 

19/10 . . empregando vibrações sônicas ou ultra-sônicas (para 
tratamento prévio auxiliar de gases ou vapores a serem 
purificados B 01 D 51/08; para limpeza B 08 B 
3/12) [3] 

19/12 . . empregando ondas eletromagnéticas [3] 
19/14 . Produção de misturas de gases inertes; uso de gases inertes 

em geral (aparelhos para geração de gases 7/00; separação 
de gases ou vapores B 01 D 53/00) [3] 

19/16 . Prevenção de evaporação ou oxidação de líquidos não-
metálicos, pela aplicação de uma camada flotante, por ex., 
microbalões [3] 

19/18 . Reatores-fixos tendo em seu interior elementos móveis 
(19/08, 19/26 têm prioridade) [3] 

19/20 . . sob forma de hélices, por ex., reatores helicoidais 
(reatores de película fina 10/02) [3] 

19/22 . . sob forma de correias transportadoras sem fim [3] 
19/24 . Reatores fixos sem elementos móveis em seu interior 

(19/08, 19/26 têm prioridade; com partículas fixas 
8/02) [3] 

19/26 . Reatores tipo bocal, isto é, a distribuição dos reagentes 
iniciais no interior do reator é efetuada pela introdução ou 
injeção dos mesmos através de bocais [3] 

19/28 . Reatores móveis, por ex., tambores rotativos (19/08 têm 
prioridade; centrífugas B 04 B; fornos de tambor rotativo F 
27 B 7/00) [3] 

19/30 . Elementos de acondicionamento não aglomerados ou 
modelados, por ex., anéis de Rashig ou elementos de Berl 
em forma de assento, destinados a serem vertidos no 
aparelho de transferência de calor ou de massa [5]  

19/32 . Elementos de acondicionamento em forma de grade ou de 
elementos compostos de várias peças para formar uma 
unidade de módulo no aparelho de transferência de calor 
ou de massa [5] 

 

Composições sólidas sorventes; Composições auxiliares de 
filtração; Catalisadores [3] 
 
Notas 
(1) Nos grupos 20/00 a 31/00, os sais metálicos contendo um 

ânion composto unicamente de metal e de oxigênio, por ex., os 
molibdatos, são considerados como misturas quimicamente 
ligadas dos óxidos dos metais componentes. [2,5] 

(2) Nos grupos 21/00 a 38/00, o seguinte termo é empregado com 
o significado indicado: 
– “catalisador” abrange também o suporte que faz parte do 

catalisador. [2,5] 
(3) Atenção para as definições dos grupos de elementos químicos 

após o título da seção C. [2] 
(4) Nos grupos 20/00 a 38/00, salvo indicação contrária, uma 

invenção é classificada no último local apropriado. [2,5] 
(5) Nos grupos 20/00 a 38/00, se um suporte for considerado de 

interesse, uma outra classificação pode ser feita no grupo 
32/00. [4] 

(6) Nos grupos 21/00 a 31/00, se os processos de reativação ou 
regeneração forem considerados de interesse, uma outra 
classificação pode ser feita no grupo 38/00. [4] 

(7) Classificação de  
– suportes; 
– formas ou propriedades físicas 
– preparação ou ativação 
– regeneração ou reativação 

de catalisador, de acordo com mais de um grupo 
principal de 21/00 a 31/00, é feita nos seguintes grupos 
gerais: 

 – 32/00 para tais suportes; 
 – 35/00 para tais formas ou propriedades físicas; 
 – 37/00 para tal preparação ou ativação;  
 – 38/00 para tal regeneração ou reativação. [4,5] 

 
 (8) Compostos ou elementos em estado puro ou sua recuperação 

de composições sólidas sorventes, de composições auxiliares 
de filtração ou de catalisadores, são classificados na subclasse 
apropriada para compostos ou elementos químicos. Contudo, 
se for explicitamente declarado que o composto ou elemento 
puro, em uma determinada forma, é especialmente adequado 
para uso como sólido sorvente, agente auxiliar de filtração ou 
catalisador, será classificado em adição no grupo 20/00 ou no 
grupo 35/00. [2] 

 

20/00 Composições sólidas sorventes ou composições auxiliares 
de filtração; Processos para preparo, regeneração ou 
reativação das mesmas (uso de composições sorventes em 
separação de líquidos B 01 D 15/00, uso de composições 
auxiliadoras de filtração B 01 D 37/02; uso de composições 
sorventes em separação de gases B 01 D 53/02, 53/14; 
materiais sorventes para cromatografia de coluna G 01 N 
30/48) [3] 

20/02 . compreendendo material inorgânico [3] 
20/04 . . compreendendo compostos de metais alcalinos, de 

metais alcalino-terrosos ou de magnésio [3] 
20/06 . . compreendendo óxidos ou hidróxidos de metais não 

previstos no grupo 20/04 [3] 
20/08 . . . compreendendo óxido ou hidróxido de alumínio; 

compreendendo bauxita [3] 
20/10 . . compreendendo sílica ou silicatos [3] 
20/12 . . . Argilas ou terras descorantes de origem natural [3] 
20/14 . . . Terra diatomácea [3] 
20/16 . . . Alumino-silicatos (20/12 tem prioridade) [3] 
20/18 . . . . Peneiras moleculares zeolíticas sintéticas [3] 
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20/20 . . compreendendo carbono livre, compreendendo 
carbono obtido por processos de carbonização (carvão 
ativo C 01 B 31/08) [3] 

20/22 . compreendendo material orgânico [3] 
20/24 . . Compostos macromoleculares de ocorrência natural, 

por ex., os ácidos húmicos ou seus derivados [3] 
20/26 . . Compostos macromoleculares sintéticos [3] 
20/28 . caracterizados por sua forma ou suas propriedades 

físicas [3] 
20/30 . . Processos para preparo, regeneração ou reativação [3] 
20/32 . . Impregnação ou revestimento 
20/34 . . Regeneração ou reativação [3] 
 
 
Nota 
 
 Nos grupos 21/00 a 31/00, é aconselhável acrescentar os 

códigos de indexação dos  grupos 101:00 a 105:00. Os 
códigos de indexação devem ser ligados.  [6] 

 

21/00 Catalisadores compreendendo os elementos, os óxidos ou 
hidróxidos do magnésio, do boro, do alumínio, do carbono, 
do silício, do titânio, do zircônio e do háfnio [2] 

21/02 . Boro ou alumínio; Seus óxidos ou hidróxidos [2] 
21/04 . . Alumina [2] 
21/06 . Silício, titânio, zircônio, ou háfnio; Seus óxidos ou 

hidróxidos [2] 
21/08 . . Sílica [2] 
21/10 . Magnésio; Seus óxidos ou hidróxidos [2] 
21/12 . Sílica e alumina [2] 
21/14 . Sílica e magnésia [2] 
21/16 . Argila ou outros silicatos minerais [2] 
21/18 . Carbono [2] 
21/20 . Regeneração ou reativação [2] 

23/00 Catalisadores compreendendo metais ou óxidos ou 
hidróxidos de metais não incluídos no grupo 21/00 (21/16 
tem prioridade) [2] 

23/02 . dos metais alcalinos ou alcalino-terrosos ou do berílio [2] 
23/04 . . Metais alcalinos [2] 
23/06 . de zinco, cádmio ou mercúrio [2] 
23/08 . de gálio, índio ou tálio [2] 
23/10 . de terras raras [2] 
23/12 . de actinídeos [2] 
23/14 . de germânio, estanho ou chumbo [2] 
23/16 . de arsênio, antimônio, bismuto, vanádio, nióbio, tântalo, 

polônio, cromo, molibdênio tungstênio, manganês, 
tecnécio ou rênio [2] 

23/18 . . Arsênio, antimônio ou bismuto [2] 
23/20 . . Vanádio, nióbio ou tântalo [2] 
23/22 . . . Vanádio [2] 
23/24 . . Cromo, molibdênio ou tungstênio [2] 
23/26 . . . Cromo [2] 
23/28 . . . Molibdênio [2] 
23/30 . . . Tungstênio [2] 
23/31 . . . combinado com bismuto [3] 
23/32 . . Manganês, tecnécio ou rênio [2] 
23/34 . . . Manganês [2] 
23/36 . . . Rênio [2] 
23/38 . de metais nobres [2] 
23/40 . . dos metais do grupo da platina [2] 
23/42 . . . Platina [2] 

23/44 . . . Paládio [2] 
23/46 . . . Rutênio, ródio, ósmio ou irídio [2] 
23/48 . . Prata ou ouro [2] 
23/50 . . . Prata [2] 
23/52 . . . Ouro [2] 
23/54 . . em combinação com metais, óxidos ou hidróxidos 

previstos nos grupos 23/02 a 23/36 [2] 
23/56 . . . Metais do grupo da platina [2] 
23/58 . . . . com metais alcalinos ou alcalinos terrosos ou 

berílio  [6] 
23/60 . . . . com zinco, cádmio ou mercúrio [2] 
23/62 . . . . com gálio, índio, tálio, germânio, estanho ou 

chumbo [2] 
23/63 . . . . com terras raras ou actinídeos  [6] 
23/64 . . . . com arsênio, antimônio, bismuto, vanádio, 

nióbio, tântalo, polônio, cromo, molibdênio, 
tungstênio, manganês, tecnécio ou rênio [2] 

23/644 . . . . . Arsênico, antimônio ou bismuto  [6] 
23/648 . . . . . Vanádio, nióbio ou tântalo  [6] 
23/652 . . . . . Cromo, molibdênio ou tungstênio  [6] 
23/656 . . . . . Manganês, tecnécio ou rênio  [6] 
23/66 . . . Prata ou ouro [2] 
23/68 . . . . com arsênio, antimônio, bismuto, vanádio, 

nióbio, tântalo, polônio, cromo, molibdênio, 
tungstênio, manganês, tecnécio ou rênio [2] 

23/70 . dos metais do grupo do ferro ou cobre [2] 
23/72 . . Cobre [2] 
23/74 . . Metais do grupo do ferro [2] 
23/745 . . . Ferro  [6] 
23/75 . . . Cobalto  [6] 
23/755 . . . Níquel  [6] 
23/76 . . em combinação com metais, óxidos ou hidróxidos 

previstos nos grupos 23/02 a 23/36 [2] 
23/78 . . . com metais alcalinos ou alcalinos terrosos ou 

berílio [6] 
23/80 . . . com zinco, cádmio ou mercúrio [2] 
23/825 . . . com gálio, índio ou tálio  [6] 
23/83 . . . com terras raras ou actinídeos  [6] 
23/835 . . . com germânio, estanho ou chumbo  [6] 
23/84 . . . com arsênio, antimônio, bismuto, vanádio, nióbio, 

tântalo, polônio, cromo, molibdênio, tungstênio, 
manganês, tecnécio ou rênio [2] 

23/843 . . . . Arsênico, antimônio ou bismuto  [6] 
23/847 . . . . Vanádio, nióbio ou tântalo  [6] 
23/85 . . . . Cromo, molibdênio ou tungstênio [3] 
23/86 . . . . . Cromo [2,3] 
23/88 . . . . . Molibdênio [2,3] 
23/881 . . . . . . e ferro  [6] 
23/882 . . . . . . e cobalto  [6] 
23/883 . . . . . . e níquel  [6] 
23/885 . . . . . . e cobre  [6] 
23/887 . . . . . . contendo em adição outros metais, 

óxidos ou hidróxidos incluídos nos 
grupos 23/02 a 23/36  [6] 

23/888 . . . . . Tungstênio  [6] 
23/889 . . . . Manganês, tecnécio ou rênio  [6] 
23/89 . . combinado a metais nobres [3] 
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23/90 . Regeneração ou reativação [2] 
23/92 . . de catalisadores compreendendo metais, óxidos ou 

hidróxidos previstos nos grupos 23/02 a 23/36 [2] 
23/94 . . de catalisadores compreendendo metais, óxidos ou 

hidróxidos dos metais do grupo do ferro ou do cobre 
[2] 

23/96 . . de catalisadores compreendendo metais, óxidos ou 
hidróxidos dos metais nobres [2] 

25/00 Catalisadores do tipo Raney [2] 
25/02 . Níquel de Raney [2] 
25/04 . Regeneração ou reativação [2] 

27/00 Catalisadores compreendendo elementos ou compostos de 
halogênio, enxofre, selênio, telúrio, fósforo ou nitrogênio; 
Catalisadores compreendendo compostos de carbono [4] 

 
Nota 
 

Catalisadores de metal ou catalisadores de óxido de metal 
ativado ou condicionado por halogênios ou enxofre ou seus 
compostos são classificados nos grupos apropriados para 
catalisadores de metal ou catalisadores de óxido de metal. [2,5] 
 

27/02 . Enxofre, selênio ou telúrio; Seus compostos [4] 
27/04 . . Sulfetos [2] 
27/043 . . . com metais do grupo do ferro ou platina [4] 
27/045 . . . . metais do grupo da platina [4] 
27/047 . . . com cromo, molibdênio, tungstênio ou polônio [4] 
27/049 . . . . com metais do grupo do ferro ou da platina [4] 
27/051 . . . . Molibdênio [4] 
27/053 . . Sulfatos [4] 
27/055 . . . com metais alcalinos, cobre, ouro ou prata [4] 
27/057 . . Selênio ou telúrio; Seus compostos [4] 
27/06 . Halogênios; Seus compostos [4] 
27/08 . . Haletos [2] 
27/10 . . . Cloretos [2] 
27/12 . . . Fluoretos [2] 
27/122 . . . de cobre [4] 
27/125 . . com escândio, ítrio, alumínio, gálio, índio ou tálio [4] 
27/128 . . com metais do grupo do ferro ou platina [4] 
27/13 . . . Metais do grupo da platina [4] 
27/132 . . com cromo, molibdênio, tungstênio ou polônio [4] 
27/135 . . com titânio, zircônio, háfnio, germânio, estanho ou 

chumbo [4] 
27/138 . . com metais alcalino-terrosos, magnésio, berílio, zinco, 

cádmio ou mercúrio [4] 
27/14 . Fósforo; Seus compostos [4] 
27/16 . . contendo oxigênio [2] 
27/18 . . . com metais [2] 
27/182 . . com silício [4] 
27/185 . . com metais do grupo do ferro ou de platina [4] 

27/186 . . com arsênico, antimônio, bismuto, vanádio, nióbio, 
tântalo, polônio, cromo, molibdênio, tungstênio, 
manganês, tecnécio ou rênio [5] 

27/187 . . . com manganês, tecnécio ou rênio [5] 
27/188 . . com cromo, molibdênio, tungstênio ou polônio 
27/19 . . . Molibdênio [4,5] 
27/192 . . . . com bismuto [4,5] 
27/195 . . com vanádio, nióbio ou tântalo [4,5] 
27/198 . . . Vanádio [4,5] 
27/199 . . . . . com cromo, molibdênio, tungstênio ou 

polônio [5] 
27/20 . Compostos do carbono [2] 
27/22 . . Carbonetos [2] 
27/224 . . . Carboneto de silício [4] 
27/228 . . . . com fósforo, arsênio, antimônio ou bismuto [4] 
27/232 . . Carbonatos [4] 
27/236 . . . Hidróxi-carbonatos [4] 
27/24 . Compostos de nitrogênio [2] 
27/25 . . Nitratos [4] 
27/26 . . Cianuretos [2] 
27/28 . Regeneração ou reativação [2] 
27/30 . . de catalisadores compreendendo enxofre, selênio ou 

telúrio [2] 
27/32 . . de catalisadores compreendendo compostos de 

halogênio [2] 

29/00 Catalisadores compreendendo peneiras moleculares [2] 
 
Nota 
 Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o 

significado indicado:  [6] 
– “zeólitos” significa:  [6] 

(i) os aluminosilicatos cristalinos com propriedades 
de troca de base e peneiras moleculares, que tem 
uma estrutura microporosa tridimensional do 
entrelaçado da rede constituída por unidades de 
óxidos tetraédricos  [6] 

(ii) os compostos isomorfos daqueles da categoria 
precedente, onde os átomos de alumínio ou silício 
na estrutura são inteiramente ou parcialmente 
substituídos por  átomos de outros elementos, por 
ex., por gálio, germânio, fósforo ou boro  [6] 

 
29/03 .  não tendo propriedades de troca de base  [6] 
29/035 . . Sílica cristalina polimórfas de, por ex., silicalita  [6] 
29/04 . que tem propriedades de troca de base, por ex., zeólitos 

cristalinos, argilas ligadas em ponte [6] 
29/06 . . Zeólitos cristalinos de alumínio silicato, compostos 

isomorfos dos mesmos [2] 
29/064 . . . contendo metais do grupo do ferro, metais nobres 

ou cobre  [6] 
29/068 . . . . Metais nobres   [6] 
29/072 . . . . Metais do grupo do ferro ou cobre  [6] 
29/076 . . . contendo arsênico, antimônio, bismuto, vanádio, 

nióbio, tântalo, polônio, cromo, molibdênio, 
tungstênio, manganês, tecnécio ou rênio  [6] 
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29/08 . . . do tipo faujasita, por ex., do tipo X ou Y [2] 
29/10 . . . . contendo metais do grupo do ferro, metais 

nobres ou cobre [2] 
29/12 . . . . . Metais nobres [2] 
29/14 . . . . . Metais do grupo do ferro ou cobre [2] 
29/16 . . . . contendo arsênio, antimônio, bismuto, vanádio, 

nióbio, tântalo, polônio, cromo, molibdênio, 
tungstênio, manganês, tecnécio ou rênio [2] 

29/18 . . . do tipo mordenita [2] 
29/20 . . . . contendo metais do grupo do ferro, metais 

nobres ou cobre [2] 
29/22 . . . . . Metais nobres [2] 
29/24 . . . . . Metais do grupo do ferro ou cobre [2] 
29/26 . . . . contendo arsênio, antimônio, bismuto, vanádio, 

nióbio, tântalo, polônio, cromo, molibdênio, 
tungstênio, manganês, tecnécio ou rênio [2] 

29/40 . . . do tipo pentasil, por ex., tipos ZSM -5, ZSM -8 ou 
ZSM -11, como exemplificado nas patentes US A 
3,702, 886, GB A 1, 334, 243 e US A 3, 709, 979, 
respectivamente. [6] 

29/42 . . . . contendo metais do grupo do ferro, metais 
nobres ou cobre  [6] 

29/44 . . . . . Metais nobres  [6] 
29/46 . . . . . Metais do grupo do ferro ou cobre  [6] 
29/48 . . . . contendo arsênico, antimônio, bismuto, 

vanádio, nióbio, tântalo, polônio, cromo, 
molibdênio, tungstênio, manganês, tecnécio ou 
rênio [6] 

29/50 . . . do tipo erionita ou ofretita, por ex., zeólito T, como 
exemplificado na patente US A 2,950,952  [6] 

29/52 . . . . contendo metais do grupo do ferro, metais 
nobres ou cobre  [6] 

29/54 . . . . . Metais nobres   [6] 
29/56 . . . . . Metais do grupo do ferro ou cobre  [6] 
29/58 . . . . contendo arsênico, antimônio, bismuto, 

vanádio, nióbio, tântalo, polônio, cromo, 
molibdênio, tungstênio, manganês, tecnécio ou 
rênio  [6] 

29/60 . . . do tipo L, como exemplificado na patente US A 
3,216,789  [6] 

29/61 . . . . contendo metais do grupo do ferro, metais 
nobres ou cobre  [6] 

29/62 . . . . . Metais nobres  [6] 
29/63 . . . . . Metais do grupo do ferro ou cobre  [6] 
29/64 . . . . contendo arsênico, antimônio, bismuto, 

vanádio, nióbio, tântalo, polônio, cromo, 
molibdênio, tungstênio, manganês, tecnécio ou 
rênio  [6] 

29/65 . . . do tipo ferrierita, por ex., tipos ZSM -21, ZSM -35 
ou ZSM -38, como exemplificado nas patentes US 
A 4,046,859, US A 4,016,245 e US 4,046,859, 
respectivamente  [6] 

29/66 . . . . contendo metais do grupo do ferro, metais 
nobres ou cobre  [6] 

29/67 . . . . . Metais nobres  [6] 
29/68 . . . . . Metais do grupo do ferro ou cobre  [6] 

29/69 . . . . contendo arsênico, antimônio, bismuto, 
vanádio, nióbio, tântalo, polônio, cromo, 
molibdênio, tungstênio, manganês, tecnécio ou 
rênio  [6] 

29/70 . . . dos tipos caracterizados por suas estruturas 
específicas não incluídos nos grupos 29/08 a 29/65  
[6] 

29/72 . . . . contendo metais do grupo do ferro ou cobre  [6] 
29/74 . . . . . Metais nobres   [6] 
29/76 . . . . . Metais do grupo do ferro ou cobre  [6] 
29/78 . . . . contendo arsênico, antimônio, bismuto, 

vanádio, nióbio, tântalo, polônio, cromo, 
molibdênio, tungstênio, manganês, tecnécio ou 
rênio  [6] 

29/80 . . . Misturas de zeólitos diferentes  [6] 
29/82 . Fosfatos  [6] 
29/83 . . Aluminofosfatos (compostos APO)  [6] 
29/84 . . Aluminofosfatos contendo outros elementos, por ex., 

metais, boro  [6] 
29/85 . . . Silicoaluminofosfatos (compostos SAPO)  [6] 
29/86 . Borosilicatos; Aluminoborosilicatos  [6] 
29/87 . Galosilicatos; Aluminogalosilicatos; Galoborosilicatos  [6] 
29/88 . Ferrosilicatos; Ferroaluminosilicatos  [6] 
29/89 . Silicatos; Aluminosilicatos ou borosilicatos de titânio, 

zircônio ou háfnio  [6] 
29/90 . Regeneração ou reativação  [6]. 

31/00 Catalisadores compreendendo hidretos, complexos de 
coordenação ou compostos orgânicos (composições 
catalíticas utilizadas unicamente em reações de polimerização 
C 08) [2] 

 
Nota 

 
Neste grupo, a presença de água não é levada em consideração 
para fins de classificação. [2] 
 

31/02 . contendo compostos orgânicos ou hidretos de metal [2] 
31/04 . . contendo ácidos carboxílicos ou seus sais [2] 
31/06 . . contendo polímeros [2] 
31/08 . . . Resinas trocadoras de íons [2] 
31/10 . . . . sulfonadas [2] 
31/12 . . contendo compostos organometálicos ou hidretos de 

metal [2] 
31/14 . . . de alumínio ou de boro [2] 
31/16 . contendo complexos de coordenação [2] 
31/18 . . contendo nitrogênio, fósforo, arsênio ou antimônio [2] 
31/20 . . Carbonilas [2] 
31/22 . . Complexos orgânicos [2] 
31/24 . . Fosfinas [2] 
31/26 . contendo em adição, compostos inorgânicos metálicos não 

previstos nos grupos 31/02 a 31/24 [2] 
31/28 . . de metais do grupo da platina, metais do grupo do ferro 

ou cobre [2] 
31/30 . . . Haletos [2] 
31/32 . . de manganês, tecnécio ou rênio [2] 
31/34 . . de cromo, molibdênio ou tungstênio [2] 
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(Uma linha vertical à esquerda do grupo indica que o grupo também pode ser usado com dois pontos ao invés da barra 
obliqüa, para indexação de informação adicional) 

31/36 . . de vanádio, nióbio ou tântalo [2] 
31/38 . . de titânio, zircônio ou háfnio [2] 
31/40 . Regeneração ou reativação [2] 
 
Notas 
 
(1) Nos grupos 32/00 a 38/00, é aconselhável acrescentar os 

códigos de indexação relativos aos materiais do catalisador. 
Os códigos de indexação, que são escolhidos dos grupos 
21/00 a 31/00, com exceção dos grupos 21/20,23/90 a 23/96, 
25/04,27/28 a 27/32, 29/90 e 31/40, tem os mesmos números 
como os símbolos da classificação, porém usa-se dois pontos 
a invés  da barra dupla oblíqua e devem ser ligados. [6] 

(2) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [6] 

 
32/00 Suportes de catalisadores em geral [4] 

33/00 Proteção de catalisadores, por ex., por revestimento [2] 

35/00 Catalisadores, em geral, caracterizados por sua forma ou 
propriedades físicas [2] 

35/02 . Sólidos [2] 
35/04 . . Estruturas foraminosas, peneiras, grades, alvéolos [2] 
35/06 . . Tecidos ou filamentos [2] 
35/08 . . Esferas [2] 
35/10 . . caracterizados por suas propriedades de superfície ou 

sua porosidade [2] 
35/12 . Líquidos ou fusões [2] 

37/00 Processos, em geral, para preparação de catalisadores; 
Processos, em geral, para ativação de catalisadores [4] 

37/02 . Impregnação, revestimento ou precipitação (proteção por 
revestimento 33/00) [2] 

37/025 . . utilizando camada intermediária distinta, por ex., 
camada ativa de substrato suporte [6] 

37/03 . . Precipitação; Co-precipitação [4] 
37/04 . Mistura [2] 
37/06 . Lavagem [2] 
37/08 . Tratamento térmico [2] 
37/10 . . na presença de água, por ex., vapor [2] 
37/12 . Oxidação [2] 
36/14 . . com gases contendo oxigênio livre [2] 
37/16 . Redução [2] 
37/18 . . com gases contendo hidrogênio livre [2] 
37/20 . Sulfetação [2] 
37/22 . Halogenação [2] 
37/24 . . Cloração [2] 
37/26 . . Fluorinação [2] 
37/28 . Fosforização [2] 
37/30 . Troca iônica [2] 
37/32 . Secagem por congelação, isto é, liofilização [2] 
37/34 . Irradiação por ou aplicação de energi a elétrica, magnética 

ou de ondas, por ex., ondas ultra-sônicas [2] 
37/36 . Métodos bioquímicos [2] 

38/00 Regeneração ou reativação de catalisadores em geral [4] 
38/02 . Tratamento térmico [4] 

38/04 . Tratamento com gás ou vapor; Tratamento usando líquidos 
vaporizáveis em contato sobre o catalisador desativado [4] 

38/06 . . usando vapor d’água [4] 
38/08 . . usando amônia ou seus derivados [4] 
38/10 . . usando hidrogênio elementar [4] 
38/12 . . Tratamento com gás contendo oxigênio livre [4] 
38/14 . . . com controle da quantidade de oxigênio no gás de 

oxidação [4] 
38/16 . . . Gás de oxidação compreendendo essencialmente 

vapor d’água e oxigênio [4] 
38/18 . . . com tratamento subsequente de gás reativo [4] 
38/20 . . . Vários estágios distintos de oxidação [4] 
38/22 . . . Leito móvel, por ex., a carga se movimentando 

verticalmente ou horizontalmente [4] 
38/24 . . . . com um fluxo de gás contendo oxigênio e o 

material catalítico em movimento transversal, 
isto é, lateral [4] 

38/26 . . . . com um fluxo de gás contendo oxigênio e o 
material catalítico em movimento contra-
corrente [4] 

38/28 . . . . com um fluxo de gás contendo oxigênio e o 
material catalítico em movimento 
concorrente [4] 

38/30 . . . em suspensão gasosa, por ex., leito fluidizado [4] 
38/32 . . . . Aquecimento ou resfriamento indireto do 

material catalítico no interior da zona de 
regeneração ou antes da entrada na zona de 
regeneração [4] 

38/34 . . . . com vários estágios distintos de combustão, em 
série [4] 

38/36 . . . . e com oxidação substancialmente completa de 
monóxido de carbono para dióxido de carbono 
no interior da zona de regeneração [4] 

38/38 . . . e com adição de calor por um suporte de calor 
sólido [4] 

38/40 . . . e com formação de subprodutos úteis [4] 
38/42 . . usando uma substância contendo halogênio [4] 
38/44 . . . e adicionando simultaneamente ou 

subseqüentemente oxigênio livre; usando 
compostos oxihalogenados [4] 

38/46 . . . contendo flúor [4] 
38/48 . Tratamento líquido ou tratamento em fase líquida, por ex., 

em solução ou em suspensão [4] 
38/50 . . usando líquidos orgânicos [4] 
38/52 . . . contendo oxigênio [4] 
38/54 . . . contendo halogênio [4] 
38/56 . . . Hidrocarbonetos [4] 
38/58 . . . e com adição de gás [4] 
38/60 . . usando ácidos [4] 
38/62 . . . orgânico [4] 
38/64 . . usando substância alcalina; usando sais [4] 
38/66 . . . usando amônia ou seus derivados [4] 
38/68 . . incluindo dissolução ou precipitação química 

substancial de um componente do catalisador na 
reconstituição final do catalisador [4] 

38/70 . . Oxidação por via úmida de substância submersa no 
líquido [4] 

38/72 . incluindo a segregação de partículas diversas [4] 
38/74 . utilizando troca de íons [4] 
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Troca iônica (tratamento de leite A 23 C 9/14; separação por 
trocadores de íons líquidos B 01 D, por ex., B 01 D 11/00; separação 
de isótopos B 01 D 59/00; compostos per se, ver as classes respectivas, 
por ex., C 01, C 07, C 08; tratamento de água C 02 F 1/42; refinação 
de óleos hidrocarbonados, na ausência de hidrogênio, com sorventes 
sólidos C 10 G 25/00; purificação de caldo de açúcar C 13 D 3/14; 
extração de açúcar do melaço C 13 J 1/06; extração de compostos 
metálicos a partir de minério ou concentrados por processos úmidos C 
22 B 3/00; uso de troca iônica para pesquisar ou analisar materiais G 
01 N 30/96, tratamento de material contaminado com radioatividade G 
21 F 9/12) [3] 
 
Notas 
 
(1) Nos grupos 39/00 a 49/00: 

- troca iônica abrange todos os processos em que 
sejam trocados íons entre o trocador sólido e o 
líquido a ser 
tratado e onde o trocador é solúvel no líquido a ser 
tratado [3] 

- processos de troca iônica abrangem, também, a troca 
iônica combinada com reações formadoras de 
complexo ou de quelato. [3] 

(2) Nos grupos 39/00 a 49/00, salvo indicação contrária, 
uma invenção é classificada no último local apropriado. 
[3] 

(3) As composições de troca iônica são classificadas nos 
grupos previstos para “uso de material como trocador de 
íons; tratamento de material para melhorar suas 
propriedades de troca iônica”. [3] 

 
39/00 Troca catiônica; Uso de material como trocador de cátions; 

Tratamento de material para melhorar as propriedades de 
troca catiônica [3] 

39/02 . Processos que utilizam trocadores inorgânicos [3] 
39/04 . Processos que utilizam trocadores orgânicos [3] 
39/06 . Processos cromatográficos de troca iônica usando 

trocadores de cátions [3] 
39/08 . Uso de material como trocador de cátions; Tratamento de 

material para melhorar as propriedades de troca catiônica 
[3] 

39/10 . . Óxidos ou hidróxidos [3] 
39/12 . . Compostos contendo fósforo [3] 
39/14 . . Silicatos trocadores de base, por ex., zeólitos [3] 
39/16 . . Material orgânico [3] 
39/18 . . . Compostos macromoleculares [3] 
39/20 . . . . Compostos macromoleculares obtidos por 

reações que envolvam unicamente ligações 
não-saturadas de carbono-carbono [3] 

39/22 . . . . Celulose ou madeira; derivados das mesmas 
[3] 

39/24 . . Carbono, carvão ou alcatrão [3] 

41/00 Troca aniônica; Uso de material como trocador de ânions; 
Tratamento de material para melhorar as propriedades de 
troca aniônica [3] 

41/02 . Processos que utilizam trocadores inorgânicos [3] 
41/04 . Processos que utilizam trocadores orgânicos [3] 
41/06 . Processos cromatográficos de troca iônica, usando 

trocadores de ânions [3] 
41/08 . Uso de material como trocador de ânions; Tratamento de 

material para melhorar as propriedades de troca aniônica 
[3] 

41/10 . . Material inorgânico (carbono, carvão ou alcatrão 
41/18) [3] 

41/12 . . Compostos macromoleculares [3] 
41/14 . . . Compostos macromoleculares obtidos por reações 

que envolvam unicamente ligações não-saturadas 
de carbono-carbono [3] 

41/16 . . . Celulose ou madeira; Derivados das mesmas [3] 
41/18 . . Carbono, carvão ou alcatrão [3] 

43/00 Troca iônica anfotérica, isto é, usando-se trocadores de 
íons que possuam grupos catiônicos e aniônicos; Uso de 
material como trocador anfotérico de íons; Tratamento de 
material para melhorar suas propriedades anfóteras de 
troca iônica [3] 

45/00 Troca iônica na qual um complexo ou quelato é formado; 
Uso de material como trocador de íons formador de 
complexo ou de quelato; Tratamento de material para 
melhorar suas propriedades de troca iônica formadora de 
complexo ou quelato [3] 

47/00 Processos de troca iônica em geral; Aparelhos para tal 
fim [3] 

47/02 . Processos de coluna ou de leito [3] 
47/04 . . Processos de leito misto [3] 
47/06 . . durante o qual o material trocador de íons é submetido 

a um tratamento físico, por ex., calor, corrente elétrica, 
irradiação, vibração (eletrodiálise, eletro-osmose B 01 
D 61/42) [3] 

47/08 . . . submetido à corrente elétrica direta [3] 
47/10 . com material trocador de íons móveis,; com material 

trocador de íons, em suspensão ou em forma de leito 
fluidizado [3] 

47/12 . caracterizado pelo uso de material trocador de íons sob 
forma de folhas, fitas ou filamentos, por ex., membranas 
(eletrodiálise, eletro-osmose B 01 D 61/42) [3] 

47/14 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em geral G 
05) [3] 

49/00 Regeneração ou reativação de trocadores de íons; 
Aparelhos para esses fins [3] 

49/02 . possuindo dispositivos que evitem o retorno da massa 
trocadora de íons durante a regeneração [3] 

 
Esquema de indexação associado aos grupos 21/00 a 31/00, 
relativos aos componentes de composições catalíticas. Os códigos 
de indexação devem ser ligados.  [6]  
 
Notas 
 
(1) Neste esquema de indexação, os códigos são aplicados com 

grupos da classificação como indicado:  [6] 
– com os grupos 21/00, 23/00 e 27/00 - para identificar 

cada componente da composição catalítica, incluindo 
agentes de ativação, de condicionamento e os 
ingredientes menores e opcionais não refletidos na 
escolha do grupo da classificação, mas cuja utilização 
está claramente descrita;  [6] 

– com os grupos 25/00, 29/00 e 31/00 - para identificar 
quaisquer ingredientes adicionais presentes de  
outro modo para o qual o símbolo da classificação é 
aplicado. [6] 
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(2) Todo elemento em um componente indexado deve ser 
identificado por um único código, exceto o oxigênio nos 
óxidos, hidróxidos, oxi-ácidos ou sais, e hidrogênio ou 
oxigênio em materiais orgânicos  [6] 

(3)  Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação [6] 

 

101:00 Catalisadores contendo como componentes ou em um de 
seus componentes óxidos ou hidróxidos de magnésio, boro, 
alumínio, silício, titânio, zircônio ou háfnio  [6] 

101:10 . de magnésio  [6] 
101:20 . de boro  [6] 
101:30 . de alumínio (aluminosilicatos 101:62)  [6] 
101:32 . . Alumina  [6] 
101:34 . . . Alumina hidratada  [6] 
101:36 . . Gama-alumina  [6] 
101:40 . de silício (silicatos, espinélios ou zeólitos 101:60 a 101:90)  

[6] 
101:42 . . Sílica  [6] 
101:50 . de titânio, zircônio ou háfnio  [6] 
101:60 . Silicatos (espinélios 101;80; zeólitos 101:90)  [6] 
101:62 . . Aluminosilicatos  [6] 
101:64 . . . Argilas  [6] 
101:80 . Espinélios  [6] 
101:90 . Zeólitos  [6] 
 

103:00 Catalisadores contendo como componentes ou em um de 
seus componentes, metais ou seus compostos, outros que 
não óxidos ou hidróxidos de magnésio, alumínio, titânio, 
zircônio ou háfnio cobertos nos grupos 101:00 a 101:90  [6] 

103:10 . Metais alcalinos  [6] 
103:12 . Cobre  [6] 
103:14 . Prata  [6] 
103:16 . Ouro  [6] 
103:18 . Metais alcalinos terrosos ou berílio  [6] 
103:19 . Magnésio  [6] 
103:20 . Zinco  [6] 
103:22 . Cádmio ou mercúrio  [6] 
103:24 . Alumínio  [6] 
103:26 . Terras raras   [6] 
103:28 . Actinídeos  [6] 
103:30 . Gálio, índio ou tálio  [6] 
103:32 . Titânio  [6] 
103:34 . Zircônio ou ráfnio  [6] 
103:36 . Germânio  [6] 
103:38 . Estanho e chumbo  [6] 
103:40 . Vanádio  [6] 
103:42 . Nióbio ou tântalo  [6] 

103:44 . Arsênico ou antimônio  [6] 
103:46 . Bismuto  [6] 
103:48 . Cromo  [6] 
103:50 . Molibdênio  [6] 
103:52 . Tungstênio  [6] 
103:54 . Manganês  [6] 
103:56 . Rênio  [6] 
103:58 . Tecnécio  [6] 
103:60 . Ferro  [6] 
103:62 . Cobalto  [6] 
103:64 . Níquel  [6] 
103:66 . Platina  [6] 
103:68 . Paládio  [6] 
103:70 . Rutênio  [6] 
103:72 . Ródio  [6] 
103:74 . Ósmio  [6] 
103:76 . Irídio  [6] 
 

105:00  Catalisadores contendo como componentes ou em um de 
seus componentes,  não-metais ou seus compostos, outros 
que não óxidos ou hidróxidos de boro  ou silício cobertos 
nos grupos 101:00 a 103:00 [6] 

105:10 . Boro  [6] 
105:12 . Carbono elementar  [6] 
105:20 . Compostos inorgânicos de carbono (cianuretos105:44)  [6] 
105:22 . . Carbonetos (carboneto de silício 105:32)  [6] 
105:24 . . Carbonatos  [6] 
105:30 . Silício  [6] 
105:32 . . Carboneto de silício  [6] 
105:40 . Nitrogênio  [6] 
105:42 . . Nitratos  [6] 
105:44 . . Cianuretos  [6] 
105:50 . Fósforo  [6] 
105:52 . . contendo oxigênio ligado ao fósforo  [6] 
105:60 . Enxofre  [6] 
105:62 . . Sulfetos  [6] 
105:64 . . Sulfatos  [6] 
105:70 . Selênio  [6] 
105:72 . Telúrio  [6] 
105:80 . Halogêneos  [6] 
105:82 . . Halogenetos  [6] 
105:84 . . . Cloretos  [6] 
105:86 . . . Fluoretos  [6] 
105:90 . Hidretos inorgânicos  [6] 
105:92 . Compostos orgânicos   [6] 
105:94 . . Polímeros  [6] 
105:96 . . contendo metais  [6] 
105:98 . . Ácidos carboxílicos, ésteres ou anidrídos  [6] 
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B 01 L APARELHOS DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA OU DE FÍSICA PARA USO GERAL (aparelhos para fins médicos ou 
farmacêuticos A 61; aparelhos para fins industriais ou aparelhos de laboratório cuja estrutura e desempenho sejam comparáveis aos de 
aparelhos industriais similares, ver as classes pertinentes a aparelhos industriais, em particular as subclasses de B 01 e de C 12; 
aparelhos de separação ou de destilação B 01 D; dispositivos misturadores ou agitadores B 01 F; pulverizadores B 05 B; peneiras B 07 
B; rolhas, tampões B 65 D; manuseio de líquidos em geral B 67; bombas a vácuo F 04; sifões F 04 F 10/00; torneiras, registros F 16 K, 
tubos, juntas de tubos F 16 L; aparelhos especialmente adaptados para pesquisa e análise de materiais G 01 e, em particular, G 01 N; 
aparelhos elétricos ou óticos, ver as classes pertinentes nas seções G e H.) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange apenas aparelhos de laboratórios que sejam aplicáveis unicamente a fins de laboratório ou que, em virtude de sua 
estrutura simples e de sua adaptabilidade, não sejam apropriados a uso industrial. 

 

1/00 Compartimentos fechados; Câmaras (câmaras de fumigação 
B 08 B; providas de dispositivo para manipulação, porta-luvas 
B 25 J; câmaras de resfriamento F 25 D) 

1/02 . Câmaras pressurizadas; Fechaduras pneumáticas para as 
mesmas 

1/04 . Compartimentos ou câmaras livres de poeira 

3/00 Recipientes ou utensílios para uso em laboratório, por ex., 
vidros de laboratório (garrafas B 65 D; aparelhos para 
enzimologia ou microbiologia C 12 M 1/00); Conta-gotas 
(receptáculos para fins volumétricos G 01 F) 

3/02 . Buretas; Pipetas 
3/04 . Cadinhos 
3/06 . Cristalizadores 
3/08 . Balões (especialmente adaptados para destilação B 01 D) 
3/10 . Garrafas para lavagem 
3/12 . Vasos ou cilindros para gás 
3/14 . Tubos de ensaio 
3/16 . Retortas 
3/18 . Espátulas 

5/00 Aparelhos para manuseio de gases (vasos ou cilindros para 
gás 3/12; sifões à frio, chicanas à frio B 01 D 8/00: separação 
de gases ou vapores B 01 D 53/00; geradores de gás B 01 J 
7/00; coletores de vapor F 16 T) 

5/02 . Aparelhos para captação de gás, por ex., por 
borbulhamento embaixo d’água (para amostragem G 01 N) 

5/04 . Aparelhos para lavagem do gás, por ex., pelo 
borbulhamento 

7/00 Aparelhos de aquecimento ou de resfriamento 
(evaporadores B 01 D 1/00; de secagem de gases ou vapores, 
por ex., secadores, B 01 D 53/26; autoclaves B 01 J 3/04 
queimadores F 23 D; refrigeração ou resfriamento em geral F 
25; estufas de secagem F 26 B; fornos de fundição e fornos em 
geral F 27) [3] 

7/02 . Banhos de água; Banhos de areia; Banhos de ar 

9/00 Dispositivos de suporte; Dispositivos de fixação (pinças, 
tenazes B 25 B) 

9/02 . Bancas ou mesas de laboratório; Equipamento para os 
mesmos 

9/04 . Suportes de retorta; Prendedores de retorta 
9/06 . Estanques para tubos de ensaio; Prendedores para tubos de 

ensaio 

11/00 Aparelhos não incluídos nos grupos precedentes 
(indicadores químicos em geral G 01 N) 

11/02 . Dispositivos de isolamento térmico, por ex., camisas para 
balões 
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B 02 TRITURAÇÃO, PULVERIZAÇÃO OU DESINTEGRAÇÃO; BENEFICIAMENTO PRELIMINAR 
DO GRÃO ANTES DA MOAGEM 

 
B 02 B BENEFICIAMENTO PRELIMINAR DO GRÃO ANTES DA MOAGEM; REFINAÇÃO DE FRUTAS GRANULOSAS PARA 

FINS COMERCIAIS PELO BENEFICIAMENTO DA SUPERFÍCIE (fabricação de massa diretamente de cereais A 21 C; 
conservação ou esterilização de cereais A 23 B; limpeza das frutas A 23 N; preparo do malte C 12 C) 

 

1/00 Beneficiamento do grão para moagem ou processos 
similares (descascamento, debulha, descorticação, polimento, 
retirada das praganas ou depuração de germes 3/00) 

1/02 . Tratamento a seco (peneiramento ou separação em geral B 
07) 

1/04 . Tratamento por via úmida, por ex., lavagem, 
umedecimento, amaciamento 

1/06 . . Dispositivos com peças rotativas 
1/08 . Condicionamento do grão com relação à temperatura ou ao 

conteúdo de água (condicionamento do ar ou ventilação de 
silos F 24 F; aparelhos de secagem F 26 B; higrômetros G 
01 N) 

3/00 Descascamento; Debulha; Descorticação (descorticação de 
fibras têxteis D 01 B 1/14); Polimento; Remoção de 
praganas (em debulhadores A 01 F 12/42); Depuração de 
germes 

3/02 . por meio de pratos 
3/04 . por meio de roletes 
3/06 . por meio de parafusos ou sem fins 
3/08 . por meio de batedores ou lâminas 
3/10 . por meio de escovas 
3/12 . por meio de fluido 
3/14 . Produção direta de farinha fina ou grossa 

5/00 Beneficiamento de grãos não incluído em outro local 
5/02 . Processos combinados 

7/00 Dispositivos auxiliares 
7/02 . Dispositivos de alimentação ou descarga 

 

B 02 C TRITURAÇÃO, PULVERIZAÇÃO OU DESINTEGRAÇÃO EM GERAL; MOAGEM DO GRÃO (obtendo-se pó metálico pela 
trituração, pelo esmerilhamento ou moagem B 22 F 9/04) 

 
Índice da Subclasse 
 

DESINTEGRAÇÃO EM GERAL  
Por meio de trituradores de movimento 
alternado ou rotativo...................................................1/00, 2/00 
Por meio de roletes ..............................................................4/00 
Por meio de discos...............................................................7/00 
Por meio de batedores rotativos ........................................13/00 
Por tambores rotativos.......................................................17/00 
Por outros meios..........................................15/00, 18/00, 19/00 
Processos auxiliares, acessórios ........................................23/00 

 
 

INSTALAÇÃO DE DESINTEGRAÇÃO; 
DISPOSIÇÕES DE CONTROLE ...................................... 21/00, 25/00 
MÉT ODOS DE MOAGEM OU MOINHOS 
ESPECIALMENTE ADAPTADOS A  
GRÃOS, SEUS ACESSÓRIOS.................................... 4/06, 4/16, 4/24,  
 

 

1/00 Trituração ou desintegração por elementos de movimento 
alternado 

1/02 . Trituradores de mandíbula ou pulverizadores 
1/04 . . com mandíbulas de ação simples 
1/06 . . com mandíbulas de ação dupla 
1/08 . . com mandíbulas conjugadas com o rolete rotativo 
1/10 . . Forma ou estrutura das mandíbulas 
1/12 . Moinhos com elementos pontiagudos não rotativos 
1/14 . Moinhos de pilões 

2/00 Trituração ou desintegração por trituradores giratórios ou 
cônicos 

2/02 . de movimento excêntrico 
2/04 . . com eixo vertical 
2/06 . . . e suporte no alto 
2/08 . . com eixo horizontal 
2/10 . de movimento concêntrico; Trituradores cônicos 

4/00 Trituração ou desintegração por trituradores a cilindros 
(com elementos moedores sob forma de cilindros ou esteiras 
em cooperação com anéis ou discos 15/00; trituradores a 
cilindros ou refinadores a cilindros exclusivamente para 
chocolate A 23 G 1/10, 1/12) 

4/02 . com dois ou mais roletes 
4/04 . . especialmente adaptados a moagem de matérias 

pastosas, por ex., tintas, chocolates, colóides 
4/06 . . especialmente adaptados à moagem de grãos 
4/08 . . em cooperação com roletes trituradores corrugados ou 

denteados 
4/10 . com um rolete conjugado a um elemento fixo 
4/12 . . em forma de prato 
4/14 . . . especialmente adaptados a moagem de matérias 

pastosas, por ex., tintas, chocolates, colóides  
4/16 . . . especialmente adaptados à moagem de grãos 
4/18 . . em forma de barra 
4/20 . . . em que o rolete é corrugado ou denteado 
4/22 . . . especialmente adaptados a moagem de matérias 

pastosas, por ex., tintas, chocolates, colóides 
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4/24 . . . especialmente adaptados à moagem de grãos  
4/26 . . em forma de grade ou gradeamento 
4/28 . Detalhes 
4/30 . . Forma ou estrutura dos roletes 
4/32 . . Ajustagem de aplicação de pressão a ou controle da 

distância entre elementos de moagem 
4/34 . . . em moinhos em que um rolo é conjugado a um 

elemento fixo 
4/36 . . . em moinhos especialmente adaptados à moagem 

de matérias pastosas 
4/38 . . . em moinhos para grãos 
4/40 . . Separadores, por ex., raspadeiras 
4/42 . . Mecanismos de acionamento; Controle da velocidade 

dos roletes 
4/44 . . Resfriamento ou aquecimento de roletes ou barras 

7/00 Trituração ou desintegração por trituradores a discos 
(aparelhos especialmente adaptados para fabricação ou 
tratamento de coco ou produtos de coco exclusivamente A 23 
G 1/04) 

7/02 . com discos coaxiais 
7/04 . . com círculos concêntricos de dentes engrenados 
7/06 . . com eixo horizontal (7/04 tem prioridade) 
7/08 . . com eixo vertical (7/04 tem prioridade) 
7/10 . com discos excêntricos 
7/11 . Detalhes 
7/12 . . Forma ou estrutura dos discos 
7/13 . . . para moinhos de grãos 
7/14 . . Ajustagem de, aplicação de pressão a ou controle da 

distância entre elementos de moagem 
7/16 . . Mecanismos de acionamento 
7/17 . . Resfriamento ou aquecimento dos discos 
7/175 . Moinhos a disco especialmente adaptados a matérias 

pastosas, por ex., tintas, chocolate, colóides 
7/18 . Moinhos a disco especialmente adaptados a grãos 

9/00 Outros métodos de moagem ou moinhos especialmente 
adaptados a grãos 

9/02 . Corte ou fendimento de grãos 
9/04 . Sistemas ou seqüência das operações; Maquinaria 

11/00 Outros dispositivos auxiliares ou acessórios especialmente 
adaptados a moinhos para grãos 

11/02 . Separação de partículas aglomeradas, por ex., flocos 
11/04 . Dispositivos de alimentação 
11/06 . Disposições para prevenção de incêndios ou explosões 

(métodos de prevenção ou extinção de incêndios, 
dispositivos para esse fim A 62 C) 

11/08 . Resfriamento, aquecimento, ventilação, condicionamento 
com relação à temperatura ou ao conteúdo de água 
(condicionamento do grão antes da moagem B 02 B 1/08; 
condicionamento do ar ou ventilação em geral F 24 F) 

13/00 Desintegração por moinhos dotados de elementos 
batedores rotativos 

13/02 . com eixo do rotor horizontal (com fluxo axial 13/10) 
13/04 . . com batedores articulados ao rotor; Moinhos de 

martelo 
13/06 . . com batedores fixos de forma rígida ao rotor 

13/08 . . . e funcionando como ventilador 
13/09 . . . e arremessando o material contra um anteparo ou 

placa de choque 
13/10 . com eixo do rotor horizontal e fluxo axial 
13/12 . . com câmara de turbilhonamento 
13/13 . com eixo horizontal combinado a dispositivos de 

peneiramento, por ex., para fabricar combustíveis em pó 
13/14 . com eixo do rotor vertical, por ex., combinado com 

dispositivos de peneiramento 
13/16 . . com batedores articulados ao rotor 
13/18 . . com batedores fixos de forma rígida ao rotor 
13/20 . com dois ou mais rotores conjugados 
13/22 . com pinos de engrenamento mútuo 
13/24 . . dispostos em torno de um eixo vertical 
13/26 . Detalhes 
13/28 . . Forma ou estrutura dos batedores 
13/282 . . Forma ou superfície interna das carcaças de moinhos  
13/284 . . . Peneiras embutidas 
13/286 . . Alimentação ou descarga 
13/288 . . Ventilação ou modificação da circulação do ar 
13/30 . . Mecanismos de acionamento 
13/31 . . Dispositivos ou medidas de segurança 

15/00 Desintegração por elementos de moagem em forma de 
roletes ou esferas conjugados a anéis ou discos 

15/02 . Moinhos centrífugos do tipo de pêndulo 
15/04 . Moinhos com roletes montados em forma de pêndulo, por 

ex., puncionados por molas [4] 
15/06 . Moinhos com roletes forçados contra o interior de um anel 

rotativo, por ex., sob ação de molas (15/04 tem 
prioridade) [4] 

15/08 . Moinhos com esferas ou roletes forçados centrifugamente 
contra a superfície interna de um anel, cujas esferas ou 
roletes são acionados por um elemento disposto no centro 
(15/02 tem prioridade) 

15/10 . Moinhos com esferas ou roletes forçados centrifugamente 
contra a superfície interna de um anel, cujas esferas ou 
roletes são acionados por meios outros que não um 
elemento disposto no centro 

15/12 . Moinhos com pelo menos dois discos e esferas ou roletes 
interpostos, montados como mancais de esferas ou 
roletes [4] 

15/14 . Moinhos com cilindros verticais deslocando-se sobre uma 
pista, por ex., moinho do Chile 

15/16 . com elementos de moagem de velocidades periféricas 
essencialmente diferentes e na forma de um cilindro ou 
cone ocos e um rolete ou cone internos 

17/00 Desintegração por moinhos rotativos, isto é, moinhos com 
um recipiente carregado com material a ser desintegrado 
com ou sem elementos especiais de desintegração como 
seixos ou bolas (moinhos de tambor de alta velocidade 19/11) 

17/02 . com recipiente perfurado 
17/04 . com recipiente não perfurado 
17/06 . . com compartimentos diversos 
17/07 . . . de disposição radial 
17/08 . . com recipientes de movimento planetário 
17/10 . com um ou alguns poucos elementos desintegradores 

dispostos no recipiente 
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17/14 . Moinhos em que a carga a ser moída é virada por 
movimentos de recipiente outros que não rotação, por ex., 
por balanço, vibração, inclinação 

17/16 . Moinhos contendo agitadores com recipiente fixo que agita 
o conteúdo 

17/18 . Detalhes 
17/20 . . Elementos desintegradores 
17/22 . . Revestimento para recipientes 
17/24 . . Mecanismos de acionamento 

18/00 Desintegração por facas ou outros elementos de cortar ou 
rasgar que transformam o material em fragmentos 
(fatiamento B 26 D); Máquinas de picar ou aparelhos 
similares com roscas ou similares (máquinas para uso 
doméstico não incluídas em outro local A 47 J 43/04; 
máquinas de múltiplas finalidades para preparo de comida A 
47 J 44/00) 

18/02 . com facas de movimento alternado 
18/04 . . Detalhes 
18/06 . com facas rotativas 
18/08 . . dentro de recipientes verticais 
18/10 . . . com o acionamento disposto sobre o recipiente 
18/12 . . . com o acionamento disposto sob o recipiente 
18/14 . . dentro de recipientes horizontais 
18/16 . . Detalhes 
18/18 . . . Facas; Suas montagens 
18/20 . . . . Facas em forma de foice 
18/22 . . . Meios de alimentação ou descarga 
18/24 . . . Acionamentos 
18/26 . com facas de movimentos alternados e rotativos 

combinados 
18/28 . com cilindros guarnecidos com pontas 
18/30 . Máquinas de picar com discos perfurados e sem fins de 

alimentação 
18/32 . . com dispositivos para amolar 
18/34 . . para limpar os discos perfurados 
18/36 . . Facas ou discos perfurados 
18/38 . . Acionamentos 
18/40 . especialmente adaptadas à desintegração do lixo, refugo ou 

águas servidas 
18/42 . . e montadas em ou com as pias de cozinha 
18/44 . especialmente adaptadas à desintegração de plásticos, por 

ex., filmes cinematográficos 

19/00 Outros dispositivos ou métodos de desintegração (para 
grãos 9/00) 

19/06 . Moinhos a jato 
19/08 . Pilão e gral 
19/10 . Moinhos em que uma peça de fricção é arrastada ao longo 

de uma peça cilíndrica ou anelar 
19/11 . Moinhos de tambor de alta velocidade (para separação B 

04 B) 
19/12 . especialmente adaptados a materiais específicos não 

incluídos em outro local 
19/14 . . especialmente adaptados à quebra de garrafas 
19/16 . Moinhos providos de vibradores (moinhos rotativos 17/14) 

19/18 . Utilização de efeitos físicos auxiliares, por ex., ultra-
sônicos, irradiação para desintegração 

19/20 . Desintegração por meio de raladores 
19/22 . Trituradores com dispositivos em forma de rosca para 

triturar 

21/00 Maquinaria de desintegração com ou sem secagem de 
material (para grãos 9/04) 

21/02 . Maquinaria de desintegração transportável 
23/00 Processos ou dispositivos auxiliares ou acessórios 

especialmente adaptados à trituração ou à desintegração 
não incluídos nos grupos precedentes ou não adaptados aos 
aparelhos abrangidos por um único dos grupos 
precedentes (separação ou tiragem em geral B 03, B 04, B 07) 

23/02 . Dispositivos de alimentação (dispositivos de transporte em 
geral B 65 G) 

23/04 . Dispositivos de segurança (em geral F 16 P) 
23/06 . Seleção ou utilização de aditivos para ajudar a 

desintegração 
23/08 . Separação ou tiragem de materiais associada à trituração 

ou à desagregação (23/18 tem prioridade) [2] 
23/10 . . com um separador disposto na passagem de descarga 

da zona de trituração ou de desintegração [2] 
23/12 . . . com retorno do material de dimensão acima do 

normal à zona de trituração e desintegração [2] 
23/14 . . com mais de um separador [2] 
23/16 . . com um separador delimitando o fim de uma zona de 

trituração ou de desintegração, por ex., por meio de 
uma peneira que impede a saída do material de 
dimensão acima do normal [2] 

23/18 . Adição de fluido para outro fim que não a trituração ou a 
desintegração pela energia do fluido (dispositivos de 
alimentação 23/02) [2] 

23/20 . . depois da trituração ou da desagregação [2] 
23/22 . . . com recirculação dos materiais em direção à zona 

de trituração ou de desintegração [2] 
23/24 . . Passagem de gás através da zona de trituração ou de 

desintegração (23/38, 23/40 têm prioridade) [2] 
23/26 . . . caracterizada pelo local em que o gás é introduzido 

ou evacuado ou pelo caminho seguido pelo gás [2] 
23/28 . . . sendo os meios de deslocamento do gás integrados 

ou fixos ao elemento de trituração ou de 
desintegração [2] 

23/30 . . . atuando o gás utilizado no sentido de efetuar a 
separação dos materiais (23/34 tem prioridade) 

23/32 . . . com retorno do material de dimensão acima do 
normal à zona de trituração ou de desintegração 
(23/34 tem prioridade) [2] 

23/34 . . . sendo o gás recirculado em direção à zona de 
trituração ou de desintegração [2] 

23/36 . . sendo a zona de trituração ou de desintegração imersa 
em um líquido [2] 

23/38 . . em aparelhos contendo várias zonas de trituração ou de 
desintegração [2] 

23/40 . . com mais de um meio para acrescentar o fluido ao 
material em via de trituração ou de desintegração [2] 

25/00 Sistemas de control e especialmente adaptados à trituração 
ou à desintegração 
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B 03  SEPARAÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS UTILIZANDO LÍQUIDOS OU MESAS OU PENEIRAS 
PNEUMÁTICAS; SEPARAÇÃO MAGNÉTICA OU ELETROSTÁTICA DE MATERIAIS SÓLIDOS 
DOS MATERIAIS SÓLIDOS OU DE FLUIDOS; SEPARAÇÃO POR MEIO DE CAMPOS 
ELÉTRICOS DE ALTA-VOLTAGEM (separação de isótopos B 01 D 59/00; trituração ou desintegração B 
02 C; centrífugas ou aparelhos de fluxo turbulento para processos físicos B 04) [5] 

 
B 03 B SEPARAÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS UTILIZANDO LÍQUIDOS O U MESAS OU PENEIRAS PNEUMÁTICAS 

(operação para retirar os fluidos de sólidos B 01 D; separação magnética ou eletrostática de materiais sólidos dos materiais sólidos ou de 
fluidos, separação por meio de campos elétricos de alta-voltagem B 03 C; flotação, sedimentação diferencial B 03 D; separação por via 
seca B 07; peneiramento ou crivação B 07 B; por selecionamento B 07 C; separação própria para materiais especiais, e incluída em 
outras classes isoladas, ver as classes pertinentes) 

 
Índice da Subclasse 
 

PRÉ-TRATAMENTO.....................................................................1/00 

LAVAGEM, SEPARAÇÃO POR VIA ÚMIDA; 
SEPARAÇÃO POR PENEIRAS 
PNEUMÁTICAS; ALIMENTAÇÃO E 
DESCARGA DOS PRODUTOS TRATADOS 
POR ESSES MEIOS....................................................4/00, 5/00, 11/00 

 
COMBINAÇÕES DE PROCESSOS 
OU APARELHOS........................................................................... 7/00 
DISPOSIÇÕES DAS INSTALAÇÕES........................................... 9/00 
CONTROLE POR EFEITOS FÍSICOS........................................ 13/00 

 

1/00 Condicionamento para facilitar a separação por alteração 
das propriedades físicas da matéria a ser tratada 
(tratamento preliminar de minérios em geral C 22 B) 

1/02 . Aquecimento preliminar 
1/04 . por aditivos 
1/06 . pela variação da pressão atmosférica ambiente 

4/00 Separação por mesas pneumáticas ou por peneiras 
pneumáticas (separação por imersão-flutuação utilizando 
meios secos e densos 5/46) [2] 

4/02 . utilizando mesas oscilantes ou mesas vibratórias  [6] 
4/04 . utilizando mesas rotativas ou mesas formadas por correias 

transportadoras (separando  sólidos de sólidos utilizando 
correntes de gás e tambores rotativos B07B 4/06)  [6] 

4/06 . utilizando mesas fixas ou inclinadas   [6] 

5/00 Lavagem de materiais granulados, em pó ou em pedaços; 
Separação por via úmida (separação por mesas ou peneiras 
pneumáticas 4/00) [2] 

5/02 . utilizando como meios principais de separação, leitos 
sacudidos, pulsados ou agitados (5/28, 5/48 têm 
prioridade) [2] 

5/04 . . em mesas a sacolejos (em separadores de minérios 
5/08) [2] 

5/06 . . . Detalhes estruturais de mesas a sacolejos, por ex., 
estriamentos [2] 

5/08 . . em separadores de minérios [2] 
5/10 . . em peneiras pneumáticas [2] 
5/12 . . . por meio de pulsações produzidas mecanicamente 

no fluido [2] 
5/14 . . . . Peneiras de êmbolo [2] 
5/16 . . . . Peneiras de diafragma [2] 
5/18 . . . . Peneiras de crivos móveis [2] 
5/20 . . . por meio de pulsações produzidas por injeção de 

ar [2] 
5/22 . . . por meio de pulsações produzidas por injeção de 

líquido [2] 

5/24 . . . Detalhes estruturais de peneiras, por ex., 
disposit ivos de controle das pulsações [2] 

5/26 . . em comportas [2] 
5/28 . por separação por imersão-flutuação [2] 
5/30 . . utilizando líquidos densos ou suspensões [2] 
5/32 . . . utilizando força centrífuga (centrífugas B 04 B; 

ciclones B 04 C) [2] 
5/34 . . . . Utilizações de hidrociclones [2] 
5/36 . . . Dispositivos para esse fim outros que não os que 

utilizam força centrífuga (peneiras 5/10) [2] 
5/38 . . . . do tipo de receptáculo cônico [2] 
5/40 . . . . do tipo de bacia [2] 
5/42 . . . . do tipo de tambor ou roda de elevação [2] 
5/44 . . . Utilização de meios especiais para esse fim [2] 
5/46 . . utilizando meios secos e densos; Dispositivos para esse 

fim [2] 
5/48 . por meio de classificadores mecânicos (aspectos de 

separação por imersão-flutuação 5/28) [2] 
5/50 . . Classificadores do tipo de ancinho [2] 
5/52 . . Classificadores do tipo helicoidal [2] 
5/54 . . Classificadores do tipo de arrasto [2] 
5/56 . . Classificadores do tipo de tambor [2] 
5/58 . . Classificadores do tipo de copo [2] 
5/60 . por meio de classificadores não mecânicos, por ex., 

tanques de lama (utilizando leitos sacudidos, pulsados ou 
agitados como meios principais de separação 5/02; 
classificadores hidráulicos 5/62; classificadores por 
impulsos de água 5/68) [2] 

5/62 . por classificadores hidráulicos, por ex., pias, tanques, 
espirais ou concentradores tipo calhas helicoidais 

5/64 . . do tipo de sedimentação livre [2] 
5/66 . . do tipo de sedimentação entravada [2] 
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5/68 . por impulsos de água (mesas a sacolejos 5/04; peneiras 
5/10; selecionadores hidráulicos 5/62) [2] 

5/70 . . em plataformas ou canaletas [2] 
5/72 . . . móveis [2] 
5/74 . . . . Plataformas giratórias [2] 

7/00 Combinações de processos ou aparelhos que funcionam 
por via úmida com outros processos ou aparelhos, por ex., 
para preparo de minérios ou resíduos 

 
9/00 Disposição geral das instalações de separação, por ex., 

fluxograma 
9/02 . especialmente adaptada à areia-óleo, a óleo-giz, a óleo-

xisto, à ozocerita, a betume ou similares 

9/04 . especialmente adaptada à resíduos de fornalhas, escórias 
de fusão ou de fundição 

9/06 . adaptada especialmente a refugos 
 
11/00 Dispositivos de alimentação ou descarga formando parte 

integrante do equipamento de lavagem ou separação 
por via úmida (dispositivos de enchimento ou 
esvaziamento per se B 65 G 65/30) 

 
13/00 Sistemas de controle especialmente adaptados a aparelhos 

de separação por via úmida ou à instalação de preparo, 
utilizando efeitos físicos (dispositivos de detecção, medição 
ou análise G 01; dispositivos de controle em geral G 05) 

13/02 . utilizando efeitos óticos  
13/04 . utilizando efeitos elétricos ou eletromagnéticos 
13/06 . utilizando absorção ou reflexão de emanações radioativas  

 

B 03 C SEPARAÇÃO MAGNÉTICA OU ELETROSTÁTICA DE MATERIAIS SÓLIDOS DOS MATERIAIS SÓLIDOS OU DE 
FLUIDOS; SEPARAÇÃO POR MEIO DE CAMPOS ELÉTRICOS DE ALTA-VOLTAGEM (filtros que utilizam eletricidade ou 
magnetismo B 01 D 35/06; separação de isótopos B 01 D 59/00; combinações de separação magnética ou eletrostática com separação de 
sólidos por outros meios B 03 B, B 07 B; separação das folhas empilhadas B 65 H 3/00; imãs ou bobinas magnéticas per se H 01 F) [5] 

 

1/00 Separação magnética 
1/005 . Pré-tratamento especialmente adaptado à separação 

magnética  [6] 
1/01 . . por adição de agentes magnéticos  [6] 
1/015 . . por tratamento químico que confere propriedades 

magnéticas ao material a ser separado, por ex., 
calcinação, redução, oxidação  [6] 

1/02 . atuando diretamente sobre a substância que está sendo 
separada [5] 

1/021 . . Separação utilizando efeito Meissner, isto é deflexão 
de partículas em um campo magnético  [6] 

1/023 . . Separação utilizando força Lorentz, isto é. deflexão de 
partículas carregadas  eletricamente em um campo 
magnético  [6] 

1/025 . . Separadores magnéticos com gradiente de campo 
elevado [5] 

1/027 . . . com recipientes alternativos  [6] 
1/029 . . . com uma matriz ou elementos de uma matriz em 

circulação (elementos de matriz  1/034) [6] 
1/03 . . . . rotativos , por ex., do tipo carrossel  [5, 6] 
1/031 . . . Peças componentes; Operações auxiliares   [6] 
1/032 . . . . Sistemas de limpeza de matrizes   [6] 
1/033 . . . . caracterizado pelo circuito magnético  [6] 
1/034 . . . . . caracterizado pelos elementos de matriz   

[6] 
1/035 . . Separadores magnéticos com gradiente de campo 

aberto, isto é, separadores com zona de separação 
desobstruída, caracterizados pela configuração da zona 
de separação [5] 

1/0355 . . . utilizando bobinas supercondutoras   [6] 
1/04 . . com transportadores de material em forma de bandejas 

ou com mesas 
1/06 . . . com ímãs que se deslocam durante a operação 

1/08 . . . com ímãs fixos 
1/10 . . com transportadores cilíndricos de material [6] 
1/12 . . . com imãs que se deslocam durante a operação; 

com peças de pólo móveis 
1/14 . . . com imãs fixos 
1/16 . . com transportadores de material em forma de correias 
1/18 . . . com imãs que se deslocam durante a operação 
1/20 . . . . em forma de correias, por ex., do tipo 

transversal 
1/22 . . . com ímãs fixos 
1/23 . . com o material deslocando-se sob o efeito de campos 

oscilantes; com o material deslocando-se sob o efeito 
de campos móveis, isto é., gerados por bobinas 
magnéticas estacionárias; Separadores por corrente em 
turbilhão, por ex., com pendente deslizante [5] 

1/24 . . com material transportado por “campos viajantes” [5] 
1/247 . . . . obtidos por rotação de um tambor magnético  

[6] 
1/253 . . . . obtidos por um motor linear  [6] 
1/26 . . com queda livre do material (1/035 tem prioridade) [5] 
1/28 . . Varetas graduadas e bujões magnéticos 
1/30 . . Combinações com outros dispositivos, não incluídos 

em outro local 
1/32 . atuando sobre o meio contendo a substância que está sendo 

separada, por ex., separação magneto-gravimétrica, 
magneto-hidrostática, ou magneto-hidrodinâmica [5] 
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3/00 Separação de partículas dispersas em gases ou vapores, por 
ex., ar, por efeito eletrostático 

3/01 . Tratamento preliminar dos gases antes da precipitação 
eletrostática 

3/011 . . Pré-filtragem; Controle de fluxo  [6] 
3/013 . . Tratamento com aditivos químicos, por ex., com SO3  

[6] 
3/014 . . Adição de água; Troca de calor, por ex., por 

condensação  [6] 
3/016 . . por energia acústica ou eletromagnética, por ex., luz 

ultravioleta  [6] 
3/017 . Combinações de separação eletrostática com outros 

processos, não incluídos em outro local  [6] 
3/019 . Pós-tratamento de gases  [6] 
3/02 . Instalações com suprimento externo de eletricidade 

(estrutura de eletrodos 3/40) 
3/04 . . do tipo por via seca 
3/06 . . . caracterizadas pela presença de eletrodos tubulares 

fixos 
3/08 . . . caracterizadas pela presença de eletrodos planos 

fixos com suas superfícies planas paralelas à 
corrente de gás 

3/09 . . . caracterizadas pela presença de eletrodos planos 
fixos com suas superfícies planas perpendiculares à 
corrente de gás 

3/10 . . . caracterizadas pela presença de eletrodos que se 
deslocam durante o processo de separação 

3/12 . . . caracterizadas pela separação de postos 
ionizadores e coletores 

3/14 . . . caracterizadas pelo uso adicional de efeitos 
mecânicos, por ex., gravidade, inércia, forças 
centrífugas, filtragem (3/32 tem prioridade) 

3/145 . . . . Pela inércia  [6] 
3/15 . . . . Pelas forças centrífugas   [6] 
3/155 . . . . Pela filtragem  [6] 
3/16 . . do tipo por via úmida 
3/28 . Fábrica ou instalações sem suprimento de eletricidade, por 

ex., utilizando “electrets” (um corpo dielétrico em que se 
formou um estado permanente de polarização elétrica) 

3/30 . . em que a carga eletrostática é produzida pela passagem 
dos gases, isto é, tribo-eletricidade 

3/32 . Unidades transportáveis, por ex., para purificar o ar de um 
aposento (condicionadores de ar de locais com estágio de 
separação eletrostática F 24 F) 

3/34 . Detalhes estruturais ou acessórios ou sua operação 
3/36 . . Controle do fluxo de gases ou vapores 
3/38 . . Postos de carregamento ou ionização de partículas, por 

ex., utilizando descarga elétrica, irradiação radioativa, 
chamas (estrutura de eletrodos 3/40; gases de ionização 
H 05 H) 

3/40 . . Estrutura de eletrodos 
3/41 . . . Eletrodos de ionização 
3/43 . . . . radioativos 
3/45 . . . Eletrodos coletores 
3/47 . . . . planos, por ex., em forma de chapas, discos, 

grades 
3/49 . . . . tubulares 
3/51 . . . . Eletrodos com espaços coletores, por ex., em 

forma de caixas estriadas 
3/53 . . . . Eletrodos líquidos ou de película líquida 
3/60 . . . Utilização de substâncias especiais outras que não 

líquidos 
3/62 . . . . cerâmica 
3/64 . . . . resinas sintéticas 
3/66 . . Utilização de técnicas de suprimento de eletricidade 
3/68 . . . sistemas de controle 
3/70 . . . isolamento em separadores elétricos (3/53 tem 

prioridade) 
3/72 . . Sistemas de controle de emergência 
3/74 . . Limpeza de eletrodos 
3/76 . . . por meio de um vibrador mecânico, por ex., 

mecanismo de batida 
3/78 . . . por meio de lavagem 
3/80 . . . por meio de injeção de gás ou partículas sólidas 
3/82 . . Invólucros 
3/84 . . . Revestimentos protetores 
3/86 . . Meios de transporte de eletrodos (3/40 tem prioridade) 
3/88 . . Remoção das partículas recolhidas 

5/00 Separação de partículas dispersas em líquidos por efeito 
eletrostático (combinada com centrífugas B 04 B 5/10) [2] 

5/02 . Separadores 

7/00 Separação de sólidos de outros sólidos por efeito 
eletrostático 

7/02 . Separadores 
7/04 . . com transportadores de material em forma de bandejas, 

calhas ou mesas 
7/06 . . com transportadores cilíndricos de material 
7/08 . . com transportadores de material, em forma de correias 
7/10 . . com queda do material em cascata 
7/12 . . com queda livre do material 

9/00 Separação eletrostática não incluída em nenhum grupo 
principal precedente 
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B 03 D FLOTAÇÃO; SEDIMENTAÇÃO DIFERENCIAL (sedimentação em geral B 01 D 21/00; em combinação com outra separação de 
sólidos B 03 B; separação por imersão-flutuação B 03 B 5/28; detergentes, sabões C 11 D) 

 

1/00 Flotação (condicionamento para a flotação, disposição geral 
de instalação B 03 B) 

 
Notas 
 
(1) Nos grupos 1/001 a 1/018, salvo indicação contrária, uma 

invenção é classificada no último local apropriado [5] 
(2) Nos grupos 1/001 a 1/018, é aconselhável acrescentar o(s) 

código(s) de indexação apropriado(s) de cada um dos grupos 
101:00 e 103:00. Os códigos de indexação devem ser não-
ligados [5] 

1/001 . Agentes de flotação (condicionadores B 03 B 1/00) [5] 
1/002 . . Compostos inorgânicos [5] 
1/004 . . Compostos orgânicos [5] 
1/006 . . . Hidrocarbonetos [5] 
1/008 . . . contendo oxigênio [5] 
1/01 . . . contendo nitrogênio [5] 
1/012 . . . contendo enxofre [5] 
1/014 . . . contendo fósforo [5] 
1/016 . . . Compostos macromoleculares [5] 
1/018 . . Misturas de compostos inorgânicos e orgânicos [5] 
1/02 . Processos de flotação por espuma 
1/04 . . pela variação da pressão atmosférica ambiente 
1/06 . . diferencial 
1/08 . Tratamento subsequente do produto concentrado 

(dispersão de espuma B 01 D 19/02) 
1/10 . . Remoção do líquido aderente aos materiais separados 

(processos ou dispositivos passíveis de uso geral 
B 01 D) 

1/12 . Recuperação do agente 
1/14 . Máquinas de flotação (dispositivos para alimentação de 

porções medidas de reagentes B 01 J 4/02; aparelhos de 
flotação para enzimologia ou microbiologia C 12 M 1/09) 

1/16 . . com impulsores; Máquinas de subaeração 

1/18 . . . sem suprimento de ar 
1/20 . . . com bombas internas de ar 
1/22 . . . com sopradores externos 
1/24 . . Pneumáticas 
1/26 . . . Máquinas de ar comprimido 

3/00 Sedimentação diferencial  
3/02 . Coagulação 
3/04 . . auxiliada por vibrações 
3/06 . Floculação 
Esquema de indexação associado com os grupos 1/001 a 1/018, 
referentes aos efeitos produzidos e os materiais tratados. Os 
códigos de indexação devem ser não-ligados [5] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [6] 

 
101:00 Efeitos específicos produzidos pelos agentes de flotação [5] 
101:02 . Agentes coletores [5]  
101:04 . Agentes espumantes [5] 
101:06 . Agentes depressores [5] 

103:00 Substâncias específicas tratadas pelos agentes de flotação 
[5] 

103:02 . Minérios [5] 
103:04 . . Minérios não-sulfurados [5] 
103:06 . . . Minérios fosfatados [5] 
103:08 . . . Minérios de carvão [5] 
103:10 . . . Minérios de potássio [5] 
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B 04 APARELHOS OU MÁQUINAS CENTRÍFUGAS PARA EFETUAR PROCESSOS FÍSICOS OU 
QUÍMICOS 
 

Nota 

Atenção para as Notas após o título da subseção “SEPARAÇÃO; MISTURA” (páginas. 10 e 11). [4] 
 

B 04 B CENTRÍFUGAS (moinhos com tambor em alta velocidade B 02 C 19/11; secadores giratórios de uso doméstico D 06 F; análise, 
medição ou controle de propriedades físicas ou químicas de amostras durante a centrifugação, ver as subclasses pertinentes a esses 
processos, por ex., G 01 N) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange as máquinas ou aparelhos para separação, mistura, secagem, extração, purificação ou tratamentos similares em 
que os efeitos centrífugos são produzidos por tambores rotativos ou outros rotores. Quando essas máquinas ou aparelhos incluírem 
efeitos de bombeamento, estes deverão ser considerados como decorrentes do ou auxiliares ao tratamento. 

 

Tipos de centrífugas; Centrífugas caracterizadas pelos meios de 
descarga 

1/00 Centrífugas com tambores rotativos dotados de camisas 
sólidas para separar misturas predominantemente 
líquidas, com ou sem partículas sólidas 

1/02 . sem paredes internas de separação 
1/04 . com paredes internas de separação 
1/06 . . de forma cilíndrica 
1/08 . . de forma cônica 
1/10 . com saídas de descarga ao nível do diâmetro máximo do 

tambor 
1/12 . . com descarga contínua 
1/14 . . com descarga periódica 
1/16 . . . com saídas de descarga controladas pela 

velocidade de rotação do tambor 
1/18 . . . . controlada pela força centrífuga de um líquido 

auxiliar 
1/20 . descarga de partículas sólidas do tambor por meio de um 

transportador helicoidal coaxial ao eixo do tambor e 
girando em relação ao mesmo 

3/00 Centrífugas com tambores rotativos em que partículas ou 
corpos sólidos são separados por força centrífuga e 
simultaneamente por peneiramento ou filtragem 

3/02 . descarga de partículas sólidas do tambor por meios 
coaxiais ao eixo do tambor e deslocando-se de um lado 
para outro, isto é, centrífugas do tipo impulsor 

3/04 . descarga de partículas sólidas do tambor por um 
transportador helicoidal coaxial ao eixo do tambor e 
girando em relação ao mesmo 

3/06 . descarga de partículas sólidas pela vibração do tambor 
3/08 . descarga de partículas sólidas pelas paredes do tambor as 

quais têm forma de tiras sem fim 

5/00 Outras centrífugas 
5/02 . Centrífugas constituídas por vários tambores separados 

girando em volta de um eixo colocado entre eles 
5/04 . Aparelhos de câmara radial para separação de misturas 

predominantemente líquidas, por ex., butirômetros 
5/06 . Aparelhos centrífugos de contra corrente 

5/08 . Centrífugas para separação de misturas 
predominantemente gasosas 

5/10 . Centrífugas combinadas com outros aparelhos, por ex., 
com separadores eletrostáticos; Conjuntos ou sistemas de 
várias centrífugas (5/12 tem prioridade; separadores 
magnéticos ou eletrostáticos B 03 C) [2] 

5/12 . Centrífugas em que rotores outros que não tambores 
produzem efeitos centrífugos em recipientes fixos 

 
Elementos; Acessórios 

7/00 Elementos de centrífugas (acionamentos 9/00; dispositivos 
ou acessórios de alimentação, carga ou descarga 11/00) 

7/02 . Armações; Tampas (amortecedores de choques, 
disposit ivos antivibratórios F 16 F) 

7/04 . . Armações para facilitar a descarga 
7/06 . . Dispositivos de segurança 
7/08 . Tambores rotativos (máquinas centrífugas de fundição B 

22 D) 
7/10 . . Tambores para modelagem de sólidos 
7/12 . . Guarnições internas, por ex., chapas blindadas 
7/14 . . . para paredes de separação de forma cônica 
7/16 . . . Peneiras ou filtros (filtros em geral B 01 D, 

peneiras em geral B 07 B) 
7/18 . . formados ou revestidos com elementos de 

peneiramento ou filtragem (filtros em geral B 01 D, 
peneiras em geral B 07 B) 

9/00 Transmissões especialmente projetadas para centrífugas; 
Adaptação ou disposição de mecanismos de transmissão; 
Suspensão ou equilíbrio de tambores rotativos 

9/02 . Acionamentos por motor elétrico 
9/04 . . Acionamento direto 
9/06 . Acionamento por fluido 
9/08 . Adaptação ou disposição de mecanismos de transmissão 
9/10 . Controle do acionamento; Regulagem da velocidade 
9/12 . Suspensão de tambores rotativos 
9/14 . Equilíbrio de tambores rotativos (equilíbrio em geral G 01 

M) 
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11/00 Tambores para alimentação, carga ou descarga (1/00, 3/00, 
7/04 têm prioridade) 

11/02 . Alimentação ou descarga contínua; Sistemas de controle 
para esse fim 

11/04 . Alimentação ou descarga periódica; disposições de 
controle para esse fim 

11/05 . . Descarga pela base 
11/06 . Disposição dos distribuidores e coletores nas centrífugas 
11/08 . Escumadeiras e raspadeiras para descarga 

13/00 Disposições de controle especialmente projetadas para 
centrífugas; Controle de programa de centrífuga 
(disposições de controle para alimentação, carga ou descarga 
11/00) 

15/00 Outros Acessórios para Centrífugas 
15/02 . para resfriamento, aquecimento ou isolamento térmico 
15/04 . para suprimir a formação de espuma 
15/06 . para limpeza de tambores, filtros, peneiras, guarnições 

internas ou similares 
15/08 . para ventilação ou produção de vácuo nas centrífugas 
15/10 . para formar uma camada filtrante no tambor rotativo 
15/12 . para secagem ou lavagem das partículas sólidas separadas 

 

B 04 C APARELHOS QUE UTILIZAM FLUXO TURBULENTO LIVRE, por ex., CICLONES (moinhos a jato B 02 C 19/06; aparelhos 
de combustão do tipo de ciclone F 23) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange aparelhos para separação, mistura ou tratamentos similares em que os efeitos centrífugos são produzidos por um 
fluxo turbulento livre, por outra maneira que não tambores rotativos ou passagens curvas. 

 

1/00 Aparelhos nos quais a direção principal do fluxo descreve 
uma espiral plana 

3/00 Aparelhos nos quais a direção axial de turbulência não 
muda 

3/02 . com meios de aquecimento ou resfriamento, por ex., 
resfriamento repentino 

3/04 . Disposição múltipla dos mesmos 
3/06 . Estrutura de entradas ou saídas das câmaras de turbulência 

5/00 Aparelhos em que a direção axial da turbulência é 
invertida 

5/02 . Estrutura de entradas pelas quais se produz o fluxo de 
turbulência (dinâmica dos fluidos em geral F 15 D) 

5/04 . . Entradas tangenciais 
5/06 . . Entradas axiais 
5/08 . Estruturas da câmara de turbulência 
5/081 . . Formas ou dimensões 
5/085 . . com dispositivos resistentes ao desgaste 
5/087 . . com paredes flexíveis à prova de gases 
5/10 . . com paredes perfuradas 
5/103 . . Corpos ou elementos dos aparelhos, por ex., anteparos, 

guias, na câmara de turbulência (núcleos 5/107) 
5/107 . . Núcleos; Dispositivos para introduzir um núcleo de ar 

nos hidrociclones (constituindo parte do cano de saída 
5/13) 

5/12 . Estrutura dos condutos de extravasamento, por ex., para 
fazer sair a matéria em espiral ou dispensando-a 

5/13 . . em forma de um captor da turbulência e estendendo-se 
para dentro da câmara de turbulência; Descarga do 
captor de turbulência de outro modo que não pelo alto 
do ciclone; Dispositivos de controle do extravasamento 

5/14 . Estrutura dos condutos do fluxo inferior; Estrutura do 
ápice; Disposições de descarga 

5/15 . . com abas oscilantes ou comportas giratórias; 
Comportas; Válvulas de retenção 

5/16 . . com saídas de dimensões variadas nos condutos do 
fluxo inferior 

5/18 . . com um fluido auxiliar para ajudar a descarga 
5/181 . . Anteparos ou corpos centrais de abertura de descarga 
5/185 . . Coletores de pó 
5/187 . . . constituindo parte integrante da câmara de 

turbulência 
5/20 . com dispositivos de aquecimento ou resfriamento, por ex., 

resfriamento repentino 
5/22 . com meios para limpeza 
5/23 . . por meios de líquidos 
5/24 . Disposição múltipla dos mesmos 
5/26 . . para operação em série 
5/28 . . para operação em paralelo 
5/30 . . Estruturas de recirculação dentro dos ciclones ou 

conjugadas aos mesmos que efetuam recirculação 
parcial do meio, por ex., por meio de condutos 
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7/00 Aparelhos não incluídos nos grupos 1/00, 3/00 ou 5/00; 
Disposições múltiplas não incluídas em nenhum dos grupos 
1/00, 3/00 ou 5/00; Combinações de aparelhos abrangidos 
por dois ou mais dos grupos de 1/00, 3/00 ou 5/00 

9/00 Combinações com outros dispositivos, por ex., ventiladores 
(combinações com filtros B 01 D 50/00) 

11/00 Acessórios, por ex., dispositivos de segurança ou controle 
não incluídos em outro local (com dispositivos de 
precipitação eletrostática B 03 C 3/14) 
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B 05 PULVERIZAÇÃO OU ATOMIZAÇÃO EM GERAL; APLICAÇÃO DE LÍQUIDOS OU DE OUTROS 
MATERIAIS FLUENTES A SUPERFÍCIES EM GERAL (limpeza doméstica A 47 L; limpeza em geral 
por métodos que requeiram o emprego ou a presença de líquidos B 08 B 3/00; processos que utilizam jatos de 
areia B 24 C; revestimento de artigos durante a modelagem de substâncias num estado plástico B 29 C 39/10, 
39/18, 41/20, 41/30, 43/18, 43/28, 45/14, 47/02; para a classificação secundária dos produtos em camadas 
obtidos, ver B 32 B; impressão, reprodução B 41; transporte de artigos ou peças em bruto através de banhos de 
líquidos B 65 G, por ex., B 65 G 49/02; manipulação de telas ou filamentos em geral B65 H; tintas, vernizes, 
lacas C 09 D; esmaltagem de metais, aplicação de uma camada vítrea em metais, limpeza ou 
desengorduramento químico de objetos metálicos C 23; eletrogalvanização C 25 D; tratamento de materiais 
têxteis por líquido, gases de vapores D 06 B; lavanderia D 06 F; tratamento de rodovias E 01 C; aparelhos ou 
processos para preparação ou tratamento de material fotográfico G 03; aparelhos ou processos restritos a  
uma finalidade totalmente prevista em uma outra classe isolada, (ver a classe pertinente que abrange a 
finalidade) [2] 
 

Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “outros materiais fluentes” deve ser interpretado como abrangendo semilíquidos, pastas, produtos em fusão, soluções, dispersões, 

suspensões, materiais em partículas, gases ou vapores; [2] 
– “materiais em partículas” deve ser interpretada como abrangendo pós, grãos, fibras curtas ou lacas; [2] 
– “revestimento” refere-se aos materiais aplicados. O revestimento pode ser um líquido que se tornou sólido depois de seco, por ex., 

tinta. [2] 
 
B 05 B APARELHOS DE PULVERIZAÇÃO; APARELHOS DE ATOMIZAÇÃO; BOCAIS (misturadores de pulverização com bocais B 

01 F 5/20; processos para aplicar líquidos ou outros materiais fluentes à superfície por pulverização B 05 D; meios para bombear fluidos 
F 04; válvulas, por ex., torneiras F 16 K) [2] 

 
Notas 

 
(1) Esta subclasse abrange particularmente aparelhos para liberar ou projetar gotas ou gotículas na atmosfera ou em uma 

câmara para formar uma névoa ou similar. Para esse fim, o material a ser projetado deve estar em suspensão em uma 
corrente de gás ou vapor. [2] 

(2) Atenção para a Nota após o título da classe B 05. [2] 
 
Índice da Subclasse 
 
APARELHOS CARACTERIZADOS POR 
SUA ESTRUTURA.....................................................3/00, 9/00, 11/00 
APARELHOS PARA DESCARGA DE 
FLUIDOS DE DUAS OU MAIS FONTES.....................................7/00 
APARELHOS ELETROSTÁTICOS OU 
ELÉTRICOS....................................................................................5/00 

 
APARELHOS CARACTERIZADOS POR 
SUA MANIPULAÇÃO...................................................... 11/00, 13/00 
OUTROS APARELHOS............................................................... 17/00 
BOCAIS OU OUTROS DETALHES .................................. 1/00, 15/00 
CONTROLE DA DESCARGA..................................................... 12/00 

 

1/00 Bocais, cabeçotes de pulverização ou outros escoadouros, 
com ou sem dispositivos auxiliares tais como válvulas, 
meios de aquecimento (3/00, 5/00, 7/00 têm prioridade; 
disposit ivos para aplicar líquidos ou outros materiais fluentes a 
superfícies por contato B 05 C; bocais para mecanismos de 
impressão por jato de tinta B 41 J 2/135; fechamentos para 
recipientes B 65 D; para distribuição de líquidos, por ex., em 
postos de gasolina, B 67 D 5/37) 

1/02 . projetados para produzir um jato, borrifo ou outra descarga 
de forma ou natureza especial, por ex., em gotas separadas 
(1/26, 1/28, 1/34 têm prioridade) 

1/04 . . de forma plana, por ex., em forma de leque, em forma 
de lâmina 

1/06 . . de forma anelar, tubular ou de cone oco 

1/08 . . de natureza pulsatória, por ex., descarregando um 
líquido em quantidades sucessivas e separadas 

1/10 . . em forma de um fino jato, por ex., para utilização em 
limpadores de pára-brisas 

1/12 . capazes de produzir diversos tipos de descarga, por ex., de 
jato ou borrifo (1/16 tem prioridade) 

1/14 . com orifícios de saída, múltiplos (1/02, 1/26 têm 
prioridade); com filtros dentro ou fora do orifício de saída 

1/16 . . com saídas de efeito seletivo 
1/18 . . Rosetas; Chuveiros 
1/20 . . Canos ou calhas perfuradas, por ex., hastes móveis de 

pulverização; Elementos de saída para os mesmos 
1/22 . Bicos (dispositivo anti-respingo para torneiras E 03 C 

1/08) 
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1/24 . com meios para aquecer o líquido ou outro material 
fluente, por ex., eletricamente 

1/26 . com meios para dispersar ou desviar mecanicamente o jato 
depois da descarga, por ex., com defletores fixos; 
Dispersão do líquido ou material fluente descarregado por 
meio de jatos de impacto 

1/28 . com meios integrados para proteger o líquido ou outro 
material fluente descarregado, por ex., para limitar a área 
de pulverização; com meios integrados para impedir o 
gotejamento ou para coletar o excesso de líquido ou de 
outro material fluente (meios para qualquer uma dessas 
finalidades, per se, 15/04) 

1/30 . projetados para controlar o volume do fluxo; por ex., com 
passagens ajustáveis (1/02 tem prioridade) 

1/32 . . em que um elemento da válvula constitui parte do 
orifício de saída 

1/34 . projetados para modificar a natureza do fluxo do líquido 
ou outro material fluente, por ex., para produzir 
turbilhonamento (1/30 tem prioridade) 

1/36 . Saídas para descarga por extravasamento 

3/00 Aparelhos de pulverização ou borrifo com elementos de 
escoamento ou elementos defletores móveis (5/00 tem 
prioridade) 

3/02 . com elementos rotativos 
3/04 . . acionados pelo líquido ou outro material fluente 

descarregado, por ex., o líquido acionando um motor 
antes de chegar ao orifício de saída 

3/06 . . . por reação a jato 
3/08 . . associados aos elementos de saída ou defletores fixos  
3/10 . . descarga sobre praticamente toda a periferia da peça 

rotativa 
3/12 . . com hastes móveis de pulverização ou similares 

girando em torno de um eixo por meios independentes 
do líquido ou de outro material fluente descarregado 

3/14 . com elementos oscilantes; de ação intermitente 
3/16 . . acionados ou controlados pelo líquido ou outro 

material fluente descarregado, por ex., o líquido 
acionando um motor antes de chegar ao orifício de 
saída 

3/18 . com elementos de movimento retilíneo, por ex., ao longo 
de uma via; Borrifadores móveis [2] 

5/00 Aparelhos para pulverização eletrostática; Aparelhos de 
pulverização com meios para carregar eletricamente o 
material a ser pulverizado; Aparelhos para pulverizar 
líquidos ou outros materiais fluentes por outros meios 
elétricos 

5/025 . Equipamentos para descarregar o material, por ex., 
plataforma de pulverizações eletrostáticas [5] 

5/03 . . caracterizados pela utilização de gás [5] 
5/035 . . caracterizados pela pulverização sem utilização de 

gás [5] 
5/04 . . caracterizados por possuir uma saída relativa ou 

elementos defletores  
5/043 . . que utilizam carga por indução [5] 
5/047 . . que utilizam carga por fricção [5] 
5/053 . . Disposições para a alimentação de energia, por ex., 

carga de energia [5] 
5/057 . . Disposições para descarga de líquidos ou outros 

materiais fluidos sem utilizar nem pistola nem bocal 
[5] 

5/06 . utilizando um arco elétrico 
5/08 . Instalação para aplicação de líquidos ou outros materiais 

fluentes a objetos 
5/10 . . Disposições para a alimentação de energia, por ex., de 

energia para a carga (5/053 tem prioridade) [5] 

5/12 . . especialmente adaptadas para revestir o interior de 
corpos ocos [5] 

5/14 . . especialmente adaptadas para revestir corpos 
alongados que se deslocam de forma contínua, por ex., 
fios metálicos, tiras, tubos [5] 

5/16 . Disposições para a alimentação de líquidos ou outros 
materiais fluentes [5] 

7/00 Aparelhos de pulverização para descarga de líquidos ou 
outros materiais fluentes de duas ou mais fontes, por ex., 
de líquido e ar, de pó e gás (3/00, 5/00 têm prioridade; saídas 
não especialmente modificadas para dois produtos 1/00) 

7/02 . Pistolas de pulverização; Aparelhos para descarga (7/14, 
7/16, 7/24 têm prioridade) 

7/04 . . com disposições para mistura de líquidos ou outros 
materiais fluentes antes da descarga (mistura em geral 
B 01 F, por ex., B 01 F 5/00; válvulas misturadoras F 
16 K 11/00) [2] 

7/06 . . com um orifício de saída cercando um outro 
aproximadamente no mesmo plano (7/10 tem 
prioridade) 

7/08 . . com orifícios de saída separados, por ex., para formar 
jatos paralelos, para formar jatos cruzados 

7/10 . . produzindo uma descarga de turbilhonamento 
7/12 . . projetadas para controlar o volume de fluxo, por ex., 

com passagens ajustáveis  
7/14 . projetadas para pulverização de materiais em partículas 

(7/16 tem prioridade) 
7/16 . com meios para aquecer o material a ser pulverizado 
7/18 . . tendo os materiais originalmente a forma de um fio, 

haste ou similares 
7/20 . . por meio de chama ou combustão 
7/22 . . eletricamente, por ex., por arco 
7/24 . com meios, por ex., um recipiente, para alimentar um 

líquido ou outro material fluente a um dispositivo de 
descarga (7/14, 7/16, 11/00 têm prioridade) 

7/26 . . Aparelhos em que os líquidos ou outros materiais 
fluentes de fontes diferentes são reunidos antes de 
chegar ao dispositivo de descarga 

7/28 . . . em que um líquido ou outro material fluente é 
introduzido em ou sorvido por uma corrente de 
fluido transportador passando por um orifício 

7/30 . . . . sendo o primeiro líquido ou outro material 
fluente introduzido por gravidade no ou sugado 
pelo fluido transportador 

7/32 . . . . estando o líquido ou outro material fluente sob 
pressão 

9/00 Aparelhos de pulverização para descarga de líquido ou 
outro material fluido sem mistura essencial com gás ou 
vapor (11/00 tem prioridade) [3] 

9/01 . Pistolas de pulverização (9/03 tem prioridade) [3] 
9/03 . caracterizado por meios de suprimento de líquido ou outro 

material fluido [3] 
9/04 . . com recipiente pressurizado ou compressível 

(recipientes de aerosol B 65 D 83/14); com bomba [3] 
9/043 . . . tendo bomba facilmente separável do recipiente 

[2,3]  
9/047 . . . sendo a alimentação efetuada por elemento 

acionado no recipiente, por ex., membrana ou 
pistão flutuante [2,3] 
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9/06 . . . sendo a descarga relativa ao movimento de um 
veículo, por ex., sendo a bomba acionada por uma 
roda de veículo [3] 

9/08 . . . Aparelho a ser transportado sobre ou por uma 
pessoa, por ex., do tipo mochila (detalhes ou 
componentes, por ex., carcaças, corpos de 
ferramentas portáteis de acionamento mecânico 
não relacionadas especialmente a operação 
executada B 25 F 5/00) [3,4] 

11/00 Aparelhos monoblocos , portáteis, em que o fluxo do 
líquido ou outro material fluente é produzido pelo 
operador no momento da utilização [2] 

11/02 . sendo o fluxo produzido por um elemento de 
acompanhamento colocado em um recipiente de líquido ou 
de outro material fluente, por ex., membrana, pistão 
flutuante [2] 

11/04 . sendo o fluxo produzido pela deformação do recipiente 
para o líquido ou outro material fluente [2] 

11/06 . sendo a pulverização efetuada por fluxo de gás ou vapor, 
por ex., a partir de uma peça compressível [2,3] 

12/00 Disposições ou adaptações especiais de meios de descarga 
em sistemas de pulverização (controle em geral G 05) [2] 

12/02 . para controlar o tempo ou seqüência da descarga [2] 
12/04 . . para operações em seqüência ou de vários orifícios de 

saída [2] 
12/06 . . para produzir um fluxo de pulsação [2] 
12/08 . sensíveis ao estado do líquido ou de outro material fluente 

descarregado, do meio ambiente ou do alvo [2] 
12/10 . . sensíveis à temperatura ou à viscosidade do líquido ou 

de outro material fluente descarregado [2] 
12/12 . . sensíveis às condições do meio ambiente ou do alvo, 

por ex., umidade, temperatura [2] 
12/14 . para fornecer um líquido ou outro material fluente, 

selecionado entre uma pluralidade deles, a uma única saída 
de pulverização [3] 

13/00 Máquinas ou instalações para aplicar líquidos ou outros 
materiais fluidos a superfícies de objetos ou efetuar outro 
trabalho por pulverização, não abrangidos pelos grupos 
1/00 a 11/00 (processos de aplicação de líquidos ou outros 
fluidos a superfícies em geral B 05 D; meios para alimentar ou 
descarregar líquido ou outro material fluente para essa 
finalidade, ver os grupos pertinentes precedentes) [3] 

13/02 . Meios para suportar as peças; Disposição ou montagem 
dos cabeçotes de pulverização; Adaptação ou disposição 
de meios para o deslocamento das peças (13/06 tem 
prioridade) 

13/04 . . sendo os cabeçotes de pulverização deslocados durante 
a operação 

13/06 . especialmente projetados para o tratamento do interior de 
peças ocas (cabeçotes de pulverização 1/00 a 7/00) 

15/00 Detalhes de instalação de pulverização ou aparelhos não 
incluídos em outro local; Acessórios (acessórios aplicáveis a 
outros métodos de aplicação de líquidos ou outros materiais 
fluentes a superfícies B 05 C) [4] 

15/02 . Sistemas ou dispositivos para limpeza dos orifícios de 
descarga 

15/04 . Controle de área de pulverização, por ex., coberturas, 
protetores laterais; Meios para coletar ou reutilizar o 
material excedente (1/28 tem prioridade) 

15/06 . Meios de montagem, suporte ou fixação ou apoios para 
cabeçotes de pulverização ou outros orifícios de saída 
quando em uso ou em repouso (15/10 tem prioridade) 

15/08 . . Meios para ajustar a posição dos cabeçotes de 
pulverização 

15/10 . Disposições para aproximar ou afastar automaticamente os 
cabeçotes de pulverização de sua posição de trabalho 

15/12 . Cabinas de pulverização [4] 

17/00 Aparelhos para pulverização ou atomização de líquidos ou 
outros materiais fluentes não abrangidos pelos grupos 
precedentes (gotejando ou liberando matéria em pó, líquida ou 
gasosa durante o vôo B 64 D 1/16) [2] 

17/04 . operação por métodos especiais 
17/06 . . utilizando vibrações ultra-sônicas 
17/08 . Chafarizes (bebedouros E 03 B 9/20, caixas d’água E 03 C 

1/16) 

 

B 05 C APARELHOS PARA APLICAÇÃO DE LÍQUIDOS OU DE OUTROS MATERIAIS FLUENTES A SUPERFÍCIES EM 
GERAL (aparelhos de pulverização, aparelhos de atomização, bocais B 05 B; instalação para aplicação de líquidos ou outros materiais 
fluentes a objetos por pulverização eletrostática B 05 B 5/08; processos para aplicação de líquidos ou de outros materiais fluentes a 
superfícies B 05 D) [2] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange aparelhos ou ferramentas manuais em geral para aplicação de líquidos ou de outros materiais fluentes a 
superfícies ou partes das mesmas, por qualquer método mecânico ou físico, em particular os aparelhos destinados a produzir uma 
distribuição uniforme de líquidos ou de outros materiais fluentes sobre uma superfície. [2] 

(2) Atenção para a Nota após o título da classe B 05. [2] 

 



B 05 C 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 48 

Índice da Subclasse 
 
APARELHOS CARACTERIZADOS PELOS 
MEIOS UTILIZADOS.........................................1/00, 3/00, 5/00, 9/00 
APARELHOS PARA TRABALHOS OU 
MATERIAIS ESPECIAIS....................................................7/00, 19/00 

 
FERRAMENTAS MANUAIS...................................................... 17/00 
DETALHES OU ACESSÓRIOS ........................... 11/00, 13/00, 15/00, 
 17/00, 21/00 

 

 

Aparelhos para a aplicação de líquidos ou de outros materiais 
fluentes a superfícies (ferramentas manuais ou aparelhos utilizando 
ferramentas manuais 17/00; especialmente adaptadas a materiais em 
partículas 19/00) [2] 

1/00 Aparelhos em que o líquido ou outro material fluente é 
aplicado à superfície da peça por contato com elemento 
que contém o líquido ou outro material fluente, por ex., um 
elemento poroso impregnado com líquido a ser aplicado 
como revestimento (5/02, 7/00 têm prioridade) [2] 

1/02 . para aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes a 
artigos separados 

1/04 . para aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes a 
uma peça de comprimento indefinido 

1/06 . . por fricção, por ex., por escovas, por tampões 
1/08 . . utilizando um rolete [2] 
1/10 . . . sendo o líquido ou outro material fluente 

proveniente do interior do rolete 
1/12 . . . sendo a peça acondicionada em volta do rolete 

(1/10 tem prioridade) 
1/14 . . utilizando uma tira móvel [2] 
1/16 . . apenas em determinadas partes da peça 

3/00 Aparelhos em que a peça é colocada em contato com uma 
grande quantidade de líquido ou de outro material  
fluente [2] 

3/02 . sendo a peça imersa no líquido ou em outro material 
fluente 

3/04 . . com disposições especiais para agitar a peça ou o 
líquido ou outro material fluente 

3/05 . . . submetendo-os a vibrações 
3/08 . . . sendo a peça e o líquido ou outro material fluente 

agitados juntos em um recipiente, por ex., 
sacudidos (3/05 tem prioridade) 

3/09 . . para tratamento de artigos separados 
3/10 . . . sendo os artigos deslocados no líquido ou outro 

material fluente (transporte de artigos através de 
banhos B 65 G, por ex., B 65 G 49/02) 

31/109 . . . Passagem de líquidos ou de outros materiais 
fluentes para dentro ou através de câmaras 
contendo objetos imóveis 

3/12 . . para tratar uma peça de comprimento indefinido 
3/132 . . . sustentada por transportadores 
3/15 . . . não sustentados por transportadores (disposições 

para alimentação de telas ou filamentos B 65 H) 
3/152 . . . . passando a peça em ziguezague sobre rolos 
3/172 . . . . de forma sem fim 
3/18 . com apenas um lado da peça entrando em contato com o 

líquido ou outro material fluente (3/02 tem prioridade) [2] 
3/20 . para aplicar um líquido ou outro material fluente apenas 

em determinadas partes da peça (3/02 tem prioridade) [2] 

5/00 Aparelhos em que o líquido ou outro material fluente é 
projetado, derramado ou feito correr sobre a superfície da 
peça (7/00 tem prioridade; envolvendo essencialmente 
pulverização ou projeção eletrostática B 05 B) 

5/02 . a partir de um dispositivo de saída em contato ou quase em 
contato, com a peça (5/04 tem prioridade) [3] 

5/04 . sendo o líquido ou outro material fluente alimentado ao 
aparelho em estado sólido e fundido antes de sua 
aplicação [3] 

7/00 Aparelhos especialmente projetados para aplicar líquido 
ou outro material fluente ao interior de peças ocas 

7/02 . em que o líquido ou outro material fluente é projetado 
7/04 . em que o líquido ou outro material fluente flui ou é 

movimentado através da peça, em que a peça é cheia de 
líquido ou de outro material fluente e depois esvaziada 

7/06 . por dispositivos que se deslocam em contato com a peça 
7/08 . . para aplicar líquidos ou outros materiais fluentes ao 

interior de tubos 

9/00 Aparelhos ou instalação para aplicação de líquido ou outro 
material fluente a superfícies por meios não abrangidos 
por qualquer grupo precedente ou em que os meios de 
aplicação do líquido ou outro material fluente não sejam 
importantes 

9/02 . para aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes a 
superfícies por meios isolados não abrangidos pelos grupos 
1/00 a 7/00, com ou sem utilização concomitante de outros 
meios 

9/04 . para aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes aos 
lados opostos da peça 

9/06 . para aplicação de dois líquidos ou materiais fluentes 
diferentes, ou do mesmo líquido ou material fluente, duas 
vezes no mesmo lado da peça 

9/08 . para aplicar líquido ou outro material fluente e executar 
uma operação auxiliar [2] 

9/10 . . sendo a operação auxiliar executada antes da aplicação 
(9/14 tem prioridade) 

9/12 . . sendo a operação auxiliar executada depois da 
aplicação (9/14 tem prioridade) 

9/14 . . a operação auxiliar envolvendo aquecimento 

11/00 Peças, detalhes ou acessórios não especialmente incluídos 
nos grupos 1/00 a 9/00 (meios para manipular ou segurar a 
peça 13/00; envoltórios para os aparelhos, cabinas 15/00; 
cabinas de pulverização B 05 B 15/12) [2] 

11/02 . Aparelhos para espalhar ou distribuir líquidos ou outros 
materiais fluentes já aplicados a uma superfície (7/00 tem 
prioridade; ferramentas manuais para esse fim 17/10); 
Controle da espessura de um revestimento (controle do 
suprimento do líquido ou outro material fluente 11/10) [2] 

11/04 . . com lâminas 
11/06 . . com um sopro de gás ou vapor [2] 
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11/08 . . Espalhamento do líquido ou de outro material fluente 
por manipulação da peça, por ex., por inclinação 

11/10 . Armazenamento, suprimento ou controle do líquido ou de 
outro material fluente; Recuperação do excesso de líquido 
ou de outro material fluente 

11/105 . . por ação capilar, por ex., utilizando mechas 
11/11 . Cubas ou outros recipientes para líquidos ou outros 

materiais fluentes 
11/115 . . Meios de vedação para a entrada ou saída da peça 
 

13/00 Meios para manipular ou segurar a peça, por ex., para 
artigos isolados [2] 

13/02 . para artigos especiais [2] 
 
15/00 Envoltórios para aparelhos; Cabinas (cabinas de 

pulverização B 05 B 15/12) [4] 
 
17/00 Ferramentas manuais ou aparelhos utilizando ferramentas 

manuais 17/00, para aplicar líquidos ou outros materiais 
fluentes a superfícies, para espalhar líquidos ou outros 
materiais fluentes aplicados sobre a superfície ou para 
remover parcialmente líquidos ou outros materiais fluentes 
de superfícies (escovas A 46 B; almofadas absorventes, por 
ex., enchimento, para aplicar matéria ao corpo humano A 61 F 
13/15; instrumentos ou aparelhos para remover tinta seca de 
superfícies B 44 D 3/16) [2] 

17/005 . para descarregar por pressão materiais através de um 
orifício de saída (17/02 tem prioridade; recipientes ou 
pacotes com meios particulares para distribuir materiais 
fluentes mediante um pistão ou similares B 65 D 83/76; 
pistolas de graxa F 16 N 3/12) [5] 

17/01 . . com um pistão acionado mecânica ou eletricamente, ou 
de modo similar [5] 

17/015 . . com um pistão acionado pneumaticamente ou de 
maneira similar [5] 

17/02 . Rolos [2] 
17/025 . . com um depósito independente [5] 
17/03 . . com um sistema de alimentação de material a partir de 

uma fonte externa [5] 
17/035 . . . dirigido para a superfície interna da roleta [5] 
17/04 . . Rolos com estêncil [2] 
17/06 . Estênceis (17/04 tem prioridade; estênceis para impressão 

de chapas ou folhas B 41 N 1/24; acessórios para 
desenho B 43 L 13/00) [2] 

17/08 . . Suportes de estêncil [2] 
17/10 . Ferramentas manuais para remover parcialmente ou para 

espalhar ou redistribuir líquidos ou outros materiais 
fluentes já aplicados, por ex., retocadoras de cor [2] 

17/12 . Outras ferramentas manuais para produzir motivos 
decorativos [2] 

19/00 Aparelhos especialmente adaptados à aplicação de 
materiais em partículas a superfícies [2] 

19/02 . utilizando as técnicas de leito fluidificado (técnica do leito 
fluidificado em geral B 01 J 8/24) [2] 

19/04 . sendo o material em partículas projetado, vertido ou 
derramado sobre a superfície de trabalho (19/02 tem 
prioridade; que envolvem uma pulverização ou projeção 
eletrostática B 05 B) [5] 

19/06 . Armazenamento, alimentação ou regulagem da aplicação 
de material em partículas; Recuperação de material em 
partículas em excesso [5] 

21/00 Acessórios ou instrumentos para aplicar líquidos ou outros 
materiais fluentes a superfícies não incluídos nos grupos 
1/00 a 19/00 (acessórios ou instrumentos, empregados para 
pintura ou desenho artístico e totalmente incluídos em B 44 D 
3/02 a 3/38, ver os subgrupos de B 44 D 3/00) [2] 

 

B 05 D PROCESSOS PARA APLICAÇÃO DE LÍQUIDOS OU DE OUTROS MATERIAIS FLUENTES A SUPERFÍCIES EM 
GERAL (aparelhos para aplicar líquidos ou outros materiais fluentes a superfícies B 05 B, C) [2] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– processos para aplicar líquidos ou outros materiais fluentes a uma superfície ou parte de uma superfície, em geral, por qualquer 

método mecânico ou físico e particularmente processos que produzem uma distribuição uniforme de líquidos ou outros materiais 
fluentes sobre uma superfície; 

– pré-tratamento de superfícies às quais líquidos ou outros materiais fluentes serão aplicados; 
– pós-tratamento de revestimentos aplicados. [2] 

(2) Atenção para a Nota após o título da classe B 05. [2] 
 
Índice da Subclasse 
 
PROCESSOS CARACTERIZADOS POR 
 

meios utilizados...................................................................1/00 
resultados especiais obtidos.................................................5/00 
superfícies a serem tratadas .................................................7/00 

 
 
PRÉ-TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES; PÓS-TRATAMENTO 
DE REVESTIMENTOS.................................................................. 3/00 

 

1/00 Processos para aplicação de líquidos ou outros materiais  
fluentes (5/00, 7/00 têm prioridade) [2] 

1/02 . executados por pulverização [2] 
1/04 . . exigindo o emprego de um campo eletrostático [2] 

1/06 . . . Aplicação de materiais em partículas [2] 
1/08 . . Pulverização à chama [2] 
1/10 . . . Aplicação de materiais em partículas [2] 
1/12 . . Aplicação de materiais em partículas (1/06, 1/10 têm 

prioridade) [2] 
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1/14 . . . Aplicação de materiais em flocos [2] 
1/16 . Aplicação de materiais em flocos de outro modo que não 

por pulverização [2] 
1/18 . executados por imersão [2] 
1/20 . . substâncias a serem aplicadas flutuando em um 

fluido [2] 
1/22 . . empregando a técnica do leito fluidizado (técnica do 

leito fluidizado em geral B 01 J 8/24) [2] 
1/24 . . . Aplicação de materiais em partículas [2] 
1/26 . executados pela aplicação de líquidos ou outro material 

fluente através de um dispositivo de saída em contato ou 
quase em contato com a superfície [2] 

1/28 . executados pela transferência da superfície de elementos 
contendo líquidos ou outro material fluente, por ex., 
escovas, almofadas, rolos [2] 

1/30 . executados apenas por gravidade, isto é, revestimento por 
fluxo [2] 

1/32 . utilizando meios para proteger partes de uma superfície 
que não devem ser revestidas, por ex., utilizando estênceis, 
indumentos de proteção [2] 

 
1/34 . Aplicação simultânea de líquidos diferentes ou outros 

materiais fluentes diferentes [2] 
1/36 . Aplicação sucessiva de líquidos ou outros materiais 

fluentes, por ex., sem tratamento intermediário [2] 
1/38 . . com tratamento intermediário (tratamento 

intermediário per se 3/00) [2] 
1/40 . Distribuição de líquidos ou outros materiais fluentes 

aplicados por elementos que se deslocam em relação à 
superfície [2] 

1/42 . . por elementos não rotativos [2] 

3/00 Pré-tratamento de superfícies às quais serão aplicados 
líquidos ou outros materiais fluentes; Pós-tratamento de 
revestimentos aplicados, por ex., tratamento intermediário 
de um revestimento aplicado como preparação a aplicações 
subsequentes de líquidos ou outros materiais fluentes 
(aplicação sucessiva de líquidos ou outros materiais fluentes 
1/36; fornos de secagem F 26 B) [2] 

3/02 . por cozimento [2] 
3/04 . por exposição a gases [2] 
3/06 . por exposição a irradiações (3/02 tem prioridade) [2] 
3/08 . por chamas [2] 
3/10 . por outros meios químicos [2] 
3/12 . por meios mecânicos [2] 
3/14 . por meios elétricos [2] 

5/00 Processo para a aplicação de líquidos ou outros materiais 
fluentes a superfícies a fim de obter efeitos, acabamentos 
ou estruturas especiais de superfície [2] 

5/02 . para obter uma superfície fosca ou rugosa [2] 
5/04 . para obter uma superfície receptiva tinta ou outro líquido 

(5/02 tem prioridade) [2] 
5/06 . para obter multicores ou outros efeitos óticos (5/02 tem 

prioridade) [2] 
5/08 . para obter uma superfície antifricção ou anti-adesiva 

(vertendo materiais em partículas com fluxo livre em geral, 
por ex., tornando-os hiodrofíbicos, B 01 J 2/30) [2] 

5/10 . para obter uma superfície adesiva [2] 
5/12 . para obter um revestimento com propriedades elétricas 

específicas [2] 

7/00 Processos que não por aplicação de flocos, especialmente 
adaptados à aplicação de líquidos ou outros materiais 
fluentes a superfícies especiais ou à aplicação de líquidos 
especiais ou outros materiais fluentes [2] 

7/02 . a substâncias macromoleculares, por ex., borracha 
(tratamento ou revestimento de artigos moldados 
fabricados de substâncias macromoleculares C 08 J 7/00) 
[2] 

7/04 . . a superfícies de películas ou folhas (produzindo 
produtos em camadas pela aplicação de revestimentos 
plásticos pastosos ou pulverulentos B 29 C 41/00, B 29 
D 9/00) [2] 

7/06 . à madeira [2] 
7/08 . . utilizando lacas ou vernizes sintéticos [2] 
7/10 . . . à base de derivados de celulose [2] 
7/12 . ao couro (tratamento químico de couro C 14 C; tingimento 

de couro D 06 P) [2] 
7/14 . a metais, por ex., carroçarias de carros (implicando uma 

reação química entre o metal e o revestimento C 23) [2] 
7/16 . . utilizando lacas ou vernizes sintéticos [2] 
7/18 . . . à base de derivados da celulose [2] 
7/20 . a arames (para isolamento de cabos elétricos H 01 B 

13/16) [2] 
7/22 . a superfícies internas, por ex., de tubos [2] 
7/24 . para aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes 

especiais [2] 
7/26 . . lacas ou vernizes sintéticos (7/08, 7/16 têm  

prioridade) [2] 
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B 06 PRODUÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS EM GERAL 
B 06 B MÉTODOS OU VIBRAÇÕES MECÂNICAS EM GERAL (para processos físicos ou químicos específicos, ver as subclasses 

pertinentes, por ex., B 07 B 1/40, B 22 C 19/06, B 23 Q 17/12, B 24 B 31/06, E 01 C 19/22; medição de vibrações mecânicas, incluindo 
a combinação de geração e medição G 01 H; sistemas utilizando reflexão ou re-radiação de ondas acústicas G 01 S 15/00; produção de 
energia sísmica para prospecção G 01 V 1/2; controle de vibrações mecânicas G 05 D 19/00; métodos ou dispositivos para transmitir, 
conduzir ou direcionar som em geral G 10 K 11/00; síntese de onda acústica G 10 K 15/02; elementos piezoelétricos, eletro-estritivo ou 
magneto-estritivo H 01 L 41/00; motores com eletro-imã vibratório, armadura ou sistema de bobina H 02 K 33/00; motores utilizando 
efeito piezoelétrico, de eletro-estrição ou de magneto-estrição H 02 N 2/00; geração de oscilação elétrica H 03 B; ressonadores 
eletromecânicos como elementos ressonantes de circuito H 03 H; alto-falantes, microfones, captadores de toca-discos ou transdutores 
acústicos eletromecânicos similar H 04 R) [2] 

 
Notas 

 
(1) Esta subclasse abrange  sistemas para gerar vibrações mecânicas em sólidos, por ex., com o fim de efetuar um trabalho mecânico.  [6] 
(2) Esta subclasse não abrange sistemas para gerar vibrações mecânicas em fluidos, que estão incluídos na subclasse G10K.  [6] 

 

1/00 Métodos ou aparelhos para produzir vibrações mecânicas 
de freqüência infra-sônica, sônica ou ultra-sônica 

1/02 . utilizando a energia elétrica (1/18, 1/20 têm prioridade) 
1/04 . . operando por eletromagnetismo (motores dínamo, 

elétricos com eletroimã vibratório, armadura ou 
sistema de bobina H 02 K 33/00) 

1/06 . . operando por efeito piezoelétrico ou por eletrostrição 
(dispositivos piezoelétricos ou eletrostritivos em geral 
H 01 L 41/00) 

1/08 . . operando por magnetostrição (dispositivos 
magnetostritivos em geral H 01 L 41/00) 

1/10 . utilizando a energia mecânica (1/18, 1/20 têm prioridade) 

1/12 . . funcionando por meio de sistemas que compreendem 
massas em movimento alternado 

1/14 . . . sendo as massas articuladas de forma elástica 
1/16 . . funcionando por meio de sistemas que compreendem 

massas rotativas não equilibradas 
1/18 . onde o vibrador é acionado por pressão de fluido (1/20 tem 

prioridade) 
1/20 . fazendo uso de um fluido vibratório 

3/00 Métodos ou aparelhos especialmente adaptados à 
transmissão de vibrações mecânicas de freqüência infra-
sônica, sônica ou ultra-sônica 

3/02 . incluindo mudança de amplitude 
3/04 . incluindo focalização ou reflexo 
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B 07 SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS DE OUTROS SÓLIDOS; SELECIONAMENTO (separação em geral B 01 
D; processos de separação por via úmida, selecionamento por processos que utilizam materiais fluentes como 
líquidos B 03; utilizando líquidos B 03 B, D; selecionamento por separação magnética ou eletrostática de 
materiais sólidos dos materiais sólidos ou dos fluidos; separação por meio de campos elétricos de alta-voltagem 
B 03 C; centrífugas ou aparelhos de fluxo turbulento livre para executar processos físicos B 04; selecionamento 
próprio de materiais ou artigos especiais e incluídos em outras classes, ver as classes pertinentes) 

B 07 B SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS DE OUTROS SÓLIDOS POR PENEIRAMENTO, TAMISAÇÃO OU JOEIRAMENTO OU 
UTILIZANDO CORRENTES DE GÁS; OUTROS MÉTODOS DE SEPARAÇÃO A SECO APLICÁVEIS A MATERIAL A 
GRANEL, por ex., ARTIGOS SOLTOS CAPAZES DE SEREM MANIPULADOS COMO MATERIAL A GRANEL 
(combinações de aparelhos de separação a seco com aparelhos de separação por via úmida B 03 B; selecionamento manual , seleção 
postal, selecionamento por dispositivos de desvio ou outros acionados em resposta à detecção ou medição de alguma característica dos 
artigos ou amostras de material B 07 C) 

Nota 

Esta subclasse abrange: 
– qualquer selecionamento ou classificação de material a granel ou de artigos soltos capazes de serem manipulados como material a 

granel decorre, automaticamente, da estrutura do aparelho e das propriedades do material, por ex., a que se obtém quando um objeto 
passa por um alçapão que se abre sob um determinado peso mínimo ou por uma abertura de dimensão graduada; 

– o selecionamento de artigos desde que as mesmas condições prevaleçam, por ex., selecionamento de madeira fazendo a mesma 
passar por aberturas cada vez mais longas, os objetos podem ou não ser orientados para fins de selecionamento. 

 
 
Índice da Subclasse 
 
SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS DE OUTROS 
SÓLIDOS UTILIZANDO REDES, GRADES 
OU TELAS......................................................................................1/00 

SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS DE OUTROS 
SÓLIDOS UTILIZANDO CORRENTES  
DE GÁS.............................................................. 4/00, 7/00, 9/00, 11/00 
OUTRAS FORMAS DE SEPARAÇÃO; 
COMBINAÇÕES ............................................................... 13/00, 15/00 

 

1/00 Peneiramento, tamisação, joeiramento ou selecionamento 
de materiais sólidos por meio de redes, grades, telas ou 
similares 

1/02 . Peneiras de mão 
1/04 . Peneiras planas e fixas 
1/06 . Peneiras em forma de disco ou cone 
1/08 . Peneiras rotativas em seu próprio plano 
1/10 . Peneiras em forma de banda sem fim 
1/12 . Aparelhos tendo apenas elementos paralelos 
1/14 . . Peneiras de roletes 
1/15 . . . utilizando roletes corrugados, ranhurados ou 

acanalados [2] 
1/16 . . sendo os elementos móveis de outra forma que não por 

roletes 
1/18 . Peneiras de tambor 
1/20 . . Tambores fixos com agitadores internos móveis 
1/22 . . Tambores rotativos 
1/24 . . . com agitadores internos fixos ou móveis 
1/26 . . . com movimento adicional axial ou radial do 

tambor 
1/28 . Peneiras móveis não incluídas em outro local, por ex., de 

oscilação, de movimento alternado, de balanço, de 
movimento basculante 

 
Nota 

O grupo 1/40 tem prioridade sobre os grupos 1/30 a 1/38. 
 

1/30 . . a sacolejos ou de movimento alternado no sentido da 
progressão dos materiais ou aproximadamente nesse 
sentido 

1/32 . . a sacolejos ou de movimento alternado em seu próprio 
plano ou transversalmente à progressão dos materiais 

1/34 . . a sacolejos ou de movimento alternado 
perpendicularmente ou de forma aproximadamente 
perpendicular ao plano da peneira 

1/36 . . a sacolejos ou de movimento alternado em mais de 
uma direção 

1/38 . . oscilando em um arco circular em seu próprio plano; 
Peneiras planas 

1/40 . . Peneiras de vibração por ressonância 
1/42 . Mecanismos de acionamento, dispositivos de regulagem 

ou controle ou dispositivos de equilibração, especialmente 
adaptados a peneiras 

1/44 . . Dispositivos de equilibração 
1/46 . Detalhes estruturais de peneiras em geral; Limpeza ou 

aquecimento de peneiras 
1/48 . . Dispositivos de esticamento para peneiras 
1/49 . . . esticando mais de uma peneira ou parte de peneiras 

pelos mesmos meios ou por meios diferentes de 
tensão [2] 

1/50 . . Limpeza 
1/52 . . . com escovas ou raspadeiras 
1/54 . . . com dispositivos de bater 
1/55 . . . com jatos fluidos [3] 
1/56 . . Peneiras aquecidas 
1/58 . . . por fluidos aquecidos 
1/60 . . . por aquecimento de chama 
1/62 . . . por aquecimento elétrico direto 
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Separação de sólidos de outros sólidos pela utilização de correntes 
de gás 

4/00 Separação de sólidos de outros sólidos submetendo sua 
mistura a correntes de gás (utilizando mesas ou peneiras 
vibratórias B 03 B) 

4/02 . enquanto as misturas caem 
4/04 . . em cascatas 
4/06 . . utilizando tambores rotativos 
4/08 . enquanto as misturas são suportadas por crivos, peneiras 

ou elementos mecânicos similares 

7/00 Separação seletiva de materiais sólidos carregados por 
correntes de gás ou dispersos, nas mesmas (crivos ou filtros 
para separar partículas dispersas de gases ou vapores B 01 D) 

7/01 . utilizando a gravidade 
7/02 . por inversão da direção do fluxo 
7/04 . por choque contra chicanas 
7/06 . por choque contra crivos 
7/08 . utilizando a força centrífuga (centrífugas B 04 B; ciclones 

B 04 C) 
7/083 . . produzida pela rotação de gás, de discos, de tambores 

ou escovas 
7/086 . . produzida pelo curso espiralado da corrente de gás 
7/10 . . com ar recirculando dentro do aparelho 
7/12 . com correntes de ar pulsante 

9/00 Combinações de aparelhos para tamisação ou joeiramento 
ou para separar sólidos de outros sólidos utilizando 
correntes de gás; Disposição geral das instalações, por ex., 
fluxogramas 

9/02 . Combinações de aparelhos similares ou diferentes para 
separar sólidos de outros sólidos utilizando correntes de 
gás 

11/00 Disposição dos acessórios em aparelhos para separar 
sólidos de outros sólidos utilizando correntes de gás 

11/02 . Disposição dos acessórios de condicionamento de ar ou 
dos materiais 

11/04 . Dispositivos de controle 
11/06 . Dispositivos de alimentação ou descarga 
11/08 . Dispositivos de limpeza 
 

Outras separações, por ex., classificação, resultando 
automaticamente da estrutura do aparelho utilizado e das 
propriedades do material em questão; Combinações 

13/00 Classificação ou seleção de materiais sólidos por métodos a 
seco, não incluídos doutro modo; Seleção de artigos que 
não seja por dispositivos de controle indireto (seleção de 
ovos A 01 K 43/04) 

13/02 . Aparelhos para classificação utilizando bolsas para 
remover partículas de agregados 

13/04 . de acordo com o tamanho 
13/05 . . usando transportadores de material em cooperação 

com dispositivo retentor, defletor ou descarregador 
(13/065 a 13/075 têm prioridade) [3] 

13/065 . . Aparelhos para classificar ou selecionar usando 
correias transportadoras divergentes ou cabos 
divergentes [3] 

13/07 . . Aparelhos em que agregados ou artigos são 
movimentados ao longo ou passados em aberturas que 
aumentam em tamanho no sentido do movimento [3] 

13/075 . . Aparelho compreendendo aberturas móveis para 
receber os artigos, cujas dimensões variam à proporção 
que se movimentam [3] 

13/08 . de acordo com o peso (13/10 tem prioridade) 
13/10 . utilizando efeito de momento (energia cinética) 
13/11 . . envolvendo um percurso das partículas sobre 

superfícies que separa por força centrífuga ou por 
fricção relativa entre as partículas e essas superfícies, 
por ex., selecionadores a hélices [2] 

13/14 . Detalhes ou acessórios 
13/16 . . Dispositivos de alimentação ou descarga 
13/18 . . Controle 

15/00 Combinações de aparelhos para separar sólidos de outros 
sólidos por via seca aplicáveis a material a granel, por ex., 
artigos soltos capazes de serem manipulados como material 
a granel (utilizando correntes de gás 9/00; por via úmida B 03 
B 7/00) 

 

B 07 C SELEÇÃO POSTAL; SELEÇÃO DE OBJETOS ISOLADOS OU DE MATERIAL A GRANEL CAPAZES DE SEREM 
SEPARADOS PEÇA POR PEÇA, por ex., POR COLETA (especialmente adaptados a um fim específico abrangido por outra classe, 
ver a classe pertinente, por ex., A 43 D 33/06, B 23 Q 7/12) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange a seleção de materiais ou objetos à mão ou por meio de dispositivos acionados manual ou automaticamente, em 
conseqüência de inspeção ou de detecção ou medição de alguma característica do material ou dos artigos. 

 
Índice da Subclasse 
 
SELEÇÃO CARACTERIZADA PELO 
MÉTODO.......................................................................5/00, 7/00, 9/00 
SELEÇÃO SEGUNDO O DESTINO.....................................1/00, 3/00 

 

 

 
Seleção postal; Seleção similar de documentos, por ex., cheques 
(sistemas de tubos pneumáticos B 65 G 51/04; seleção de registros de 
dados, por ex., cartões perfurados G 06 F 7/10) 

1/00 Medidas preliminares à seleção segundo o destino 

1/02 . Formação de uma corrente de objetos; Disposição dos 
objetos em uma corrente, por ex., espaçamento, correção 
da posição 

1/04 . . Formação de uma corrente com os carregamentos; 
Regulagem da corrente, por ex., espaçamento dos 
objetos 
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1/06 . . Orientação; Alinhamento 
1/10 . Seleção segundo o tamanho ou a flexibilidade 
1/12 . . Separação das cartas e dos pacotes 
1/14 . . Seleção segundo o comprimento ou a largura 
1/16 . . Seleção segundo a espessura ou a rigidez 
1/18 . Orientação de artigos de outro modo que não numa 

corrente 
1/20 . Seleção segundo a orientação, por ex., segundo a posição 

do selo 

3/00 Seleção segundo o destino 
3/02 . Aparelhos caracterizados pelos meios utilizados para a 

distribuição 
3/04 . . Máquinas selecionadoras do tipo de tambor 
3/06 . . Máquinas selecionadoras lineares em que os objetos 

são retirados de uma corrente em pontos determinados 
3/08 . . utilizando sistemas de transportadores 
3/10 . Aparelhos caracterizados pelos meios utilizados para 

detecção do destino (métodos ou dispositivos para a leitura 
ou a identificação de caracteres ou sinais geométricos 
impressos ou escritos G 06 K 9/00) 

3/12 . . utilizando meios de detecção elétricos ou eletrônicos 
(3/14 tem prioridade) 

3/14 . . utilizando meios de detecção fotossensíveis 
3/16 . . utilizando meios de detecção magnéticos 
3/18 . Dispositivos ou sistemas para indicar o destino, por ex., 

sinais de código 
3/20 . Sistemas para facilitar a leitura visual de endereços, por 

ex., dispositivos de apresentação 
 

5/00 Seleção de acordo com característica ou tipo dos artigos ou 
materiais a serem selecionados, por ex., por meio de 
controle efetuado por dispositivos que detectem ou meçam 
tais características ou tipos; seleção por dispositivos de 
acionamento manual, por ex., chaves (seleção manual 
apenas 7/00; separação entre sólidos por peneiramento, 
tamisação ou passagem por crivo ou, ainda, usando correntes 
de gás ou outra separação por métodos a seco aplicáveis a 
material a granel B 07 B) [3] 

5/02 . Medidas preliminares à seleção, por ex., disposição dos 
objetos em uma corrente, correção da posição 

5/04 . Seleção segundo as dimensões 
5/06 . . medidas mecanicamente 
5/07 . . . por calibragem, utilizando meios relativamente 

móveis de fixação aos artigos, por ex., grampos [2] 
5/08 . . medidas eletricamente ou eletronicamente (5/10 tem 

prioridade) 
5/10 . . medidas por meios fotossensíveis 
5/12 . . caracterizadas por sua aplicação a artigos especiais, 

não incluída em outro local (seleção de ovos A 01 K 
43/00) 

5/14 . . . Seleção de madeira ou toros 
5/16 . Seleção segundo o peso (seleção de ovos A 01 K 43/00; 

aparelhos de pesagem per se G 01 G) 
5/18 . . utilizando um único mecanismo fixo de pesagem 
5/20 . . . para separar objetos de peso inferior a um valor 

predeterminado daqueles de peso superior a esse 
valor 

5/22 . . utilizando vários mecanismos fixos de pesagem 
5/24 . . utilizando mecanismos móveis de pesagem, por ex., 

que se deslocam ao longo de um trajeto circular 
5/26 . . . em que o efeito de contrapeso dos mecanismos de 

pesagem varia durante esse deslocamento 
5/28 . . utilizando meios elétricos de controle 
5/30 . . conjugada a meios de contagem 
5/32 . . conjugada a meios de controle dos pesos  
5/34 . Seleção de acordo com outras propriedades especiais 
5/342 . . de acordo com propriedades óticas, por ex., cor 
5/344 . . de acordo com propriedades elétricas ou 

eletromagnéticas 
5/346 . . de acordo com propriedades radioativas 
5/36 . Aparelhos de seleção caracterizados pelos meios utilizados 

para a distribuição 
5/38 . . Coleta ou agrupamento dos objetos 

7/00 Seleção exclusivamente manual 
7/02 . Móveis com compartimentos, por ex., escaninhos 

(prateleiras para guardar o material B 65 G) 
7/04 . Aparelhos ou acessórios para seleção manual 

9/00 Seleção, com ou sem orientação, não incluída em outro 
local 
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B 08  LIMPEZA 
B 08 B LIMPEZA EM GERAL; PREVENÇÃO DE SUJEIRAS EM GERAL (escovas A 46; dispositivos para limpeza doméstica ou 

similar A 47 L; separação de partículas sólidas, dispersas em líquidos ou gases B 01 D; separação de sólidos B 03, B 07; vaporização ou 
aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes a superfícies em geral B 05; dispositivos de limpeza para transportadores B 65 G 
45/10; limpeza, enchimento e fechamento combinados de garrafas B 67 C 7/00; prevenção de corrosão ou incrustação em geral C 23; 
limpeza de ruas, vias permanentes, praias ou terrenos E 01 H; peças, detalhes ou acessórios de banheiras ou piscinas para natação ou 
para crianças, especialmente adaptadas para limpeza E 04 H 4/16; prevenção ou remoção de cargas eletrostáticas H 05 F) 
 

Nota 

(1) Esta subclasse abrange somente os inventos relativos à limpeza, os quais são geralmente classificados de acordo com um (ou mais) dos -
aspectos abaixo mencionados, caso não sejam totalmente classificáveis em uma subclasse que inclua algum dos seguintes aspectos: 
– artigos limpos, por ex., comadres, urinóis ou outros dispositivos sanitários para pessoas acamadas A 61 G 9/02, filtros, membranas 

semipermeáveis B 01 D, moldes e formas B 22 D 29/00, veículos B 60 S, fornos de coque C 10 B 43/00, armações para construção 
E 04 G, caldeiras F 22, aparelhos de combustão F 23, fornalhas F 27; 

– a natureza geral da limpeza, por ex., preparação para a manufatura do açúcar A 23 N, limpeza doméstica A 47 L, tratamento dos 
têxteis D 06, lavanderia D 06 F, condicionamento de ar F 24 F; 

– a determinada operação efetuada, por ex., filtragem B 01 D, separação de sólidos B 03, B 07, pulverização a jatos de areia B 24 C; 
– o aparelho ou dispositivo especial per se, por ex., escovas A 46 B, esfregões A 47 L, centrífugas B 04, ferramentas manuais B 25; 
– a substância limpa, por ex., metais B 21 C, C 23, água C 02, vidro C 03 B, couro C 14 B, fibras têxteis D 01; 
– a substância removida (ou impedida de depositar ou formar) por ex., dispositivos ou aparelhos para remover pintura seca de 

superfícies B 44 D 3/16; removedores químicos de pinturas C 09 D 9/00, prevenção de ferrugem C 23 F; 
– a substância utilizada, por ex., compostos ou composições macromoleculares C 08, substâncias anticongelantes C 09 K, detergentes 

C 11 D; 
– a operação em relação a qual a limpeza é efetuada, por ex., laminação de metais B 21 B, perfuração de metais B 23 B, solda B 23 K, 

fabricação de têxteis D 01 G, H, D 03 J, D 04 B; 
– o meio da superfície a ser limpa ou conservada limpa, por ex., a água em uma caldeira C 02 F, o ar em um compartimento F 24 F. 

(2) Invenções relacionadas a processos usando enzimas ou microorganismos com o objetivo de: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição preexistente, ou para  
 (ii) tratar têxteis ou limpar superfícies de materiais  

 são classificadas na subclasse C 12 S [5] 
 
Índice da Subclasse 
 
LIMPEZA CARACTERIZADA PELO 
MEIO UTILIZADO......................................................1/00, 3/00, 5/00, 
 6/00, 7/00 
LIMPEZA DE ARTIGOS OCOS 
FLEXÍVEIS OU FRÁGEIS..................................................9/00, 11/00 

ACESSÓRIOS OU DETALHES DE 
MÁQUINAS.................................................................................. 13/00 
 
PREVENÇÃO DE SUJEIRA OU DO ESCAPAMENTO DE 
RESÍDUOS OU FUMAÇAS.............................................. 15/00, 17/00 

 

1/00 Limpeza por métodos que exijam essencialmente o uso de 
ferramentas, escovas ou utensílios semelhantes (3/12, 6/00 
têm prioridade) [2] 

1/02 . Limpeza de uma peça em movimento, por ex., uma 
correia, objetos em um transportador 

1/04 . utilizando elementos rotativos de operação (1/02 tem 
prioridade) 

3/00 Limpeza por métodos que exijam essencialmente a 
utilização ou a presença de um líquido ou vapor d’água 
(9/00 tem prioridade) 

3/02 . Limpeza por meio da força de jatos ou pulverizações 
3/04 . Limpeza que exija contato com líquidos 
3/06 . . utilizando tambores perfurados em que o objeto ou o 

material é colocado 
3/08 . . o líquido tendo efeito químico ou dissolvente 

(substâncias utilizadas, ver as classes pertinentes) 
3/10 . . com tratamento adicional do líquido ou do objeto em 

curso de limpeza, por ex., por calor, por eletricidade, 
por vibrações 

3/12 . . . por vibrações sônicas ou ultra-sônicas (máquinas 
de lavar ou enxaguar louças ou artigos de mesa 
utilizando ondas sônicas ou ultra-sônicas A 47 L 
15/13; de dentes naturais, de próteses utilizando 
técnicas ultra-sônicas similares àquelas utilizadas 
para dentes naturais A 61 C 17/20; aplicação de 
vibrações ultra-sônicas a processos químicos, 
físicos ou físico-químicos em geral B 01 J 19/10; 
produção ou transmissão de vibrações mecânicas 
em geral B 06 B) [2,5] 

3/14 . . . Eliminação de detritos, por ex., das tiras, que se 
encontram no líquido limpador (tratamento da água 
em geral C 02 F) [5] 

5/00 Limpeza por métodos envolvendo o uso de corrente de ar ou 
gás (6/00, 9/00 têm prioridade) [2,7] 

5/02 . Limpeza por meio de força de jatos, por ex., sopramento 
de cavidades 

5/04 . Limpeza por sucção, com ou sem ação auxiliar 
(aspiradores de pó A 47 L) 
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6/00 Limpeza por meios eletrostáticos (instrumentos de limpeza 
de uso doméstico de ação eletrostática A 47 L 13/40; limpeza 
de transporte de dados sulcados G 11 B 3/58) [2] 

7/00 Limpeza por métodos não incluídos em nenhuma outra 
subclasse ou grupo isolado dessa subclasse 

7/02 . por distorção, batedura ou vibração da superfície a ser 
limpa  

7/04 . por uma combinação de operações 

9/00 Limpeza de objetos ocos por métodos ou aparelhos 
essencialmente adaptados aos mesmos (3/12, 6/00 têm 
prioridade) [2] 

 
Nota 
 Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação do grupo 101:00. Os códigos de indexação devem 
ser não-ligados [5] 

 
9/02 . Limpeza de canos ou tubos ou sistemas de canos ou tubos 

(aparelhos para limpeza de tubos de metal por métodos 
químicos C 23 G 3/04) [5] 

9/023 . . Limpeza de superfícies externas [7] 
9/027 . . Limpeza de superfícies internas; Remoção de 

obstruções [7] 
9/03 . . Limpeza das instalações usando o vácuo, por ex., 

máquinas ordenhadoras, mediante vácuo [5] 
9/032 . . . por ação mecânica de um fluído em movimento, 

por ex., por jateamento (9/04 tem prioridade) [7] 
9/035 . . . . por sucção [7] 
9/04 . . . utilizando dispositivos de limpeza que se deslocam 

ao longo dos tubos [1,7] 
9/043 . . . . movidos por acoplamento mecânico acionado 

externamente, por ex., empurrados ou puxados 
através dos tubos [7] 

9/045 . . . . . sendo girados enquanto se deslocam 
(9/047 tem prioridade) [7] 

9/047 . . . . . possuindo motores para acionar 
ferramentas de limpeza [7] 

9/049 . . . . tendo meios de autopropulsão para deslocar os 
dispositivos de limpeza ao longo dos tubos [7] 

9/051 . . . . . possuindo motores para acionar 
ferramentas de limpeza [7] 

9/053 . . . . deslocando-se ao longo dos tubos por um 
fluído, por ex., por pressão de fluido ou por 
sucção [7] 

9/055 . . . . . os dispositivos de limpeza adaptando-se ou 
sendo adaptados substancialmente a seção 
transversal dos tubos, por ex., espiraisou 
garra (pigs) [7] 

9/057 . . . . . os dispositivos de limpeza sendo elementos 
de arrasto separados, por ex., bolas, 
elementos abrasivos, escovas [7] 

9/06 . . Limpeza de tubulações, por ex., por correção de fluído  
9/08 . Limpeza de recipientes, por ex., de tanques 
9/087 . . por métodos implicando no uso de ferramentas, por 

ex., escovas raspadoras (9/20 tem prioridade) [5] 

9/093 . . pela força de jatos ou pulverizações (9/20 tem 
prioridade) [5] 

9/20 . . utilizando aparelhos em ou sobre os quais trazemos 
recipientes, por ex., garrafas, jarras, potes [5] 

9/22 . . . limpando os aparelhos unicamente por imersão [5] 
9/24 . . . . e incluindo transportadores [5] 
9/26 . . . . . Transportadores rotativos [5] 
9/28 . . . limpando aparelhos mediante projeções, 

pulverizações ou jatos, com ou sem imersão [5] 
9/30 . . . . e incluindo transportadores [5] 
9/32 . . . . . Transportadores rotativos [5] 
9/34 . . . . Disposição das canalizações ou dos bocais [5] 
9/36 . . . limpando os aparelhos mediante escovas [5] 
9/38 . . . limpando os aparelhos mediante raspadores, 

correntes, grãos de chumbo, areia ou outros 
abrasivos (tratamento por jatos abrasivos em geral 
B 24 C) [5] 

9/40 . . . limpando os aparelhos por queimação [5] 
9/42 . . . estando os aparelhos caracterizados pelos meios de 

transporte dos recipientes que os atravessam [5] 
9/44 . . . . servindo ditos meios para a carga ou descarga 

das máquinas para lavar [5] 
9/46 . . verificação da limpeza dos recipientes limpos [5] 

11/00 Limpeza de objetos flexíveis ou frágeis por métodos ou 
aparelhos especialmente adaptados aos mesmos (3/12, 6/00 
têm prioridade) [2] 

11/02 . Dispositivos para segurar os objetos durante a limpeza 
11/04 . especialmente adaptados para lâminas de vidro, por ex., 

anterior à manufatura de pára-brisas 

13/00 Acessórios ou detalhes de aplicação geral para máquinas 
ou aparelhos de limpeza 

15/00 Prevenção de escapamento de sujeira ou fumaça da área 
em que são produzidas; Coleta ou remoção de sujeira ou 
fumaça dessa área (peças, detalhes ou acessórios de vasilhas 
de cozimento para eliminação ou condensação de vapores de 
cozimento dessas vasilhas A 47 J 36/38; remoção de refugos B 
65 F; dispositivos para conduzir fumaça ou emanações, por 
ex., condutos de fumos, F 23 J 11/00; remoção das emanações 
de cozimento de estufas ou fogões domésticos F 24 C 15/20; 
condicionamento do ar, ventilação F 24 F) [5] 

15/02 . utilizando câmaras ou coberturas para a área 
15/04 . de uma área pequena, por ex., de uma ferramenta 

17/00 Métodos para prevenção de sujeira 
17/02 . Prevenção de depósito de sujeira ou de pó 
17/04 . . utilizando cobertas removíveis 
17/06 . . dando, aos artigos expostos à sujeira, forma ou 

disposição especial 
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Esquema de indexação associado com o gruo 9/00, referente 
aos tipos de recipiente limpo. Os códigos de indexação 
devem ser não-ligados  [5] 
 
Nota 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [6] 

 

101:00 Tipos de recipientes limpos [5] 
101:02 . Depósitos [5] 
101:04 . Recipientes para leite [5] 
101:06 . Barris. Tonéis; Cubas [5] 
101:08 . Garrafas; Jarras; Potes [5] 
101:10 . Engradados [5] 
101:12 . Ampolas [5] 
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B 09 ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; RECUPERAÇÃO DE SOLO CONTAMINADO (tratamento 
águas residuais, esgoto ou lodo C 02 F; tratando radiativamente sólidos contaminados G 21F 9/28)  [3,6] 

 
B 09 B ELIMINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO [3] 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange somente operações isoladas ou combinadas, por ex., em múltiplos estágios que não sejam totalmente 
classificáveis em outra subclasse isolada. [3] 

(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “eliminação” significa descartar-se, por ex., descarregando para fora ou destruindo o resíduo ou transformando-o em algo de útil ou 

inofensivo; [3] 
– “resíduo sólido” inclui o resíduo que, embora contendo líquido, seja na prática manuseado como sólido. [3] 

(3) Atenção para os seguintes locais: 
A 23 J  1/16 Obtenção de proteínas a partir da água residual de fábricas de amido ou de resíduos assemelhados em 

fragmentos, especialmente adaptados para desintegrar lixo, resíduos ou matérias de esgoto 
A 23 K   1/06 Rações para animais a partir de resíduos de destilarias ou cervejarias 
A 23 K  1/08 Rações para animais a partir de resíduos de leiteiras 
A 23 K  1/10 Rações para animais a partir de resíduos de cozinha 
A 43 B  1/12 Calçado feito de resíduos de borracha 
A 61 L 11/00 Métodos de desinfecção ou esterilização especialmente adaptados para resíduos 
A 62 D  3/00 Meios químicos para combate a agentes químicos nocivos; Processos para tornar inofensivos agentes 

químicos nocivos. 
B 01 D 53/34 Purificação química de fumaça ou fumos, por ex., gás de escape 
B 02 C 18/40 Desintegração por navalhas ou outros elementos de corte ou cisalhamento que retalhem o material 
B 03 B  7/00 Combinações de processos ou aparelhos via úmida com outros processos ou aparelhos, por ex., para 

tratar minérios ou resíduos 
B 03 B  9/06 Disposição geral de unidade separadora, por ex., lâminas de fluxo, especialmente adaptadas para 

resíduos 
B 05 B 15/04 Controle de área de pulverização de unidade pulverizadora, por ex., máscaras, blindagens laterais; Meios 

para coleta ou reutilização de material excedente 
B 08 B 15/00 Meios para evitar escapamento de impurezas ou fumos da área onde sejam produzidos; Coleta ou 

remoção das impurezas ou fumos da referida área 
B 22 F  8/00 Manufatura de artigos de partículas metálicas de sucata ou refugo 
B 23 D 25/14 Máquinas ou dispositivos para cortar material enquanto este último esteja se deslocando em sentido 

diferente da direção do corte, sem considerar as dimensões exatas do material resultante, por ex., para 
corte de sucata 

B 24 B 55/12 Dispositivos para recuperar materiais resultantes de processo de esmerilhamento ou polimento [7] 
B 27 B 33/20 Lâminas de serra ou ferramentas para aparar cantos, combinadas a meios de desintegração de resíduos 
B 29 B 17/00 Recuperação de matérias plásticas ou outros constituintes de material de resíduo contendo plásticos 
B 30 B  9/32 Prensas para consolidação de sucata metálica ou para compactação de carros usados 
B 62 D 67/00 Método para desmontagem de veículos visando recuperar componentes reutilizáveis, por ex.,  
  para reciclar [7] 
B 63 B 17/06 Descarga de resíduos a partir de recipiente, por ex., para cinza 
B 63 J  4/00 Dispositivos de instalações para tratar água residual ou esgotos em recipientes 
B 65 F  1/00 Receptáculos de resíduos 
B 65 F  3/00 Veículos particularmente adaptados para coleta de resíduos 
B 65 F  5/00 Coleta ou retirada de resíduos sem ser por meio de receptáculos nem de veículos 
B 65 F  7/00 Dispositivos de limpeza ou de desinfecção, combinados com receptáculos de resíduos ou veículos para resíduos 
C 03 C   1/00 Ingredientes geralmente utilizáveis na manufatura de vidros, vidrados ou esmaltes vítreos [5] 
C 04 B  7/24 Cimentos hidráulicos produzidos a partir de óleo de xisto, resíduos ou material de lixo outros que não 

escória 
C 04 B 11/26 Cimentos de sulfato de cálcio, produzidos a partir de fosfogesso ou de resíduos, por ex., a partir de 

produtos de purificação de fumaça 
C 04 B 18/04 Material de lixo ou resíduo usado como carga para argamassas, concreto, pedra artificial ou similar 
C 05 F  Fertilizantesprovenientes de lixo ou refugo [7] 
C 08 B 16/00 Regeneração de celulose [7] 
C 08 J  9/33 Aglomeração de fragmentos de espuma, por ex., espuma de lixo [7] 
C 08 J 11/00 Recuperação de materiais de resíduos de substâncias macromoleculares 
C 08 L 17/00 Composições de borracha regenerada 
C 09 K 11/01 Recuperação de materiais luminescentes [7] 
C 10 B 53/00 Destilação destrutiva, especialmente adaptada para matérias primas sólidas em particular ou matérias 

primas sólidas em uma forma especial 
C 10 B 57/00 Outros processos não abrangidos anteriormente; Tipos de processos de destilação destrutiva em geral 
C 10 G  1/10 Produção de misturas de hidrocarbonetos líquidos a partir de borracha ou de resíduos de borracha 
C 10 G 73/23 Recuperação de solventes usados [7] 
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C 10 L  5/46 Combustíveis sólidos baseados essencialmente em refugo de esgotos, domésticos ou urbanos 
C 10 L  5/48 Combustíveis sólidos baseados essencialmente em resíduos industriais e materiais de lixo  
C 10 M  175/02 Aproveitamento de lubrificantes usados tendo como base óleos minerais  
C 11 B 13/00 Recuperação de gorduras, óleos gordurosos ou ácidos graxos a partir de materiais residuais  
C 11 D 19/00 Recuperação de glicerol a partir de uma solução de saponificação 
C 12 F  3/00 Recuperação de subprodutos 
C 12 F  3/08 Recuperação de álcool a partir de resíduos de prensagem ou outro material residual 
C 12 P  7/08 Produção bioquímica de etanol a partir de resíduos 
C 22 B  7/00 Aproveitamento de matérias primas que não sejam minérios, por ex., sucata, para produzir metais não-

ferrosos ou seus compostos 
C 22 B 19/28 Obtenção de zinco ou de óxido de zinco a partir de resíduos de forno de mufla 
C 22 B 19/30 Obtenção de zinco ou de óxido de zinco a partir de resíduos ou sucatas metálicas 
C 22 B 25/06 Obtenção de es tanho a partir de sucata 
C 25 D 13/24 Regeneração dos líquidos utilizados em revestimento eletroforético [7] 
C 25 D 21/16 Regeneração de soluções utilizadas em revestimento eletroforético [7] 
D 01 B  Tratamento mecânico de material natural fibroso ou filamentar, para obter fibras ou filamentos, por ex., 

para fiação 
D 01 C  5/00 Carbonização de trapos para recuperação de fibras de origem animal 
D 01 F 13/00 Recuperação de material de partida, de material residual ou de solventes, durante a fabricação de 

fila mentos artificiais ou assemelhados 
D 01 G 11/00 Desintegração de artigos contendo fibras com a finalidade de obter fibras para reutilização 
D 01 H 11/00 Dispositivos para confinar ou eliminar pó, borra ou assemelhados 
D 06 L   1/10 Regeneração de banhos químicos já usados, utilizados para limpeza a seco ou lavagem de fibras, tecidos 

ou similares,  
D 21 B   1/08 Tratamento a seco de papel de lixo ou trapos para fabricação de papel ou para produção de celulose 
D 21 B  1/32 Desfibramento de papel proveniente de lixo 
D 21 C  5/02 Processos para obtenção de celulose pelo aproveitamento de papel do lixo  
D 21 C 11/14 Regeneração de soluções de polpa por combustão via úmida 
D 21 F 1/66 Reutilização de água de polpa em máquinas de acabamento via úmida para fabricação de bobinas 

contínuas de papel 
D 21 H 17/01 Produtos residuais adicionados à polpa ou utilizados em material para impregnação de papel [5] 
E 03 F  Bueiros de esgoto, caixas de gordura 
E 04 F 17/10 Dispositivos em prédios para eliminação de resíduos 
F 23 B  5/00 Dispositivos e equipamentos de combustão para queima de material não queimado na combustão 

preliminar 
F 23 G  Consumo de resíduos por meio de combustão 
F 23 J  Remoção ou tratamento de produtos de combustão ou de resíduos da combustão 
G 03 C 11/24 Retirada da emulsão do material fotográfico residual 
G 03 G 21/10 Collecting or recycling waste developer used in electrography, electrophotography, magnetography 
H 01 B 15/00 Aparelhos ou processos para salvar material de cabos elétricos 
H 01 J  9/52 Recuperação de material procedente de lâmpadas de descarga tubulares [7] 
H 01 M   6/52 Recuperação das partes utilizáveis de elementos ou baterias inutilizados 
H 01 M  10/54 Recuperação de partes utilizáveis de acumuladores inutilizados. [3] 

 

1/00 Descarga de lixos sólidos [3] 

3/00 Destruição de lixo sólido ou transformação de lixo sólido 
em algo de útil ou inofensivo [3] 

5/00 Operações não abrangidas por qualquer outra subclasse 
isolada, nem por qualquer outro grupo isolado em tal 
subclasse [3] 

 

B 09 C RECUPERAÇÃO DE SOLO CONTAMINADO (coletores para remoção de pedras e similares do solo A 01 B 43/00; esterilização 
do solo por meio de vapor A 01 G 11/00; separação em geral B 01 D; limpeza de praias E 01 H 12/00; remoção de material indesejável, 
por ex., de detritos, de terrenos E 01 H 15/00)  [6]  

 
Notas 

 
 
(1) Nesta subclasse, o seguinte  termo  é empregado com o significado indicado:  [6] 

- “recuperação” significa a eliminação total ou parcial ou a fixação de contaminantes  no solo.  [6] 
(2) Processos utilizando enzimas ou microrganismos de modo a:  [6] 

( i ) liberar, separar ou purificar um composto ou composição, ou a  [6] 
( ii ) tratar têxteis ou limpar superfícies sólidas de materiais  
são também classificados na subclasse C 12 S  [6] 
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Nota 
 

Nos grupos 1/00 a 1/10, é aconselhável acrescentar os 
códigos de indexação dos grupos 101:00. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados [6] 
 

1/00 Recuperação de solo contaminado  [6] 
1/02 . Extração utilizando líquidos, por ex., lavagem, 

lixiviação  [6] 
1/04 . Flotação  [6] 
1/06 . por processos térmicos (incineradores para solo 

contaminado F 23 G 7/14)  [6] 
1/08 . por processos químicos (meios químicos para combater 

agentes químicos nocivos A 62 D 3/00)  [6] 
1/10 . por processos microbiológicos ou mediante a utilização 

de enzimas  [6] 
 

Esquema de indexação associado com os grupos 1/00 a 1/10, 
relativos a recuperação de solo contaminado. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados.  [6] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação.  [6] 
 

101:00 in situ  [6] 
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CONFORMAÇÃO 
 
B 21 TRABALHO MECÂNICO DE METAIS SEM REMOÇÃO ESSENCIAL DO MATERIAL; 

PUNCIONAMENTO DE METAIS (fundição, metalurgia de pó metálicos B 22; cisalhamento B 23 D; 
trabalho do metal pela ação de uma alta concentração de corrente elétrica B 23 H; solda, corte à chama B 23 K; 
trabalho diverso de metais B 23 P; puncionamento de material em folha em geral B 26 F; processos para 
modificar as propriedades físicas de metais C 21 D, C 22 F; eletrotipia C 25 D 1/00) 

 
Notas 

(1) Esta classe não abrange: 
– combinações de operações abrangidas por diferentes subclasses da classe B 21, as quais são abrangidas pela subclasse B 23 P; 
– combinações de operações abrangidas por qualquer subclasse especial da classe B 21 com operações abrangidas por outras classes, 

por ex., com operações que implicam a remoção de material, que são abrangidas também pela subclasse B 23 P, com a ressalva de 
que, se as operações abrangidas pelas outras classes forem subsidiárias às operações explicitamente abrangidas por uma única 
subclasse de B 21, a combinação será classificada nessa subclasse. 

(2) Os processos de um tipo abrangido por esta classe mas aplicados a materiais não metálicos poderão ser classificados aqui desde que se 
apliquem a metais e não possam ser totalmente classificados em outra classe. 

 
B 21 B LAMINAÇÃO DE METAL (operações auxiliares relacionadas com operações de trabalho de metais, abrangidas por B 21, ver B 21 C, 

dobramento por laminação B 21 D; fabricação de objetos em particular, por ex., parafusos, rodas, anéis, cilindros, esferas, por 
laminação B 21 H; solda sob pressão por meio de um laminador B 23 K 20/04) 

 
Notas 

 Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “laminação” significa operações de laminação em que ocorram deformações plásticas; 
– “processo contínuo’ significa um processo que emprega um trem de laminação em que a peça trabalhada entra em um par de rolos 

antes de sair do par anterior. [2] 
 
Índice da Subclasse 
 
LAMINAÇÃO DE METAL EM GERAL 

Métodos ou aparelhos em geral....................1/00, 11/00, 13/00, 
 15/00 
Controle ou manipulação............................35/00, 37/00, 39/00, 
 41/00 
Segurança, resfriamento, manutenção.........28/00, 33/00, 43/00 
Detalhes de laminadores ..............................27/00, 29/00, 31/00 

LAMINAÇÃO DE METAL EM  
CONDIÇÕES ESPECIAIS..............................................................9/00 

OPERAÇÕES AUXILIARES 
EFETUADAS EM CONEXÃO COM A 
LAMINAÇÃO DO METAL................................... 15/00, 45/00, 47/00 
LAMINAÇÃO DE LIGAS ESPECIAIS......................................... 3/00 
LAMINAÇÃO PARA PRODUZIR 
FORMAS ESPECIAIS 

Tubos 
métodos de laminação.....................................17/00 a 23/00 
mandris, acessórios..................................................... 25/00 

Alongamento de tiras em círculo fechado........................... 5/00 

 

 
1/00 Métodos de laminação de metal ou laminadores para 

fabricação de produtos semi -acabados de seções 
transversais cheias ou perfiladas (17/00 a 23/00 têm 
prioridade; respectivamente à composição do material a ser 
laminado 3/00; alongamento de tiras de metal trabalhadas em 
círculo fechado pela laminação simultânea em duas ou mais 
zonas de laminação 5/00; cadeiras de laminação consideradas 
como unidade 13/00; vazamento contínuo em moldes com 
paredes formadas por rolos móveis B 22 D 11/06); Seqüência 
de operações nos trens de laminação; Plano geral de uma 
usina de laminação, por ex., agrupamento de cadeiras de 
laminação; S ucessão de passes ou alternância de passes por 
seção 

1/02 . para laminar peças pesadas, por ex., lingotes, placas,  
barras, em que a forma da seção transversal é sem 
importância 

1/04 . . em um processo contínuo 
1/06 . . em um processo descontínuo 

1/08 . para laminar peça de seção transversal especial, por ex., 
trilhos, vigas em I, ferros em U, cantoneiras (laminação de 
metal em formas repetidas, de comprimentos indefinidos, 
especialmente projetadas para a fabricação de objetos 
especiais B 21 H 8/00) 

Nota: 
 
 Nos grupos 1/08 a 1/14, é aconselhável acrescentar os códigos 

de indexação dos grupos 108:00. Os códigos de indexação 
devem ser não-ligados [7] 

 
1/10 . . em um único laminador duo ou universal 
1/12 . . em um processo contínuo 
1/14 . . em um processo descontínuo 
1/16 . para laminar fios metálicos ou materiais de pequenas 

seções transversais similares 
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1/18 . . em um processo contínuo 
1/20 . . em um processo descontínuo 
1/22 . para laminar tiras ou folhas de comprimento indefinido 

(1/42 tem prioridade) 
1/24 . . em um processo contínuo 
1/26 . . . por laminação a quente 
1/28 . . . por laminação a frio 
1/30 . . em um processo descontínuo 
1/32 . . . em laminadores reversíveis, por ex., com bobinas 

de armazenamento intermediário para acumular as 
peças 

1/34 . . . . por laminação a quente 
1/36 . . . . por laminação a frio 
1/38 . para laminar folhas de comprimento limitado, por ex., 

folhas dobradas, folhas superpostas (1/40 tem prioridade; 
dobramento das folhas antes da laminação ou separação 
das camadas depois da laminação 47/00) [2] 

1/40 . para laminar folhas delgadas que apresentam problemas 
especiais, por ex., devido a sua pequena espessura 

1/42 . para a laminação progressiva ou planetária (fabricação de 
tubos por laminação a passo de peregrino 21/00) 

1/46 . para laminação de metal subseqüentemente a lingotamento 
contínuo (cadeiras de laminação de metal 13/22; 
lingotamento contínuo B 22 D 11/00, por ex., no interior 
de moldes com rolos B 22 D 11/06) [3] 

3/00 Laminação de materiais feitos de ligas especiais desde que 
a composição da liga requeira ou permita métodos ou 
seqüências especiais de laminação (alteração das 
propriedades metalúrgicas especiais das ligas que não sejam a 
consolidação da estrutura ou propriedades mecânicas dela 
resultante C 21 D, C 22 F) 

3/02 . Laminação de ligas ferrosas especiais 

5/00 Alongamento de tiras de metal em círculo fechado por 
laminação (manufatura de formas circulares, por ex., aros de 
roda, B 21 H 1/06) 

9/00 Medidas para efetuar operações de laminação em 
condições especiais, por ex., a vácuo ou em atmosfera 
inerte para evitar a oxidação da peça; Medidas especiais 
para remoção de fumos dos laminadores 

11/00 Complementação do processo de laminação submetendo, 
os rolos ou a peça, a vibrações 

13/00 Cadeiras de laminação, isto é, um conjunto consistindo de 
um suporte, cilindros e acessórios (17/00 a 23/00 têm 
prioridade; detalhes, peças, acessórios, meios auxiliares, 
procedimentos relativos à laminação de metais, ver os grupos 
pertinentes) 

13/02 . com os eixos dos cilindros dispostos horizontalmente 
13/04 . . Disposição em trio 
13/06 . com os eixos dos cilindros dispostos verticalmente 
13/08 . com os eixos dos cilindros dispostos em direções 

diferentes, por ex., para o processo de laminação dito 
“universal” 

13/10 . . com todos os eixos dispostos em um plano 
13/12 . . com os eixos dispostos em planos diferentes 
13/14 . com dispositivos de contrapressão, atuando sobre os 

cilindros, para impedi-los de flexionar sob carga 
(dispositivos de contrapressão como tais 29/00) 

13/16 . com cilindros de funcionamento alternado 
13/18 . para laminação progressiva ou planetária (métodos 1/42; 

fabricação de tubos por laminação a passo de peregrino 
21/00) 

13/20 . . para laminação planetária 
13/22 . para laminação de metal subseqüentemente a lingotamento 

contínuo (métodos respectivos 1/46; lingotamento 
contínuo B 22 D 11/00, por ex., no interior de moldes com 
rolos B 22 D 11/06) 

 
15/00 Sistemas para efetuar operações auxiliares de trabalho de 

metal especialmente combinados com ou incorporados a ou 
especialmente adaptados para emprego em laminadores 

15/02 . em que a peça é submetida a torção interna permanente, 
por ex., para produzir vergalhões de reforço para concreto 

 
Métodos de laminação ou laminadores especialmente projetados 
para a fabricação ou processamento de tubos (controle da 
laminação dos tubos) 

17/00 Laminação de tubos por cilindros cujos eixos são 
essencialmente perpendiculares ao eixo da peça, por ex., 
laminação “axial” de tubos 

17/02 . com mandril (17/08 tem prioridade) [2] 
17/04 . . em um processo contínuo 
17/06 . . em um processo descontínuo 
17/08 . com um mandril com uma ou mais protuberâncias [2] 
17/10 . . em um processo contínuo 
17/12 . . em um processo descontínuo 
17/14 . sem mandril 
 
19/00 Laminação de tubos por cilindros dispostos no exterior da 

peça e cujos eixos são dispostos de forma não 
perpendicular ao eixo da peça (desempenamento por rolos B 
21 D) 

19/02 . com os eixos dos cilindros dispostos essencialmente em 
diagonal ao eixo da peça, por ex., laminação “cruzada” 

19/04 . . Laminação de material de alma cheia, isto é, de 
estrutura não oca; Perfuração 

19/06 . . Laminação de material básico oco (19/04 tem 
prioridade; remoção das peças acabadas do mandril B 
21 C 45/00) 

19/08 . . . Aumento do diâmetro dos tubos 
19/10 . . . Acabamento, por ex., alisamento, calibragem 
19/12 . com os eixos dos cilindros dispostos essencialmente 

paralelos ao eixo da peça  
19/14 . . Laminação de tubos por meio de cilindros adicionais 

dispostos dentro dos tubos 
19/16 . . Laminação de tubos sem cilindros adicionais dispostos 

dentro dos tubos 

21/00 Laminação de tubos a passo de peregrino 
21/02 . Cilindros para esse fim 
21/04 . Mecanismos de alimentação para passo de peregrino 

(21/06 tem prioridade) 
21/06 . Dispositivos para girar a peça entre os passos 

23/00 Laminação de tubos não restrita aos métodos mencionados 
em apenas um dos grupos 17/00, a 21/00, por ex., processos 
combinados (25/00 tem prioridade) 
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25/00 Mandris para laminação de tubos de metal, por ex., 
mandris dos tipos usados nos métodos abrangidos pelo 
grupo 17/00; Acessórios ou meios auxiliares para tal fim 

25/02 . Guias, suportes ou escoras para mandris, por ex., 
carrinhos; Dispositivos de ajustagem para mandris 

25/04 . Resfriamento ou lubrificação dos mandris durante a 
operação [2] 

25/06 . Troca de mandris 
 

27/00 Cilindros (forma das superfícies de trabalho necessárias por 
processos especiais 1/00); Lubrificação, resfriamento ou 
aquecimento dos cilindros durante o seu funcionamento 

27/02 . Forma ou estrutura de cilindros (para laminação de metal, 
de formas repetidas, em comprimento indefinido, 
especialmente projetadas para a manufatura de objetos 
especiais B 21 H 8/02) 

27/03 . . Cilindros com camisas [5] 
27/05 . . . com camisas deformáveis [5] 
27/06 . Lubrificação, resfriamento ou aquecimento dos cilindros 
27/08 . . internamente 
27/10 . . externamente 

28/00 Conservação dos cilindros ou do equipamento de 
laminação em condições de funcionamento (lubrificação, 
resfriamento ou aquecimento dos cilindros durante seu 
funcionamento 27/06) [2] 

28/02 . Conservação dos cilindros em condições de 
funcionamento, por ex., recondicionamento [2] 

28/04 . . durante seu funcionamento, por ex., polimento [2] 

29/00 Dispositivos de contrapressão que atuam sobre os cilindros 
para evitar sua deflexão sob carga, por ex., cilindros de 
apoio  

31/00 Estruturas das cadeiras de laminação; Montagem, 
ajustagem ou troca de cilindros, suportes de cilindros ou 
armações das cadeiras 

31/02 . Armações das cadeiras de laminação; Montagens dos 
cilindros 

31/04 . . com tirantes, por ex., tirantes protendidos 
31/06 . . Fixação das cadeiras ou das armações às fundações, 

por ex., à chapa de assentamento (em geral F 16 M) 
31/07 . Adaptações dos mancais de cilindros (mancais em geral F 

16 C) [2] 
31/08 . Troca de cilindros, suportes de cilindros ou armações de 

cadeiras [2] 
31/10 . . por deslocamento horizontal 
31/12 . . por deslocamento vertical 
31/14 . . por pivotamento 
31/16 . Ajustagem de cilindros (dispositivos de controle 37/00) 
31/18 . . deslocando os cilindros axialmente 
31/20 . . deslocando os cilindros perpendicularmente a seu eixo 
31/22 . . . mecanicamente 
31/24 . . . . por meio de parafusos 
31/26 . . . . Ajustagem dos mancais dos cilindros montados 

excentricamente 
31/28 . . . . por mecanismos de alavanca articulada 
31/30 . . . . por meio de calços ou dispositivos equivalentes 
31/32 . . . por pressão de líquido 

33/00 Dispositivos de segurança não incluídos em outro local 
(dispositivos de segurança em geral F 16 P); Interruptores; 
Dispositivos para soltar cilindros emperrados [2] 

33/02 . Prevenção de ruptura dos cilindros [2] 

35/00 Acionamentos para laminadores de metais 
35/02 . para laminadores de operação contínua (35/10, 35/12 têm 

prioridade) 
35/04 . . cada cadeira tendo seu próprio motor ou motores 
35/06 . para laminadores de operação descontínua ou para cadeiras 

isoladas (35/10, 35/12 têm prioridade) 
35/08 . . para laminadores reversíveis 
35/10 . Sistemas de acionamento para cilindros com apenas 

acionamento mecânico de baixa potência; Sistemas de 
acionamento de cilindro que recebem força do eixo de um 
outro cilindro [2] 

35/12 . Mecanismos de engrenagens de rodas dentadas 
especialmente adaptados a laminadores; Carcaças ou 
armações para os mesmos 

35/14 . Acoplamentos, eixos acionadores ou suportes de eixos 
acionadores especialmente adaptados a ou dispostos em 
laminadores (acoplamento ou eixos em geral F 16) 

37/00 Dispositivos de controle ou métidos especialmente 
adaptados para laminadores ou o trabalho produzido pelos 
mesmos (métodos ou diispositivos para medir, especialmente 
adaptados para laminadores 38/00) 

37/16 . Controle de espessura, largura, diâmetro ou outras 
dimensões transversais (37/58 tem prioridade) [6] 

37/18 . . Controle automático do calibrador [6] 
37/20 . . . laminadores em tandem [6] 
37/22 . . Controle do desvio lateral; Controle da largura, por ex., 

por laminação da borda [6] 
37/24 . . Variação automática da espessura de acordo com um 

programa predeterminado [6] 
37/26 . . . para obter uma tira que tem comprimentos 

sucessivos de diferentes espessuras [6] 
37/28 . Controle de nivelamento ou perfil durante a laminação de 

tiras, folhas ou chapas  [6] 
37/30 . . com controle da inclinação do cilindro  [6] 
37/32 . . . por esfriamento, aquecimento ou lubrificação dos 

cilindros [6] 
37/34 . . . por expansão hidráulica dos cilindros  [6] 
37/36 . . . por deslocamento radial da camisa do cilindro 

sobre um eixo estacionário do cilindro por meios 
de suportes hidráulicos [6] 

37/38 . . utilizando a flexão do cilindro (37/42 tem prioridade) 
[6] 

37/40 . . utilizando o deslocamento axial dos cilindros (37/42 
tem prioridade) [6] 

37/42 . . utilizando a combinação da flexão do cilindro e do 
deslocamento axial dos cilindros [6] 

37/44 . . utilizando aquecimento, lubrificação ou resfriamento 
do produto por água pulverizada [6] 

37/46 . Controle da velocidade do cilindro ou da tração do motor 
(37/52, 37/60 têm prioridade) [6] 

37/48 . Controle da tensão; Controle da compressão [6] 
37/50 . . por controle da lançadeira [6] 
37/52 . . por controle do acionamento do motor [6] 
37/54 . . . incluindo controle do acionamento do bobinador , 

por ex., laminadores de reversão [6] 
37/56 . Controle do alongamento  [6] 
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37/58 . Controle da força de laminação; Controle da folga entre os 
cilindros [6] 

37/60 . . pelo controle de um motor que aciona um parafuso de 
ajuste [6] 

37/62 . . pelo controle de um dispositivo de ajuste hidráulico [6] 
37/64 . . Sistemas de compensação de molas de laminadores ou 

molas de cilindros, por ex., controle de laminadores 
pretensionados [6] 

37/66 . . Sistemas de compensação da excentricidade dos 
cilindros  [6] 

37/68 . Controle da inclinação ou da direção de tiras, folhas ou 
chapas, por ex., prevenindo meandros [6] 

37/70 . Controle do comprimento (37/56 tem prioridade) [6] 
37/72 . Controle da extremidade traseira; Controle da extremidade 

dianteira [6] 
37/74 . Controle da temperatura, por ex., por resfriamento ou 

aquecimento dos cilindros ou dos produtos obtidos (37/32, 
37/44 tem prioridade) [6] 

37/76 . . Controle do resfriamento na mesa de saída [6] 
37/78 . Controle da laminação de tubos [6] 
 

38/00 Métodos ou dispositivos para medir especialmente 
adaptados para laminadores, por ex., detecção da posição, 
inspeção do produto [6] 

 
38/02 . para medir o nivelamento ou perfil de tiras [6] 
38/04 . para medir espessura, largura, diâmetro ou outras 

dimensões transversais do produto obtido [6] 
38/06 . para medir tensão ou compressão [6] 
38/08 . para medir a força de laminação [6] 
38/10 . para medir a folga entre os cilindros, por ex., indicadores 

de passe [6] 
38/12 . para medir a inclinação dos cilindros [6] 

39/00 Sistemas para mover, suportar ou colocar a peça em 
posição ou para controlar seu movimento, combinados com 
ou dispostos em ou especialmente adaptados para uso com 
laminadores (guia, transporte ou acumulação de peças de 
grande flexibilidade em laços ou curvas 41/00; especialmente 
associados a leitos de resfriamento 43/00; condução ou 
transporte em geral B 65 G) 

39/02 . Avanço ou sustentação da peça; Sistema de freagem ou de 
tensionamento 

39/04 . . Levantamento ou abaixamento da peça para fins de 
transporte, por ex., mesas basculantes dispostas 
imediatamente na frente ou atrás do passe (meios de 
reversão ou outros meios semelhantes de manipulação 
como tais 39/20) 

39/06 . . Introdução da peça no passe empurrando ou forçando 
39/08 . . Sistemas de freagem ou tensionamento 
39/10 . . Disposição ou instalação de roletes alimentadores em 

cadeiras de laminação 
39/12 . . Disposição ou instalação de mesas de roletes em 

relação a uma cadeira 
39/14 . Guia, posicionamento ou alinhamento da peça (43/12 tem 

prioridade; guias em que a peça é sujeita à torção interna 
permanente 15/02) 

39/16 . . antes de entrar no ou depois de sair do passe 
39/18 . . Interruptores para dirigir a peça em laminadores ou 

torres de laminação 

39/20 . Rotação, reversão ou outra forma semelhante de 
manipulação da peça (guias em que a peça é submetida à 
torção interna permanente 15/02) 

39/22 . . por inclinação, por ex., por levantamento de um lado 
por alavancas ou cunha (39/26, 39/28 têm prioridade) 

39/24 . . por tenazes ou garras 
39/26 . . por elementos, por ex., estriados, que se encaixam em 

lados opostos da peça e se deslocam em relação um ao 
outro para revirar a peça 

39/28 . . por meio de elementos de guias conformadores, de 
forma a revirar a peça durante sua passagem 

39/30 . . introduzindo-a em um manipulador de anel rotativo ou 
anel de segmento 

39/32 . . Dispositivos especialmente adaptados para virar as 
folhas 

39/34 . Sistemas ou combinações estruturais especificamente 
projetadas para desempenhar funções abrangidas por mais 
de um dos grupos 39/02, 39/14, 39/20 

41/00 Guia, transporte ou acumulação de peças de grande 
flexibilidade, por ex., fios metálicos, tiras de metal, em 
laços ou curvas; Dispositivos para levantar os laços 

41/02 . Retorno da peça para repetir o passe ou passes 
41/04 . . acima ou abaixo da cadeira ou dos cilindros de 

laminação 
41/06 . em que a direção do movimento da peça é desviada 

aproximadamente em 180o  
41/08 . sem modificação total na direção geral do movimento da 

peça 
41/10 . . Flexionadores de laços 
41/12 . Sistemas de interesse apenas quando previstos para indicar 

ou controlar operações 
43/00 Leitos de resfriamento, quer fixos ou móveis; Meios 

especialmente associados a leitos de resfriamento, por ex., 
para frear a peça ou para transferi-la do ou para o leito 
(meios de transporte em geral B 65 G) 

43/02 . Leitos de resfriamento incluindo grades ou barras (43/10 
tem prioridade) [2] 

43/04 . Leitos de resfriamento incluindo rolos ou sem-fins 
43/06 . Leitos de resfriamento incluindo carrinhos (43/08 tem 

prioridade) 
43/08 . Leitos de resfriamento incluindo tambores rotativos ou 

correntes de reciclagem 
43/10 . Leitos de resfriamento com outros elementos de 

deslocamento da peça que se projetam através do leito 
43/12 . Dispositivos para colocar as peças em posição rente, isto é, 

com suas extremidades axiais, dispostas em linha, em 
leitos de resfriamento ou em transportadores associados [2] 

45/00 Dispositivos para tratamento da superfície da peça, 
especialmente combinados com ou dispostos em ou 
especialmente adaptados a laminadores (15/00 tem 
prioridade; características técnicas de dispositivos de 
desincrustação B 21 C 43/00) 

45/02 . para lubrificar, resfriar ou limpar 
4504 . para desincrustar 
45/06 . . material em tiras (45/08 tem prioridade) 
45/08 . . hidraulicamente 
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47/00 Dispositivos, adaptações ou métodos auxiliares relativos 
à laminação de folhas de metal de camadas múltiplas 
(fornos-poços C 21 D 9/70) [2] 

47/02 . para dobrar folhas antes da laminação 
47/04 . para separar camadas depois da laminação 
 
Esquema de indexação associado com os grupos 1/08 a 1/14, 
relativos à laminação de peça de seção transversal especial. Os 
códigos de indexação devem ser não-ligados.  [7] 
 
Nota 

 
Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos 
diferentes tipos de códigos de indexação  [7] 

108:00 . Peça de seção transversal especial  [7] 
108:02 . Seções em forma de trilho [7] 
108:04 . Seções em forma de "H ou I"  [7] 
108:06 . Seções em forma de "L"  [7] 
108:08 . Seções em forma de "T"  [7] 
108:10 . Seções em forma de "U ou canal"  [7] 
108:12 . Seções em forma de "Z"  [7] 
108:14 . Seções superpostas com bordas laterais que se 

encaixam para construir uma parede [7] 

 
 
B 21 C MANUFATURA DE CHAPAS, FIOS, VARETAS, TUBOS OU PERFIS DE METAL, POR OUTROS PROCESSOS QUE NÃO DE 

LAMINAÇÃO; OPERAÇÕES AUXILIARES RELATIVAS AO TRABALHO DO METAL SEM REMOÇÃO  
ESSENCIAL DO MATERIAL 

 
Índice da Subclasse 
 
ESTIRAMENTO DO METAL 

Métodos gerais....................................................................... 1/00 
Operações auxiliares....................................................... 5/00, 9/00 
Equipamento................................................................ 3/00, 19/00 
 

EXTRUSÃO DE METAIS 
Métodos gerais......................................................................23/00 
Operações auxiliares..........................................29/00, 33/00, 35/00 
Equipamento.....................................................25/00, 26/00, 27/00 
Controle................................................................................31/00 

 
DETALHES COMUNS AO ESTIRAMENTO E À  
EXTRUSÃO DE METAIS..................................................... 43/00 
MANUFATURA NÃO INCLUÍDA  
EM OUTRO LOCAL............................................................ 37/00 
OPERAÇÕES AUXILIARES E SUBORDINADAS RELATIVAS 
AO TRABALHO DE METAIS,  
ESSENCIALMENTE, SEM REMOÇÃO 
DO MATERIAL 

Bobinagem............................................................... 47/00 
Outras operações auxiliares.............................. 45/00, 51/00 
Equipamento auxiliar ...................................... 19/00, 49/00 

 

Estiramento do metal  (vazamento contínuo B 22 D 11/00; soldagem 
por pressão por meio de laminadores B 23 K 20/04) 

1/00 Manufatura de chapas, fios, varetas e tubos de metal por 
estiramento 

1/02 . Trefilação de fios de metal ou outro material metálico 
flexível similar por meio de máquinas ou aparelhos em que 
o estiramento é efetuado por tambores 

1/04 . . com duas ou mais fieiras operando em série 
1/06 . . . em que o material desliza sobre os tambores 
1/08 . . . em que o material não desliza sobre os tambores 
1/10 . . . . com acúmulo de material entre fileiras 

sucessivas 
1/12 . . Regulagem ou controle da velocidade dos tambores de 

trefilação, por ex., para regular a tensão; 
Acionamentos; Mecanismos de parada ou de alívio 
(acoplamento para tambores 1/14; projeto ou 
construção de equipamento elétrico, ver as classes 
apropriadas) 

1/14 . . Tambores, por ex., cabrestantes (cabrestantes ou 
guinchos em geral B 66 D); Conexão de garras aos 
mesmos; Garras especialmente adaptadas a máquinas 
ou aparelhos de trefilar do tipo de tambor; 
Acoplamentos especialmente adaptados a esses 
tambores 

1/16 . Estiramento de metal por máquinas ou aparelhos em que o 
estiramento é efetuado por outros meios que não tambores, 
por ex., por um carrinho movido longitudinalmente 
puxando ou empurrando a peça ou material para formar 
chapas, barras ou tubos de metal 

1/18 . . de material de comprimento limitado (1/22 tem 
prioridade) 

1/20 . . de material de comprimento praticamente ilimitado 
(1/22 tem prioridade) 

1/22 . . especialmente adaptado à fabricação de objetos 
tubulares (dobramento de chapas de metal para dar-
lhes forma tubular por estiramento B 21 D 5/10) 

1/24 . . . por meio de mandris (mandris 3/16) 
1/26 . . . . Estiramento por pressão 
1/27 . . Carrinhos; Acionamentos 
1/28 . . . Carrinhos; Fixação das garras aos mesmos; Garras 

(para máquinas de estirar do tipo de tambor 1/14) 
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1/30 . . . Acionamentos, por ex., mecanismos dos carrinhos 
transversais; Elementos de acionamento, por ex., 
correntes de estiramento; Controle do acionamento 

1/32 . . Avanço ou descarga do material ou dos mandris 
1/34 . . Guia ou suporte do material ou dos mandris 

3/00 Ferramentas de perfilar para estiramento de metais; 
Combinações de fieiras e mandris 

3/02 . Fieiras; Seleção de material para as mesmas; Limpeza das 
mesmas 

3/04 . . com seções não ajustáveis (3/08 tem prioridade) 
3/06 . . com seções ajustáveis (3/08 tem prioridade) 
3/08 . . com seções definidas por rolos, esferas ou similares 
3/10 . . com forças hidráulicas atuando diretamente sobre a peça 
3/12 . . Suportes para fieiras; Fieiras rotativas 
3/14 . . . Suportes para fieiras combinados com dispositivos para 

guiar o material sob estiramento ou combinados com 
disposit ivos para resfriar, aquecer ou lubrificar 

3/16 . Mandris (separação de mandris da peça 45/00); Montagem 
ou ajustagem dos mesmos 

3/18 . Fabricação de ferramentas por operações não abrangidas 
por uma única das outras subclasses; Reparo 

5/00 Apontamento; Apontamento por pressão 

9/00 Resfriamento, aquecimento ou lubrificação do material a 
ser estirado (3/14 tem prioridade) 

9/02 . Seleção de composições para esse fim 
 

19/00 Dispositivos para endireitar fios metálicos ou peças 
similares combinados com ou especial mente adaptados a 
máquinas ou aparelhos de estirar ou enrolar 

 
Extrusão de metais (vazamento contínuo B 22 D 11/00) 

23/00 Extrusão de metais; Extrusão por percussão 
23/01 . partindo de um material de forma especial, por ex., tendo 

sido submetido a tratamento mecânico prévio (23/22 tem 
prioridade; tratamento térmico ou combinações do mesmo 
com tratamento mecânico, ver as classes apropriadas) 

23/02 . Fabricação de produtos não revestidos 
23/03 . . por extrusão direta e inversa, ao mesmo tempo 
23/04 . . por extrusão direta 
23/06 . . . Fabricação de chapas 
23/08 . . . Fabricação de fios metálicos, barras, tubos 
23/10 . . . . Fabricação de tubos aletados 
23/12 . . . . Extrusão de tubos ou varetas curvas 
23/14 . . . Fabricação de outros produtos 
23/16 . . . . Fabricação de palhetas de turbina ou hélices 
23/18 . . por extrusão por percussão [2] 
23/20 . . por extrusão inversa 
23/21 . Prensas especialmente adaptadas à extrusão de metais 

(prensas de extrusão em geral B 30 B 11/22) 
23/22 . Fabricação de produtos revestidos de metal; Fabricação de 

produtos com dois ou mais metais 

23/24 . . Aplicação de um revestimento metálico sobre comprimentos 
indefinidos de material metálico ou não metálico 

23/26 . . . Aplicação de revestimentos metálicos a cabos, por 
ex., para cabos elétricos isolados 

23/28 . . . . em prensas de extrusão de ação intermitente 
23/30 . . . . em prensas de extrusão de ação contínua 
23/32 . Lubrificação do metal extrudado ou das fieiras ou 

similares, por ex., estado físico do lubrificante, local a ser 
lubrificado (composição química, ver as classes 
apropriadas) 

25/00 Ferramentas de perfilação para extrusão do metal 
25/02 . Fieiras 
25/04 . Mandris 
25/06 . Cabeçotes de prensa, fieiras ou mandris para trabalhos de 

revestimento 
25/08 . Fieiras ou mandris com seções variáveis durante a 

extrusão, por ex., para fabricação de peças afuniladas; 
Controle da variação 

25/10 . Fabricação de ferramentas por operações não abrangidas 
por uma única outra subclasse 

26/00 Aríetes ou êmbolos; Discos para os mesmos [2] 

27/00 Recipientes para o metal a ser extrudado (29/02 tem 
prioridade) 

27/02 . para fabricação de peças revestidas 
27/04 . Ventilação das câmaras contendo o metal 

29/00 Resfriamento ou aquecimento da peça ou de partes da 
prensa de extrusão 

29/02 . dos recipientes do metal a ser extrudado 
29/04 . de cabeçotes de prensa, fieiras ou mandris 

31/00 Dispositivos de controle, por ex., para regular a velocidade 
de compressão ou da temperatura do metal (25/08 tem 
prioridade); Dispositivos de medição, por ex., da 
temperatura do metal, combinados com ou especialmente 
adaptados a prensas de extrusão (dispositivos de medição 
mais pertinentes, de maneira geral, à subclasse B 21 C, ver o 
grupo B 21 C 51/00) 

33/00 Alimentação de prensas de extrusão com o metal a ser extrudado 
33/02 . estando o metal em forma líquida 

35/00 Remoção da peça ou de resíduos das prensas de extrusão; 
Ejeção da peça extrudada (com referência à extrusão de 
tubos ou varetas curvas 23/12); Limpeza de fieiras, condutos, 
recipientes ou mandris [2] 

35/02 . Remoção ou ejeção da peça 
35/03 . . Desempenamento da peça (desempenamento de metal 

em geral B 21 D) 
35/04 . Corte ou remoção dos resíduos 
35/06 . Limpeza de fieiras, condutos, recipientes ou mandris [2] 
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37/00 Fabricação de folhas de metal, barras, arame, tubos ou 
produtos semi -acabados análogos, não incluídos em outro 
local (por laminação B 21 B; por trabalho ou processamento 
de metal, em chapa, semi-acabado, de perfis, tubos ou arames 
B 21 D, F; por fundição B 22; por ferramentas mecânicas com 
remoção de material B 23; por soldagem, por ex., placagem ou 
metalização B 23 K; por esmerilhamento ou polimento B 24; 
por eletrotipia C 25 D 1/00; por estiramento ou por extrusão, 
ver os grupos pertinentes); Fabricação de tubos de formas 
especiais [2] 

37/02 . de chapas 
37/04 . de barras ou fios metálicos 
37/06 . de tubos ou mangueiras metálicas; Procedimentos 

combinados para fabricação de tubos, por ex., para 
fabricação de tubos de paredes múltiplas (curvamento de 
chapas para fabricar tubos B 21 D 5/00; junção por 
dobramento B 21 D 39/02) 

37/08 . . Fabricação de tubos com costuras soldadas (exigindo 
apenas uma operação de solda B 23 K) 

37/083 . . . Alimentação do material em tiras ou operações 
combinadas com essa alimentação 

37/087 . . . utilizando varetas ou tiras de material de solda 
37/09 . . . de material, em tiras, revestido 
37/10 . . Fabricação de tubos com costuras rebitadas 
37/12 . . Fabricação de tubos ou de mangueiras de metal com 

costuras helicoidais 
37/14 . . Fabricação de tubos com material plano de espessura 

dupla 
37/15 . . Fabricação de tubos de forma especial; Fabricação de 

guarnições de tubos 
37/16 . . . Fabricação de tubos com diâmetros variáveis na 

direção longitudinal 
37/18 . . . . de tubos cônicos 
37/20 . . . Fabricação de guias helicoidais ou similares, 

dentro ou fora dos tubos, sem remover o material, 
por ex., estirando-o sobre os mandris, 
pressionando-o através das fieiras 

37/22 . . . Fabricação de tubos com aletas ou nervuras por 
fixação de material em tiras ou similares aos tubos 
(fabricação de trocadores de calor B 21 D 53/02) 

37/24 . . . . tubos com nervuras anelares 
37/26 . . . . tubos com nervuras helicoidais 
37/28 . . . Fabricação de juntas para conexão de canos, por 

ex., peças em U 
37/29 . . . . Fabricação de peças de ramificação, por ex., 

peças em T 
37/30 . . Acabamento de tubos, por ex., calibragem, polimento 

(operações de acabamento per se, ver as classes 
pertinentes) 

43/00 Dispositivos para limpeza de produtos de metal 
combinados com ou especialmente adaptados a máquinas 
ou aparelhos i ncluídos nesta subclasse 

43/02 . combinados com ou especialmente adaptados a máquinas 
ou aparelhos de estirar ou de enrolar 

43/04 . . Dispositivos para desincrustar fios metálicos ou peças 
flexíveis similares 

 

Operações auxiliares no trabalho de metais sem remoção essencial 
do material 

45/00 Separação de mandris da peça ou vice-versa 

47/00 Enrolamento, bobinagem ou desenrolamento de fios 
metálicos, tiras de metal ou outros materiais flexíveis de 
metal caracterizados por aspectos pertinentes, unicamente, 
ao processamento de metais (bobinagem de fios metálicos 
em formas especiais B 21 F 3/00; aparelhos bobinadores a 
quente em associação a aparelhos de tratamento térmico C 21 
D 9/68) 

47/02 . Enrolamento ou bobinagem 
47/04 . . sobre ou dentro de tambores ou bobinas, sem utilização 

de guias móveis (bobinas ou tambores 47/28) 
47/06 . . . com rolos, cavilhas de apoio ou meios equivalentes 

mantendo o material sobre a bobina ou tambor 
47/08 . . sem utilização de uma bobina ou tambor, formando-se 

a primeira volta por meio de um guia fixo 
47/10 . . por meio de um guia móvel 
47/12 . . . deslocando-se o guia paralelamente ao eixo da 

bobina (47/14 tem prioridade) 
47/14 . . . por meio de um guia rotativo, por ex., depositando 

o material em volta de uma bobina ou tambor fixo 
47/16 . Desenrolamento ou desbobinagem 
47/18 . . de bobinas ou tambores 
47/20 . . . movendo-se o material desenrolado 

transversalmente em relação à tangente do tambor, 
isto é, axialmente, radialmente 

47/22 . . Desenrolamento do material enrolado sem bobinas ou 
tambores 

47/24 . Transferências das bobinas de ou para os aparelhos de 
enrolamento ou de ou para a posição de funcionamento nos 
mesmos; Meios para impedir o desenrolamento durante a 
transferência 

47/26 . Disposições especiais para o tratamento simultâneo ou 
subsequente do material 

47/28 . Tambores ou outros suportes de enrolamento (meios de 
ancoragem 47/32) 

47/30 . . expansíveis ou contráteis 
47/32 . Pinças ou meios de ancoragem especialmente adaptados às 

operações de bobinagem 
47/34 . Dispositivos de alimentação ou guia não especialmente 

adaptados a um tipo especial de equipamento 

49/00 Dispositivos para acumular temporariamente material  

51/00 Dispositivos para medir, calibrar, indicar, contar ou 
marcar especialmente adaptados para a produção ou 
manipulação de materiais referidos nas subclasses B 21 B a 
B 21 F 
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B 21 D TRABALHO OU PROCESSAMENTO DE METAL EM CHAPAS OU EM TUBOS, VARETAS OU PERFIS DE METAL 
SEM REMOÇÃO ESSENCIAL DO MATERIAL; PUNCIONAMENTO (operações semelhantes às utilizadas na manufatura desses 
produtos B 21 B, C; trabalho ou processamento de fios metálicos B 21 F; dispositivos ou máquinas para cortar ou partir em geral B 26; 
prensas em geral B 30 B) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange o corte ou a perfuração de metal em chapa ou outro material semi-acabado. 
(2) Esta subclasse não abrange o trabalho de folhas de metal de maneira análoga ao papel, o qual está abrangido pelas classes B 26, B 31. 
 
 
Índice da Subclasse 
 
TRATAMENTO CARACTERIZADO PELA FUNÇÃO 

Endireitamento................................................1/00, 3/00, 25/00 
Dobramento.......................................................................11/00 

de chapas ............................................................5/00, 13/00 
de varetas............................................................7/00, 13/00 
de tubos..............................................................9/00, 15/00 

Torção................................................................................11/00 
Corrugamento ou ranhuragem ou 
dobramento em ondas ..................................13/00, 15/00, 17/00 
Perfuração, estampagem, estampagem 
profunda, repuxamento, embutimento 
por alta energia .................................................... 22/00 a 28/00 

TRATAMENTO DE BORDAS;  
JUNÇÃO DE PEÇAS.............................................. 19/00, 41/00, 39/00 
OUTROS MÉTODOS............................................. 25/00, 31/00, 41/00 
PROCESSOS COMBINADOS.......................................... 21/00, 35/00 
MANIPULAÇÃO............................................................... 43/00, 45/00 
OUTRAS OPERAÇÕES AUXILIARES...................................... 33/00 
FERRAMENTAS.......................................................................... 37/00 
SEGURANÇA............................................................................... 55/00 
TRATAMENTO ESPECIAL PARA A 
MANUFATURA DE ARTIGOS 
ESPECÍFICOS...................................................................47/00 a 53/00 

 

Endireitamento; Restauração da forma; Dobramento; 
Corrugamento; Flangeamento 

1/00 Endireitamento e restauração da forma ou remoção de 
distorções locais de metal em chapas ou de artigos 
específicos feitos do mesmo (3/00 tem prioridade); 
Estiramento de metal, em chapas, combinado com 
laminação (trabalho de metal em chapas de comprimento 
limitado por estiramento 25/00; por martelagem localizada 
31/06) [2] 

1/02 . por meio de rolos (1/06 tem prioridade) 
1/05 . Estiramento combinado com laminação [2] 
1/06 . Remoção de distorções locais 
1/08 . . de corpos ocos feitos com metal em chapas (de corpos 

substancialmente abertos 1/10) 
1/10 . . de artigos específicos feitos de metal em chapas, por 

ex., pára-lamas 
1/12 . Endireitamento de carrocerias ou de partes das carrocerias 

de veículos (1/14 tem prioridade) 
1/14 . Endireitamento de estruturas de armações 

3/00 Endireitamento ou restauração da forma de barras de 
metal, tubos de metal, perfis de metal ou de artigos 
específicos fe itos dos mesmos, em combinação ou não com 
peças de metal em chapas (endireitamento de tubagem de 
poços in situ E 21 B) 

3/02 . por meio de rolos 
3/04 . . dispostos em eixos oblíquos em relação ao trajeto da 

peça 
3/05 . . dispostos em eixos perpendiculares ao trajeto da 

peça [2] 
3/06 . . dispostos inclinadamente em relação a uma armação de 

proteção que gira em torno da peça 
3/08 . . deslocando-se em uma órbita sem girar em torno da 

peça 
3/10 . entre aríetes e bigornas ou contrafortes 
3/12 . por estiramento com ou sem torção (unicamente por torção 

11/14) 

3/14 . Reperfilamento 
3/16 . de artigos específicos feitos de barras, tubos ou perfis 

metálicos, por ex., eixos de manivela, por meios ou 
métodos especialmente adaptados 

5/00 Dobramento de metal em chapas ao l ongo de linhas retas, 
por ex., para formar curvas simples (11/06 a 11/18 têm 
prioridade; corrugamento de metal em chapas 13/00; como 
tratamento de bordas 19/00) 

5/01 . entre aríetes e bigornas ou contrafortes 
5/02 . em máquinas de virar bordas sem utilizar meios de fixação 
5/04 . em máquinas de virar bordas utilizando meios de fixação 

em um lado da peça 
5/06 . por um procedimento de estiramento utilizando fieiras ou 

rolos conformadores, por ex., fabricação de perfis 
5/08 . . utilizando rolos conformadores (5/12 tem prioridade) 
5/10 . . para fabricar tubos 
5/12 . . . utilizando rolos conformadores 
5/14 . pela passagem entre rolos (5/06 tem prioridade) 
5/16 . Dobramento; Pregueamento 

7/00 Dobramento de varetas, perfis ou tubos (11/02 a 11/18 têm 
prioridade; utilizando mandris ou similares 9/00) 

7/02 . sobre um elemento de conformação fixo; utilizando um 
elemento de conformação ou um contraforte oscilante [2] 

7/022 . . unicamente sobre um elemento de conformação 
fixo [2] 

7/024 . . por um elemento de conformação oscilante 
7/025 . . . e puxando ou empurrando as extremidades da peça 
7/028 . . . e ao mesmo tempo modificando o perfil, por ex., 

para formar pára-choques 
7/03 . . Aparelhos com meios para manter a forma do perfil 
7/04 . sobre um elemento de conformação móvel (7/02 tem 

prioridade) 
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7/06 . em máquinas de virar bordas ou entre aríetes e bigornas ou 
contrafortes; Alicates com matrizes para conformar 

7/08 . pela passagem entre rolos ou através de uma fieira curva 
7/10 . por elementos de contrafortes e meios flexíveis de 

dobramento, por ex., com correntes, cordas 
7/12 . com controle de programa 
7/14 . combinado com medição de curvaturas ou comprimentos 
7/16 . Equipamento auxiliar, por ex., para aquecimento ou 

resfriamento das dobras 

9/00 Dobramento de tubos por meio de mandris ou similares 
(11/02 a 11/18 têm prioridade) 

9/01 . sendo o mandril flexível e encaixando-se em todo o 
comprimento do tubo 

9/03 . . e montado com elementos individuais, por ex., série de 
esferas 

9/04 . sendo o mandril rígido [2] 
9/05 . cooperando com elementos de conformação 
9/07 . . com um ou mais elementos, de conformação oscilante, 

encaixando-se apenas nas extremidades do tubo 
9/08 . em máquinas de virar dobras ou entre aríetes e bigornas ou 

contrafortes; Alicates com matrizes para conformar  
9/10 . por passagem entre rolos 
9/12 . empurrando-os sobre um mandril curvo; empurrando-os 

através de uma fieira curva 
9/14 . Dobramento por pregueamento, isto é, dobramento por 

corrugação 
9/15 . utilizando material de enchimento de forma indefinida, por 

ex., areia, matéria plástica (enchimento dos tubos com 
esses materiais 9/16) [2] 

9/16 . Equipamento auxiliar, por ex., máquinas para encher tubos 
com areia 

9/18 . . para aquecimento ou resfriamento das dobras 

11/00 Dobramento não restrito a formas de material 
mencionadas em apenas um dos grupos 5/00, 7/00, 9/00; 
Dobramento não incluído nos grupos 5/00 a 9/00 
(corrugamento ou dobramento em forma de ondas 13/00, 
15/00; flangeamento 19/00); Torção [2] 

11/02 . Dobramento por estiramento ou por extensão sobre uma 
fieira (trabalho de metal em chapas de comprimento 
limitado por estiramento 25/00) 

11/06 . Dobramento em forma helicoidal ou espiral; Formação de 
uma sucessão de curvas invertidas, por ex., em forma de 
serpentinas (fabricação de tubulações com costuras 
helicoidais B 21 C 37/12) 

11/07 . . Fabricação de objetos, em forma de serpentina, por 
dobramento, essencialmente, em um único plano 

11/08 . Dobramento por modificação da espessura de uma parte da 
seção transversal da peça (11/06 tem prioridade) 

11/10 . Dobramento especialmente adaptado para produzir objetos 
específicos, por ex., molas de lâmina 

11/12 . . sendo os artigos elementos de reforço para concreto 
11/14 . Torção 
11/15 . . vergalhões para concreto 
11/16 . . eixos de manivela 
11/18 . Tarugamento 
11/20 . Dobramento de metal, em chapas, não incluído em outro 

local 
11/22 . Equipamento auxiliar, por ex., dispositivos de 

posicionamento 

13/00 Corrugamento de metal em chapas, varetas ou perfis 
metálicos; Dobramento de metal em chapas, varetas ou 
perfis metálicos em forma de ondas (tubos 15/00) 

13/02 . por prensagem 
13/04 . por laminação 
13/06 . por estiramento 
13/08 . por processos combinados 
13/10 . em uma forma peculiar de perfilamento 

15/00 Corrugamento de tubos (dobramento por pregueamento 
utilizando mandris ou similares 9/14) [2] 

15/02 . longitudinalmente 
15/03 . . aplicando pressão de fluido 
15/04 . transversalmente, por ex., helicoidalmente 
15/06 . . anelarmente 
15/10 . . aplicando pressão de fluido 
15/12 . Dobramento de tubos em forma de ondas 

17/00 formação de ranhuras simples em metal em chapas ou em 
objetos tubulares ou ocos 

17/02 . por prensagem (abertura de ranhuras ou entalhes em 
ferrolhos, prisioneiros ou similares B 21 K 1/54) 

17/04 . por laminação 

19/00 Flangeamento ou outro tratamento de bordas, por ex., de 
tubos (ligamento por meio de pregas 39/00; alargamento de 
extremidades de tubos 41/02) 

19/02 . por ferramentas de ação contínua deslocando-se ao longo 
da borda (encrespamento de bordas 19/12) 

19/04 . . em forma de rolos 
19/06 . . . operando internamente 
19/08 . pela ação única ou por ações sucessivas de ferramentas de 

prensagem, por ex., mordente de torno 
19/10 . . operando internamente 
19/12 . Encrespamento das bordas 
19/14 . . Reforço de bordas, por ex., armadura das mesmas 
19/16 . Flangeamento reverso das extremidades dos tubos 

21/00 Processos combinando os métodos abrangidos pelos grupos 
1/00 a 19/00 

 
Estampagem; Repuxamento; Estampagem profunda; Trabalho de 
metal em chapas de comprimento limitado por estiramento; 
Puncionamento 

22/00 Conformação sem cortar, por estampagem, repuxamento 
ou estampagem profunda (de outros modos que não por meio 
de dispositivos ou ferramentas rígidas ou amortecedores 
plásticos ou elásticos 26/00) 

22/02 . Estampagem utilizando dispositivos ou ferramentas rígidas 
22/04 . . para escareação a golpe dos furos (combinada com 

perfuração 28/24) 
22/06 . . com peças de matrizes de movimento relativo 
22/08 . . com peças de matrizes em suportes rotativos 
22/10 . Estampagem por meio de amortecedores plásticos ou 

elásticos 
22/12 . . utilizando câmaras flexíveis incorporadas 
22/14 . Repuxamento de peças de revolução por rotação 
22/16 . . sobre mandris ou gabaritos de formação 
22/18 . . utilizando ferramentas guiadas para produzir o perfil 

desejado 
22/20 . Embutimento profundo (sistemas especiais de estampagem 

profunda nas prensas ou em relação às mesmas 24/00) 



B 21 D 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 70 

22/21 . . sem fixar a borda das peças em bruto [2] 
22/22 . . com dispositivos para fixar a borda das peças em bruto 

(22/24 a 22/30 têm prioridade; moldagem sobre uma 
fieira sem gabarito externo 11/02) 

22/24 . . consistindo em duas operações de estiramento 
produzindo efeitos em direções opostas na peça em 
bruto 

22/26 . . para fabricação de objetos de forma peculiar, por ex., 
irregular 

22/28 . . de objetos cilíndricos utilizando matrizes sucessivas 
22/30 . . para acabamento de objetos formados por estampagem 

profunda 

24/00 Dispositivos especiais de estampagem profunda adaptados 
ou relativos a prensas 

24/02 . Almofadas-matrizes 
24/04 . Suportes de peças em bruto; Meios de montagem para os 

mesmos 
24/06 . . Suportes, para peças em bruto, equipados com molas 

mecânicas 
24/08 . . Suportes, de peças em bruto, de ação pneumática ou 

hidráulica 
24/10 . Dispositivos que controlam ou operam os suportes das 

peças em bruto independentemente ou em conjunto com 
fieiras 

24/12 . . mecanicamente 
24/14 . . pneumática ou hidraulicamente 
24/16 . Equipamento adicional conjugado a ferramentas, por ex., 

para cisalhar, para rebarbar 

25/00 Trabalho de metal em chapas de comprimento limitado 
por estiramento, por ex., para endireitamento [2] 

25/02 . estendendo-o sobre uma matriz [2] 
25/04 . Dispositivos de ancoragem [2] 

26/00 Conformação sem cortar, por outro modo que não por 
meio de dispositivos ou ferramentas ou de amortecedores 
plásticos ou elásticos, isto é, por meio da aplicação de 
pressão de fluido ou de forças magnéticas (estampagem 
utilizando amortecedores plásticos 22/10) 

26/02 . por aplicação de pressão de fluido [2] 
26/06 . . por ondas de choque 
26/08 . . . criadas por explosivos, por ex., explosivos 

químicos 
26/10 . . . criadas por evaporação, por ex., de fios metálicos, 

de líquidos 
26/12 . . . iniciadas por descarga de centelhas [2] 
26/14 . aplicando forças magnéticas 

28/00 Conformação por corte de prensa; Perfuração 
28/02 . Puncionamento de peças em bruto ou de objetos com ou 

sem produção de aparas (corte de pregos ou pinos de um 
material em tiras ou em folhas B 21 G 3/26); Entalhamento 

28/04 . . Centralização da peça; Posicionamento das 
ferramentas 

28/06 . . Fabricação de vários elementos com a mesma peça em 
bruto; Trabalho sem produção de aparas 

28/08 . . . Trabalho por seqüência em ziguezague 
28/10 . . Puncionamento incompleto de tal forma que os 

elementos continuem a formar um todo com a peça em 
bruto 

28/12 . . Puncionamento utilizando carrinhos rotativos 
28/14 . . Matrizes (dispositivos ejetores ou desarmadores 

dispostos em máquinas ou ferramentas de puncionar 
45/00) 

28/16 . . Prevenção contra ressaltos ou rebarbas 
28/18 . . Amortecedores plásticos, por ex., de borracha  
28/20 . . Utilização de acionamentos 

28/22 . . Entalhamento de periferia de peças, em bruto,  
circulares, por ex., laminações para máquinas dínamo-
elétricas 

28/24 . Perfuração, isto é, puncionamento de furos 
28/26 . . em chapas ou peças planas 
28/28 . . em tubos ou outros corpos ocos 
28/30 . . em peças anelares, por ex., aros 
28/32 . . em outros objetos de forma especial 
28/34 . . Ferramentas de perfuração; Suportes de matrizes 
28/36 . . utilizando porta-peça ou porta-ferramenta rotativas 
 

31/00 Outros métodos de trabalho de metal em chapas, tubos de 
metal, perfis de metal (deformação helicoidal de uma 
superfície de tubos por laminação B 21 H 3/00; recalcamento 
B 21 J 5/08; trabalho de metal com remoção de material B 23; 
estampagem em relevo B 44 B) 

31/02 . Picamento ou perfuração, por ex., para fabricação de 
crivos (escavação, a golpe, dos furos 22/04; perfuração por 
puncionamento 28/24) 

31/04 . Operações de expansão outras que não as incluídas nos 
grupos 1/00 a 28/00, por ex., para fabricação de metal 
distendido (47/00 tem prioridade; alargamento das 
extremidades de tubos 41/02) [2] 

31/06 . Deformação de metal em chapas, de tubos ou perfis de 
metal por choques sucessivos, por ex., martelamento, 
golpeamento (de martelos de forja B 21 J 7/00) 

33/00 Medidas especiais relativas ao trabalho de folhas de metal, 
por ex., folhas de ouro (corte ou perfuração de folhas de 
metal por métodos semelhantes ao do papel B 26) 

35/00 Processos combinados conforme os métodos abrangidos 
pelos grupos 1/00 a 31/00 (21/00 tem prioridade) 

37/00 Ferramentas com partes das máquinas incluídas nesta 
subclasse (formas ou estruturas de ferramentas adaptadas 
unicamente a operações especiais nos grupos pertinentes a 
essas operações) 

37/01 . Seleção de materiais [2] 
37/02 . Estruturas de matrizes que permitem a montagem de suas 

peças de diferentes maneiras (37/06 tem prioridade) 
37/04 . Montagens móveis ou permutáveis de ferramentas 
37/06 . . Ferramentas pivotantes, por ex., desarticuláveis (jogos 

de matrizes articuladas entre si 37/12) 
37/08 . Matrizes com partes diversas para vários estágios de um 

processo 
37/10 . Jogos de matrizes; Guias de hastes 
37/12 . . Equipamento especial de guia; Disposições especiais 

para interconexão ou cooperação das matrizes 
37/14 . Disposições especiais para manipular e manter no lugar as 

matrizes completas 
37/16 . Aquecimento ou resfriamento 
37/18 . Lubrificação 
37/20 . Fabricação de ferramentas por operações não abrangidas 

por qualquer outra subclasse isolada 
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39/00 Utilização de procedimentos de modo a reunir objetos ou 
partes de objetos, por ex., revestimento com metal em 
chapas de outro modo que não por chapeamento (rebitagem 
B 21 J; união de elementos por forjamento ou prensagem a fim 
de transformá-los em uma única peça B 21 K 25/00; solda B 
23 K; montagem à prensa, montagem à força ou montagem por 
contração em geral B 23 P 11/00, 19/00; por adesivos F 16 B 
11/00); Distensores de tubos 

39/02 . de metal em chapas por dobramento, por ex., junção das 
bordas de uma chapa para formar um cilindro 

39/03 . de metal em chapas de outro modo que não por 
dobramento [2] 

39/04 . de tubos com tubos; de tubos com barras 
39/06 . de tubos em abertura, por ex., rolando-os 
39/08 . Distensores de tubos 
39/10 . . com cilindros unicamente para distensão 
39/12 . . com cilindros para distensão e flangeamento das 

bordas 
39/14 . . com esferas 
39/16 . . com dispositivos limitadores de torque 
39/18 . . Rolos de formas especiais 
39/20 . . com mandris, por ex., expansíveis [2] 

41/00 Utilização de processos para modificar o diâmetro das 
extremidades de tubos (39/00 tem prioridade) 

41/02 . Alargamento 
41/04 . Estreitamento; Fechamento 

43/00 Dispositivos de alimentação, posicionamento ou 
armazenamento combinados com ou dispostos em 
aparelhos especialmente adaptados para trabalho ou 
processamento de metal em chapas, tubos de metal ou 
perfis de metal; Associação de dispositivos de corte a esses 
aparelhos (disposit ivos de corte associados a uma ferramenta, 
ver o grupo pertinente para a ferramenta) 

43/02 . Avanço da peça em relação à batida da matriz ou da 
ferramenta 

43/04 . . por meio de um elemento mecânico cooperando com a 
peça 

43/05 . . . especialmente adaptados a prensas de estágios 
múltiplos 

43/06 . . . por meio de peças de ligação, machos ou fêmeas, 
em cooperação com peças correspondentes da 
folha ou da peça semelhante a ser processada, por 
meio de pinos de suporte ou de seção ranhurada 
nos suportes 

43/08 . . . por meio de rolos 
43/09 . . . . por um ou vários pares de rolos para alimentar 

material em folhas ou em tiras [2] 
43/10 . . . por meio de garras 
43/11 . . . . para alimentar material em folhas ou em 

tiras [2] 
43/12 . . . por correntes ou correias 
43/13 . . . por mesas que se deslocam em sentido linear [2] 
43/14 . . . por meio de dispositivos giratórios, por ex., 

plataformas giratórias 
43/16 . . por gravidade, por ex., calhas 
43/18 . . por meio de dispositivos em ligação pneumática ou 

magnética com a peça 
43/20 . Disposições para armazenamento; Empilhamento ou 

desempilhamento (em geral B 65 G) 
43/22 . . Dispositivos para empilhar chapas 
43/24 . . Dispositivos para retirar as chapas de uma pilha 

43/26 . Paradas 
43/28 . Associação de dispositivos de corte com dispositivos de 

alimentação, posicionamento ou armazenamento 

45/00 Dispositivos para ejeção ou desmontagem, dispostos nas 
máquinas ou ferramentas, incluídos nesta subclasse 

45/02 . Dispositivos de ejeção [2] 
45/04 . . interligados ao deslocamento da ferramenta [2] 
45/06 . Dispositivos de desmontagem [2] 
45/08 . . interligados ao deslocamento da ferramenta [2] 
45/10 . Dispositivos de ejeção e desmontagem combinados [2] 
 
Processamento de metal em chapas ou de tubos de metal ou 
processamento de perfis metálicos, conforme qualquer um dos 
grupos precedentes, na fabricação de artigos acabados ou semi -
acabados 

47/00 Fabricação de estruturas estáticas, por ex., estruturas 
alveolares 

47/01 . vigas ou pilares [2] 
47/02 . . por expansão [2] 
47/04 . de perfis de metal, em chapas, compostos 

49/00 Revestimento ou enrijecimento de objetos (por enrolamento 
de fios metálicos ou fita em volta dos mesmos B 65 H 54/00, 
81/00; especialmente adaptados à manufatura de condutores ou 
cabos H 01 B 13/26) 

51/00 Fabricação de objetos ocos (com tubos de paredes gasosas ou 
não uniformes B 21 K 21/00) 

51/02 . não caracterizados por um uso particular (latas ou postes 
de conserva 51/26) 

51/04 . . objetos montados, por ex., objetos de fundo ou tampa 
fixos de forma rígida 

51/06 . . objetos dobrados 
51/08 . . objetos esféricos 
51/10 . . objetos de forma cônica ou cilíndrica 
51/12 . . objetos com paredes corrugadas 
51/14 . . Achatamento de objetos ocos para transporte ou 

armazenamento; Remontagem dos mesmos (fabricação 
de tubos com material plano de espessura dupla B 21 C 
37/14) 

51/16 . caracterizados pela estrutura ou uso especial (fabricação de 
trocadores de calor 53/02) 

51/18 . . vasilhas, por ex., tinas, tonéis, reservatórios, pias ou 
similares 

51/20 . . . tonéis 
51/22 . . . marmitas, por ex., para cozinhar 
51/24 . . recipientes de alta pressão, por ex., caldeiras, botijões 
51/26 . . latas ou potes de conservas; Fechamento dos mesmos 

de forma permanente (fabricação de dispositivos de 
saída 51/38; solda B 23 K) [2] 

51/28 . . . Dobramento da costura longitudinal 
51/30 . . . Dobramento da costura circular 
51/32 . . . . por laminação 
51/34 . . . . por prensagem 
51/36 . . tubos deformáveis ou similares de paredes finas, por 

ex., para pasta de dentes 
51/38 . . Fabricação de dispositivos de saída ou entrada de latas, 

potes de conserva, tinas, garrafas ou outras vasilhas 
51/40 . . . Fabricação de aberturas de saída, por ex., orifícios 

de barris 
51/42 . . . . Fabricação ou fixação de bicos 
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51/44 . . . Fabricação de fechamentos, por ex., tampas 
(dobramento de folhas de metal à maneira da 
confecção de tampas de papel B 31 D 5/00; 
fabricação de fechamento associada a sua 
aplicação B 67 B) 

51/46 . . . . Vedações ou material de vedação 
51/48 . . . . Fabricação de tampinhas de garrafas 
51/50 . . . . Fabricação de tampas de rosca 
51/52 . . caixas, cigarreiras ou similares 
51/54 . . cápsulas, por ex., para munição, para cartuchos de 

correspondência em sistemas de tubos pneumáticos 
 
53/00 Fabricação de outros objetos especiais (fabricação de 

correntes ou de peças de correntes B 21 L) 
53/02 . trocadores de calor, por ex., radiadores, condensadores 

(fabricação de tubos com aletas ou nervuras por fixação de 
material em tiras ou de forma similar aos tubos B 21 C 
37/22) [2] 

53/04 . . de metal em chapas 
53/06 . . de tubos metálicos 
53/08 . . de tubos de metal e metal em chapas ao mesmo tempo 

(ligação de tubos e aberturas 39/06) 
53/10 . peças de mancais; mangas, sedes de válvula ou similares 
53/12 . . carcaça para mancais 
53/14 . correias, por ex., cintas de metralhadoras 
53/16 . aros, por ex., aros de tonel 
53/18 . . de seções transversais ocas ou em forma de C, por ex., 

para cortinas, para ilhoses 
53/20 . . arruelas, por ex., para vedação 
53/22 . . . com meios para evitar a rotação 
53/24 . porcas ou elementos de encaixe filetado, similares 
53/26 . rodas ou similares 
53/28 . . rodas de engrenagens 
53/30 . . aros de roda 
53/32 . . calotas de rodas 
53/34 . . tambores de freios 
53/36 . clipes, grampos ou dispositivos similares para segurar ou 

fixar, por ex., para instalações elétricas 
53/38 . artigos para serralheiros, por ex., maçanetas 
53/40 . . dobradiças, por ex., dobradiças de portas 
53/42 . . chaves 

53/44 . artigos de fantasia, por ex., bijuteria (fabricação de telas de 
fio metálico B 21 F) 

53/46 . artigos de armarinho, por ex., fivelas, pentes; prendedores 
com pontas, por ex., grampos 

53/48 . . botões, por ex., botões de pressão, colchetes de pressão 
53/50 . . peças metálicas de fechos de correr 
53/52 . . . elementos de fechamento; Fixação desses 

elementos na medida em que essa operação for 
combinada com o processo de fabricação desses 
elementos 

53/54 . . . cursores 
53/56 . . . paradores 
53/58 . peças terminais para atacadores ou cordas 
53/60 . artigos de cutelaria; ferramentas de jardinagem ou 

similares 
53/62 . . colheres; garfos de mesa 
53/64 . . facas; tesouras; lâminas de corte (53/72 tem prioridade; 

cabos 53/70) 
53/66 . . enxadas; pás (cabos 53/70) 
53/68 . . ancinhos; forcados ou similares (cabos 53/70) 
53/70 . . cabos (53/72 tem prioridade) 
53/72 . . foices; gadanhos 
53/74 . armações para aberturas, por ex., janelas, portas, sacolas de 

mão 
53/76 . instrumentos para escrever ou desenhar, por ex., penas de 

escrever, lápis-borracha 
53/78 . pás de hélice; pás de turbina 
53/80 . cobertas à prova de poeira; cobertas de segurança 
53/82 . folhas de música perfuradas; folhas-modelo, por ex., para 

programação, estênceis 
53/84 . outras peças para motores, por ex., bielas 
53/86 . outras peças para bicicletas ou motocicletas 
53/88 . outras peças para veículos, por ex., capotas, pára-lamas 
53/90 . . mangas de eixo 
53/92 . outras peças para aeronaves 
 

55/00 dispositivos de segurança para proteger a máquina ou o 
operador, especialmente adaptados a aparelhos ou 
máquinas abrangidos por esta subclasse (para prensa em 
geral B30 B; dispositivos de segurança em geral F 16 P) 

 

B 21 F TRABALHO OU PROCESSAMENTO DE ARAME (laminação de metal B 21 B; por trefilação, operações auxiliares usadas em 
conexão com trabalho de metal sem remoção essencial de material B 21 C; artigos de enfeixamento B 65 B 13/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
TRABALHO DE FIOS METÁLICOS 
CARACTERIZADOS PELAS OPERAÇÕES 
EFETUADAS 

Dobramento; endireitamento; 
enrolamento; torção...........................................1/00; 3/00; 7/00 
Recalque, tensionamento............................................5/00; 9/00 
Corte, fendimento, junção ...........................11/00, 13/00, 15/00 
Artigos revestidos ou reforçados com 
fios metálicos.....................................................................17/00 
Revestimento de fios metálicos.........................................19/00 

 
Outros tratamentos............................................................ 21/00 
Alimentação dos fios metálicos nos aparelhos ................. 23/00 

TRABALHO DE FIOS METÁLICOS 
CARACTERIZADOS PELOS ARTIGOS 
DETERMINADOS PRODUZIDOS 

Arame farpado; redes, cercas, telas de 
arame ....................................................................25/00; 27/00 a  
 33/00 
Molas, argolas ........................................................ 35/00, 37/00 
Outros artigos........................................................39/00 a 45/00 
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Trabalho de fios metálicos caracterizado pelas operações 
realizadas 

1/00 Dobramento de fios metálicos por outro processo que 
não o enrolamento; Endireitamento de fios metálicos 

1/02 . Endireitamento 
1/04 . Ondulação  
1/06 . Dobramento de ilhoses de fios metálicos 

3/00 Enrolamento de fios metálicos em formas especiais 
3/02 . helicoidal  
3/027 . . com extremidades prolongadas numa forma 

especial, por ex., para prendedores de roupa 
3/04 . . exteriormente, sobre um mandril ou similar 
3/06 . . internamente, sobre uma forma oca 
3/08 . em espiral plana 
3/10 . em espiral de outra forma que não plana por ex., cônica 
3/12 . de molas helicoidais interligadas 

5/00 Recalque de fios metálicos (na manufatura de pregos ou 
pinos B21 G 3/12) 

7/00 Torção de fios metálicos; Torção de vários fios metálicos 
juntos (para conexões de dimensão limitada 15/04) 

9/00 Tensionamento de fios metálicos (tensionamento de fios 
metálicos para concreto protendido E 04 G 21/12; conexões 
ou fixações adaptadas ao tensionamento F 16 G 11/00) 

9/02 . por meio de ferramentas também adaptadas para 
fabricar conexões 

11/00 Corte de fios metálicos (ferramentas manuais de corte B 26 B) 

13/00 Fendimento de fios metálicos 

15/00 União de fios metálicos entre si ou com outros materiais 
ou objetos metálicos; União de peças por meio de fios 
metálicos (ferramentas para tensionar e unir ao mesmo 
tempo 9/00; revestimento ou reforço 17/00; manufatura de 
redes de fios metálicos 27/00; na fabricação de tiras 43/00) 

15/02 . de fios metálicos entre si 
15/04 . . sem elementos adicionais ou material de ligação, 

por ex., por torção 
15/06 . . com elementos ou materiais adicionais de ligação 
15/08 . . . utilizando solda 
15/10 . de fios metálicos com metal em chapas 

17/00 Revestimento ou reforço de objetos com fios metálicos 
(por enrolamento B 65 H 54/00, 81/00; por trançamento D 
04 C) 

19/00 Revestimento de fios metálicos com metal (por extrusão 
B 21 C 23/24; por técnica de solda, por ex., placagem ou 
metalização B 23 K; por outros meios não mecânicos C 23; 
eletrogalvanização C 25 D) 

21/00 Trabalho ou processamento de fios metálicos não 
incluídos em outro local  

23/00 Alimentação de fios metálicos em máquinas ou 
aparelhos de trabalho mecânico desse material (também 
aplicável à alimentação de barras ou tiras B 21 D 43/00) 

 

Trabalho de fios metálicos caracterizado pelos artigos 
específicos produzidos 

25/00 Fabricação de arame farpado 

27/00 Fabricação de redes de fios metálicos, isto é, telas de 
arame (redes de malhas anelares 31/00; na fabricação de 
tiras 43/00; utilizando teares D 03 D) 

27/02 . sem elementos ou materiais adicionais de ligação nos 
pontos de interseção, por ex., ligadas por nós 

27/04 . . Manufatura em máquinas com pás ou gabaritos 
rotativos 

27/06 . . Manufatura em máquinas com mecanismo de torção 
27/08 . com elementos ou materiais adicionais de ligação nos 

pontos de interseção 
27/10 . . com interseções soldadas 
27/12 . Fabricação de tipos ou porções especiais de rede por 

métodos ou meios especialmente adaptados a esse fim 
27/14 . . Dobramento ou deformação especial das 

extremidades livres dos fios metálicos 
27/16 . . para colchões de molas 
27/18 . . de estruturas de malha para filtros ou crivos 
27/20 . . de telas suporte para gesso 
27/22 . . de redes para vidros ou similares reforçados com 

fios metálicos 

29/00 Fabricação de cercas ou outros materiais similares feitos 
parcialmente de fios metálicos (25/00, 27/00 têm prioridade) 
[2] 

29/02 . incluindo barras ou similares ligados por fios metálicos 

31/00 Fabricação de redes de malhas anelares com fio 
metálico 

33/00 Ferramentas ou dispositivos especialmente destinados à 
manipulação ou processamento de telas de fios metálicos 
ou produtos similares 

33/02 . Montagem de redes de fios metálicos em armações 
33/04 . Ligação de extremidades das molas helicoidais para 

colchões 

35/00 Fabricação de molas com fio metálico (por enrolamento 
do fio metálico 3/00; fabricação de anéis elásticos 37/02) 

35/02 . Dobramento ou deformação das extremidades das 
molas em espiral em outras formas especiais 

35/04 . Fabricação de molas planas, por ex., molas senoidais 

37/00 Manufatura de anéis com fio metálico (na fabricação de 
correntes B 21 L; produção de varões ou núcleos para 
pneumáticos B 29 D 30/48) 

37/02 . de anéis elásticos, por ex., argolas para chaves 
37/04 . de arruelas (37/02 tem prioridade) 

39/00 Fabricação de raios de roda com fio metálico 

41/00 Fabricação de armações ou peças de guarda-chuvas com 
fio metálico 

43/00 Fabricação de tiras, por ex., braceletes ou fio metálico 
(fabricação de correntes B 21 L; utilizando teares D 03 D) 

45/00 Trabalho de fio metálico na manufatura de outros 
objetos especiais (de alfinetes, agulhas, pregos, grampos de 
cabelo B 21 G; de correntes B 21 L) 

45/02 . de cabides de roupas 
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45/04 . de elementos, por ex., alavancas ou elos para tampas de 
garrafa 

45/06 . de eixos flexíveis ou condutos ocos, por ex., para 
mecanismo Bowden 

45/08 . de laços de tear 
45/10 . de cardas para máquinas de cardar tecido 
45/12 . de anzóis 
45/14 . peças terminais para cordões ou cordas 
45/16 . de dispositivos para fechar ou segurar 

45/18 . . para peças de fechos de correr 
45/20 . . para ganchos de mola; de ganchos de segurança 

com molas 
45/22 . . para prendedores de papel ou clipes (grampos 

45/24) 
45/24 . . de grampos; de elementos para fechar correias 
45/26 . . de botões 
45/28 . . . do tipo de botão de pressão 
 

 

B 21 G FABRICAÇÃO DE AGULHAS, ALFINETES OU PREGOS 

 

1/00 Fabricação de agulhas usadas para operações 
determinadas (formação de cabeças ou agulhas em forma de 
alfinetes 3/12; fabricação de grampos de cabelo em forma de 
U, 7/04) 

 
Nota: 
 O grupo 1/12 tem prioridade sobre os grupos 1 /02 à 1/10. 
 
1/02 . de agulhas com buraco, por ex., agulhas de coser, sovelas 

de coser 
1/04 . . de agulhas, especialmente adaptadas para utilização em 

máquinas de ferramentas 
1/06 . de agulhas com gancho ou farpas, por ex., agulhas de 

crochê 
1/08 . de agulhas ocas ou com a extremidade oca, por ex., 

agulhas hipodérmicas, agulhas de lardear (1/10 tem 
prioridade) 

1/10 . equipadas com meios de imobilização do material a 
trabalhar, por ex., para reparar pneus sem câmara 

1/12 . Fixação; rebarbamento, recondicionamento, polimento, 
esmerilhamento 

3/00 Fabricação de alfinetes, pregos ou similares (para pinos com 
cabeças individuais 5/00; em forma de U 7/00; de pinos 
fendidos 7/08) [2] 

3/02 . de alfinetes do tipo usado em alfaiataria ou costura 
doméstica 

3/04 . . com dispositivo de fechar ou proteger a ponta do pino, 
por ex., alfinetes de segurança 

3/06 . de pregos com ressaltos 
3/08 . de pregos com cabeça e duas ou mais espigas ou espigas 

fendidas 

3/10 . de pregos ou pinos ondulados 
3/12 . Recalque; Formação de cabeças 
3/14 . Redução do diâmetro de peças de outro modo que não por 

laminação 
3/16 . Apagamento, com ou sem corte 
3/18 . por operações não restritas a um dos grupos 3/12 a 3/16 

(3/06 a 3/10 têm prioridade) 
3/20 . . com fio metálico de comprimento indefinido (por 

laminação 3/30) 
3/22 . . . em pares dispostos cabeça com cabeça 
3/24 . . . por formação simultânea da cabeça de um prego e 

da ponta adjacente de outro 
3/26 . . por corte de material em tiras ou folhas 
3/28 . . forjamento ou prensagem 
3/30 . . por laminação 
3/32 . Alimentação do material a ser trabalhado a máquinas de 

fabricar pregos ou pinos 

5/00 Fabricação de pinos ou pregos com cabeças fixas ou 
reve stidas 

5/02 . de percevejos ou tachas tipo percevejo 

7/00 Fabricação de pinos em forma de U ou de pinos fendidos 
(de grampos ou prendedores de papel B 21 D 53/46, B 21 F 
45/16) 

7/02 . em forma de U 
7/04 . . de grampos de cabelo 
7/06 . . . de grampos ondulados para cabelo 
7/08 . de pinos fendidos, por ex., contrapinos 

 

B 21 H FABRICAÇÃO DE OBJETOS ESPECIAIS  DE METAL POR LAMINAÇÃO, por ex., PARAFUSOS, RODAS, ANÉIS, 
TONÉIS, ESFERAS (essencialmente de metal em chapas B 21 D) 
Nota 
Esta subclasse abrange apenas operações de laminação especialmente adaptadas à manufatura de objetos especiais e que, no tocante à 
invenção, não são combinadas com qualquer outra operação diferente de trabalho do metal, a menos que esta seja uma operação 
acessória executada na mesma máquina. 
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1/00 Fabricação de artigos em forma de sólidos de revolução 
(laminação de tubos B 21 B 17/00 a 25/00) 

1/02 . discos; rodas de disco 
1/04 . . com aro, por ex., rodas de estrada de ferro 
1/06 . anéis de comprimento axial restrito (alongamento de tiras 

de metal trabalhadas em circuito fechado pela laminação 
simultânea em duas ou mais zonas de laminação B 21 B 
5/00) 

1/08 . . aros de rodas ferroviárias 
1/10 . . aros para pneus 
1/12 . . anéis para mancais de rolamento ou esferas 
1/14 . esferas, rolos cônicos ou peças semelhantes 
1/16 . . para mancais 
1/18 . cilindros, por ex., laminados transversalmente 
1/20 . . laminados longitudinalmente 
1/22 . caracterizados pela utilização de cilindros cujo perfil varia 

ao longo da circunferência [2] 

3/00 Fabricação de corpos helicoidais ou corpos que contêm 
elementos de forma helicoidal (engrenagens helicoidais 5/00; 
formação de tubos ou de paredes dos tubos em forma 
helicoidal B 21 D 11/06, 15/04) 

3/02 . com roscas de parafusos no exterior 
3/04 . . Fabricação por meio de rolos perfilados 
3/06 . . Fabricação por meio de elementos perfilados outros 

que não cilindros, por ex., mandíbulas, movendo-se 
longitudinalmente ou descrevendo curvas uma em 
relação à outra 

3/08 . com roscas de parafusos no interior 

3/10 . brocas helicoidais, machos de abrir roscas 
3/12 . artigos de superfície helicoidal (dobramento de tiras ou 

similares, helicoidalmente B 21 D 11/06) 

5/00 Fabricação de rodas de engrenagens 
5/02 . de perfil cilíndrico 
5/04 . engrenagens cônicas 

7/00 Fabricação de artigos não incluídos nos grupos 
precedentes, por ex., ferramentas agrícolas, garfos, facas, 
colheres de mesa (pregos, pinos B 21 G 3/30) 

7/02 . enxadas; pás 
7/04 . enxadões 
7/06 . orelhas; eixos 
7/08 . forcados; ancinhos 
7/10 . facas; foices; foices roçadeiras 
7/12 . ferraduras; artigos de forma similares, por ex., acessórios 

de sapatos resistentes ao uso 
7/14 . artigos serrilhados 
7/16 . pás de turbinas; pás de compressores, pás de hélices 
7/18 . pinos ranhurados; Laminação de ranhuras, por ex., 

ranhuras de lubrificação, em artigos 

8/00 Laminação de metal, de comprimento indefinido, em 
formas repetidas, especialmente destinada à manufatura 
de objetos especiais 

8/02 . Cilindros de forma especial 

9/00 Disposições de alimentação de máquinas para laminar ou 
aparelhos para manufaturar artigos incluídos nesta 
subclasse 

9/02 . para laminação de parafusos 

 

B 21 J FORJAMENTO; MARTELAGEM; PRENSAGEM; REBITAGEM; FORNOS DE FORJA (laminação de metal B 21 B; 
fabricação de produtos, em particular, por forjamento ou prensagem B 21 K; placagem ou metalização B 23 K; tratamento ou 
acabamento de superfícies por martelagem B 23 P 9/04; Compactação de superfícies por meio de sopro com material especial B 24 C 
1/10; modelos gerais de prensas, prensas para consolidação de sucata B 30 B; fornos em geral F 27) 

 
Índice da Subclasse  
PREPARO DO METAL EM BRUTO.............................................1/00 
FORJAMENTO, MARTELAGEM, PRENSAGEM  

Métodos gerais, equipamento para esse fim........................5/00 
Máquinas, prensas, martelos .................................. 7/00 a 13/00 

Lubrificação ........................................................................ 3/00 
Fornos................................................................................ 17/00 

REBITAGEM ................................................................................ 15/00 
OUTROS REQUISITOS DE FERREIROS.................................. 19/00 
 

 

1/00 Preparo do metal em bruto 
1/02 . Tratamento preliminar de metal em bruto sem conformação 

especial, por ex., recuperação de zonas segregadas, forjamento ou 
prensagem em bruto (modificação das propriedades físicas por 
deformação C 21 D 7/00, C 22 F 1/00) 

1/04 . Conformação em bruto exclusivamente por forjamento ou 
prensagem 

1/06 . Métodos de aquecimento ou de resfriamento ou 
disposições especialmente adaptadas a operações de 
forjamento ou prensagem 

3/00 Lubrificação durante o forjamento ou a prensagem 
(lubrificação em geral F 16 N) 

5/00 Métodos para forjar, martelar ou prensar (para trabalho de 
metal em chapas ou tubos, varetas ou perfis de metal B 21 D; 
para trabalho de fios metálicos B 21 F); Equipamentos ou 
acessórios especiais para esse fim 

5/02 . Forja em matriz; Rebarbagem por meio de matrizes especiais 
5/04 . por aplicação direta de pressão de fluido ou de ação explosiva 
5/06 . para efetuar operações especiais 
5/08 . . Recalque 
5/10 . . Perfuração de lingotes (com combinação com extrusão 

B 21 C 23/00) 
5/12 . . Formação de perfis em superfícies internas ou externas 

(fabricação de roscas de parafusos por forjamento, 
prensagem ou martelagem B 21 K) 
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7/00 Martelos; Máquinas para forjar com martelos ou matrizes 
atuando por impacto (martelos manuais B 25 D; 
características elétricas seção H) 

7/02 . Projetos ou estruturas especiais 
7/04 . . Martelos mecânicos 
7/06 . . Martelos pistões 
7/08 . . . com martelo guiado rigidamente 
7/10 . . em que o acionamento e o martelo são ligados a uma 

alavanca articulada, por ex., martelos de alavanca 
7/12 . . . sendo a alavanca uma mola, isto é, martelos de 

mola 
7/14 . . Máquinas de forjar trabalhando com diversos martelos 
7/16 . . . em disposições rotativas 
7/18 . . Máquinas de forjar que trabalham com matrizes, por 

ex., articuladas, deslocáveis lateralmente em direção ao 
forjamento ou à prensagem, por ex., para estampagem 

7/20 . Acionamentos para martelos; Meios de transmissão para 
esse fim 

7/22 . . para martelos mecânicos 
7/24 . . . movidos a vapor, ar ou outra pressão gasosa 
7/26 . . . . movidos por combustão interna 
7/28 . . . movidos por pressão hidráulica ou de líquidos 
7/30 . . . movidos por eletromagnetos 
7/32 . . . movidos por acionamento rotativo, por ex., por 

motor elétrico 
7/34 . . . acionando, ao mesmo tempo, o martelo e o cepo da 

bigorna, chamado de contra-martelete 
7/36 . . para martelos pilões 
7/38 . . . acionados a vapor, ar ou outra pressão gasosa 
7/40 . . . acionados por pressão hidráulica ou de líquidos 
7/42 . . . movidos por acionamento rotativo, por ex., por 

motores elétricos 
7/44 . . . . equipados com correias, cordas, cabos, 

correntes 
7/46 . . Dispositivos de controle especialmente adaptados a 

martelos de forja, não restritos a um dos subgrupos 
precedentes 

9/00 Prensas de forja 
9/02 . Projeto ou estrutura especial 
9/04 . . Prensas perfuradoras 
9/06 . . Pensas para estamp ar; Prensas de recalque 
9/08 . . . equipadas com dispositivos para aquecer a peça 

(elementos de aquecimento elétrico H 05 B) 
9/10 . Acionamentos para prensas de forja 
9/12 . . acionadas por pressão hidráulica ou de líquidos 
9/14 . . . em combinação com energia elétrica 
9/16 . . . em combinação com energia de vapor ou gases 
9/18 . . acionadas por mecanismos de engrenagens, por ex., 

alavancas, hastes, eixos de manivelas, excêntricos, 
alavancas articuladas, cremalheiras 

9/20 . . Dispositivos de controle especialmente adaptados a 
prensas de forjar, não restritos a um dos subgrupos 
precedentes 

11/00 Martelos de forjar combinados com prensas de forjar; 
Máquinas de forjar com disposições para martelagem e 
prensagem 

13/00 Detalhes de máquinas para forjar, prensar ou martelar 
13/02 . Matrizes ou montagens para as mesmas [2] 
13/03 . . Montagens de matrizes [2] 
13/04 . Armações; Guias 
13/06 . Marteletes; Bigornas; Cepos de bigorna 
13/08 . Acessórios para manipulação da peça ou das ferramentas 
13/10 . . Manipuladores (em geral B 25 J) 
13/12 . . . Meios de virar a peça 
13/14 . . Dispositivos ejetores 

15/00 Rebitagem 
15/02 . Processo de rebitagem 
15/04 . . Rebitagem mecânica de rebites ocos 
15/06 . . Rebitagem de rebites ocos por meio de pressão 

hidráulica, de líquidos ou de gases 
15/08 . . Rebitagem por aplicação de calor às extremidades dos 

rebites para permitir a formação de cabeças 
15/10 . Máquinas de rebitar (elementos de aquecimento elétrico H 

05 B) 
15/12 . . tendo, as ferramentas ou peças de ferramentas, um movimento 

adicional de alimentação, por ex., repuxamento 
15/14 . . especialmente adaptadas à rebitagem de artigos 

específicos, por ex., máquinas para revestimento de 
freios 

15/16 . . Acionamentos para máquinas de rebitar; Meios de 
transmissão para esse fim 

15/18 . . . acionadas por pressão de ar ou outra pressão de 
gases, por ex., pressão de explosão 

15/20 . . . acionadas por pressão hidráulica ou de líquidos 
15/22 . . . acionadas ao mesmo tempo por pressão hidráulica 

ou de líquidos e pressão de gases 
15/24 . . . acionadas por eletromagnetos 
15/26 . . . movidas por acionamento rotativo, por ex., por 

motor elétrico 
15/28 . . Dispositivos de controle especialmente adaptados a 

máquinas de rebitagem não restritos a um dos 
subgrupos precedentes 

15/30 . . Elementos especiais, por ex., suportes; Equipamentos de 
suspensão especialmente adaptados a rebitadores portáteis 

15/32 . . . Dispositivos para introduzir ou manter em posição 
os rebites, com ou sem meios de alimentação 

15/34 . . . . para a instalação de rebites tubulares 
15/36 . . Jogos de rebites, isto é, ferramentas para formar 

cabeças; Mandris para dilatação de partes de rebites 
ocos 

15/38 . Acessórios para utilização na rebitagem, por ex., tenazes 
para recalque; Ferramentas manuais para rebitagem 

15/40 . . para a formação de cabeças de rebite 
15/42 . . Dispositivos especiais para prender peças que serão rebitadas 

juntas, por ex., atuando através dos furos dos rebites 
15/44 . . Posicionadores dos furos de rebites 
15/46 . . Posicionadores de rebites para fabricar juntas de tubos 
15/48 . . Dispositivos para calafetar rebites 
15/50 . . Dispositivos para remover ou cortar rebites 
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17/00 Fornos de forja (fornos para tratamento térmico C 21 D 9/00; 
fornos em geral F 27) 

17/02 . aquecidas eletricamente (elementos de aquecimento 
elétrico H 05 B) 

19/00 Requisitos de ferreiros não incluídos em outro local 
19/02 . Fornos de soleira; Meios de suprimento de ar 

especialmente adaptados aos mesmos 
19/04 . Bigornas; Elementos associados 

 

B 21 K FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FORJADOS OU PRENSADOS , por ex., FERRADURAS, REBITES, PARAFUSOS, RODAS 
(fabricação de artigos especiais por trabalho de metais em chapas sem remoção essencial de material B 21 D; processamento de fios 
metálicos B 21 F; fabricação de alfinetes, agulhas ou pregos B 21 G; fabricação de artigos especiais por laminação B 21 H; máquinas de 
forjar, máquinas de prensar, máquinas de martelar, em geral B 21 J; fabricação de correntes B 21 L; chapeamento B 23 K) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange apenas operações de forjamento, prensagem ou martelagem especialmente adaptadas à fabricação de objetos 
especiais e que, no que diz respeito à invenção, não são combinadas a qualquer operação diferente de trabalho de metal, a menos que 
esta constitua uma operação acessória efetuada na mesma máquina. 

 
Índice da Subclasse 
 
FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE MÁQUINAS OU 
FERRAMENTAS.........................................................1/00, 3/00, 5/00,  
19/00 
FABRICAÇÃO DE TRILHOS...............................................7/00, 9/00 
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE FERREIROS 
OU SERRALHEIROS........................................................13/00, 15/00 

 
FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS............... 7/00, 11/00, 17/00, 
21/00, 23/00 
UNIÃO DE PEÇAS....................................................................... 25/00 
ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS 
AUXILIARES ......................................................... 27/00, 29/00, 31/00 

 

Fabricação de artigos especiais por forjamento, prensagem ou 
martelagem; Equipamento para esses fins 

1/00 Fabricação de peças de máquinas 
1/02 . esferas, rolos ou roletes, por ex., para mancais 
1/04 . pistas de rolamentos 
1/05 . carcaças para mancais [2] 
1/06 . eixos ou árvores 
1/08 . . eixos de manivelas 
1/10 . . de forma cilíndrica 
1/12 . . de seção transversal de forma especial 
1/14 . guarnições  
1/16 . . peças de acopladores de tubos ou mangueiras 
1/18 . pistões ou êmbolos 
1/20 . peças de válvulas 
1/22 . . válvulas de gatilho, por ex., para motores de 

combustão interna 
1/24 . . carcaças de válvulas; sedes de válvulas 
1/26 . caixas ou peças de suporte, por ex., capas de eixos, 

montagens de motores 
1/28 . rodas, discos 
1/30 . . com dentes de engrenagem 
1/32 . . discos, por ex., rodas de disco 
1/34 . . rodas com raios 
1/36 . . com lâminas 
1/38 . . aros; pneus 
1/40 . . cubos de roda 
1/42 . . polias, por ex., polias para cabos 
1/44 . parafusos, pernos ou similares (fabricação de filetes de 

rosca 1/56; fabricação de grampos em forma de U 1/74) 
1/46 . . com cabeças 
1/48 . . . Máquinas que trabalham com martelos, por ex., 

batendo em direção radial, para formar cabeças 

1/50 . . . Rebarbagem ou cisalhamento de cabeças formadas, 
por ex., usinagem por meio de fieiras 

1/52 . . de duas extremidades, por ex., com cabeças nas duas 
extremidades (formação de cabeças 1/46) 

1/54 . . com ranhuras ou entalhes 
1/56 . elementos roscados [2] 
1/58 . rebites 
1/60 . . rebites ocos ou semi-ocos 
1/62 . . rebites especiais, por ex., com contatos elétricos 
1/64 . porcas (elementos roscados 1/56) 
1/66 . . com lâminas  
1/68 . . com barras arredondadas ou perfiladas 
1/70 . . de forma especial, por ex., porcas de auto-aperto, 

porcas-borboleta 
1/72 . ganchos, por ex., ganchos de guindastes, espigões de 

trilhos ferroviários (fabricação de pregos em geral B 21 G) 
1/74 . peças bifurcadas ou peças com duas ou mais pernas, por 

ex., grampos em U, âncoras 
1/76 . elementos não mencionados em um dos grupos 

precedentes 
3/00 Fabricação de peças de motores ou máquinas similares não 

abrangidas pelos subgrupos de 1/00; Fabricação de hélices 
ou similares 

3/02 . cabeças de cilindros 
3/04 . palhetas, por ex., para turbinas; Recalque das bases das 

palhetas 

5/00 Fabricação de ferramentas ou peças de ferramentas, por 
ex., alicates 

5/02 . ferramentas de perfurar ou outras ferramentas para fazer ou 
trabalhar furos 

5/04 . . ferramentas helicoidais, por ex., brocas, alargadores 
5/06 . . Desbastamento, por ex., afiação de brocas de rocha 
5/08 . . ferramentas para perfuração 
5/10 . . Formação de espigas de brocas 
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5/12 . outras ferramentas de cortar (artigos de cutelaria 11/00) 
5/14 . martelos manuais 
5/16 . ferramentas para apertar ou desapertar porcas 
5/18 . cabos ou seus elementos 
5/20 . Fabricação de superfície de trabalho de fieiras, machos ou 

fêmeas 

7/00 Fabricação de acessórios para estrada de ferro; 
Fabricação de peças de veículos 

7/02 . peças para vias permanentes (espigões 1/72) 
7/04 . . agulhas de desvios 
7/06 . . dormentes 
7/08 . . chapas de apoio para trilhos, por ex., coxins 
7/10 . . juntas de trilhos 
7/12 . peças para locomotivas ou vagões, por ex., estruturas, 

subestruturas 
7/14 . . Mecanismos ou peças de freios [2] 

9/00 Recondicionamento de acessórios de estradas de ferro, por 
ex., trilhos 

11/00 Fabricação de artigos de cutelaria; Fabricação de 
ferramentas de jardim ou similares 

11/02 . facas 
11/04 . colheres; garfos de mesa 
11/06 . tesouras 
11/08 . foices; foices roçadeiras 
11/10 . machados; picaretas 
11/12 . enxadas; pás 
11/14 . ancinhos; forcados de jardim 

13/00 Fabricação de artigos de serralheria, por ex., alças para 
caixas 

13/02 . dobradiças 

15/00 Fabricação de artigos de ferreiros 
15/02 . ferraduras; acessórios para as mesmas 
15/04 . . rompões 
15/06 . guarnições metálicas para calçados, por ex., placas 

resistentes ao uso 

17/00 Fabricação de artigos de esporte, por ex., patins 

19/00 Fabricação de artigos para maquinaria agrícola 
19/02 . lâminas de arado; relhas 

21/00 Fabricação de artigos ocos não abrangidos por um único 
dos subgrupos precedentes (essencialmente de metal em 
chapas ou de tubos de paredes finas de espessura uniforme B 
21 D, por ex., B 21 D 41/00, 51/00) 

21/02 . Produção de peças em bruto em forma de discos ou taças 
como artigos semi-acabados destinados à fabricação de 
artigos ocos, por ex., a serem estampadas profundamente 
ou extrudadas 

21/04 . Conformação de artigos ocos de paredes finas, por ex., 
cartuchos 

21/06 . Conformação de artigos ocos de paredes espessas, p or ex., 
projéteis 

21/08 . Conformação de artigos ocos de seções transversais 
diferentes no sentido longitudinal, por ex., bocais, velas 
de ignição 

21/10 . . artigos em forma de cone ou sino, por ex., chapeletas 
de isoladores 

21/12 . Conformação das extremidades de artigos ocos 
21/14 . . extremidades fechadas ou substancialmente fechadas, 

por ex., fundos de cartuchos 
21/16 . Conformação de artigos ocos em relação à forma da seção 

transversal (conformação somente das extremidades 
21/12) 

23/00 Fabricação de outros artigos 
23/02 . elementos de lagartas, por ex., guias, sapatas (fabricação 

de metal em chapas B 21 D) 
23/04 . artigos com rebordos (1/28 tem prioridade; tubos com 

rebordos B 21 D) 
25/00 União de peças para formar unidades inteiras, por ex., 

rodas e eixos de turbinas, vedações com inserções, com ou 
sem conformação das peças (união por interjunção ou por 
prensagem, B 23 P 11/02, 19/02) 

 
Acessórios; Dispositivos auxiliares 

27/00 Dispositivos de manipulação, por ex., para alimentação, 
alinhamento, descarga; Dispositivos para cortar; 
Disposição dos mesmos 

27/02 . Dispositivos de alimentação para barras, fios metálicos ou 
tiras 

27/04 . . permitindo etapas sucessivas de trabalho 
27/06 . Meios de corte; Disposição dos mesmos 

29/00 Sistemas de aquecimento ou resfriamento durante o 
processamento (para preparar peças de metal em bruto a 
serem forjadas ou prensadas B 21 J 1/06; equipamento de 
aquecimento em geral, ver as classes apropriadas, por ex., H 
05 B) 

31/00 Dispositivos de controle especialmente adaptados ao 
posicionamento dos suportes de ferramentas 

 

B 21 L FABRICAÇÃO DE CORRENTES (correntes em geral F 16 G) 
 
 
Índice da Subclasse 
 
MÉTODOS GERAIS DE TRABALHO 

Correntes feitas com elos separados.................1/00, 3/00, 7/00, 
 9/00 
Correntes de elos inteiriços .................................................5/00 

MÉTODOS DE FABRICAÇÃO DE CORRENTES 
ESPECIAIS OU DE PEÇAS PARA AS MESMAS.......... 11/00, 13/00 
FERRAMENTAS PARA MANUFATURA OU 
REPARO............................................................................. 19/00, 21/00 
ACABAMENTO........................................................................... 15/00 
OUTRAS MANUFATURAS........................................................ 17/00 
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1/00 Fabricação de correntes ou de elos de correntes por  
curvamento de barras, fios ou tiras metálicas para formar 
elos ovais ou de outra forma simples (3/00, 7/00 têm 
prioridade) 

1/02 . por curvamento das extremidades das peças de trabalho a 
fim de juntá-las ponta com ponta 

1/04 . por curvamento e interligação das extremidades das peças 
de trabalho com ou sem elementos separados de ligação 

3/00 Fabricação de correntes ou de elos de correntes por 
dobramento dos elos ou de peças de elos de corrente com 
solda subsequente das extremidades contíguas (7/00 tem 
prioridade) 

3/02 . Máquinas ou dispositivos para soldar elos de correntes 
3/04 . . por meio de forjamento ou soldagem sob pressão 

5/00 Fabricação de correntes ou de elos de correntes 
trabalhando o material primitivo de tal modo a formar 
elos de corrente inteiriços, isto é, não articulados 

5/02 . de tal modo a formar elos interligados 

7/00 Fabricação de correntes ou de elos de correntes cortando 
anéis simples ou partes de anéis de rolos de metal, 
reunindo as partes cortadas e, subseqüentemente, 
submetendo-as à torção com ou sem soldagem 

9/00 Fabricação de correntes ou de elos de correntes, sendo os elos 
constituídos por duas ou mais partes diferentes, por ex., correntes 
de acionamento (1/04, 7/00, 11/14, 13/00 têm prioridade) 

9/02 . de correntes de roletes ou de outros tipos de elos planos 
9/04 . . Puncionamento ou dobramento das diferentes peças 

dos elos de correntes 
9/06 . . Classificação, alimentação, montagem, rebitagem ou 

acabamento de peças de correntes 
9/08 . . Montagem dos elos de correntes com peças auxiliares, 

por ex., soldando, aos mesmos, peças resistentes ao 
uso 

11/00 Fabricação de correntes ou de elos de correntes de forma 
especial  

11/02 . sendo cada elo formado de um só elemento do qual ambas 
as extremidades são dobradas ou conformadas para o 
engate na parte central do próximo elo 

11/04 . . sendo as extremidades perfuradas ou puncionadas 
para formar ilhós 

11/06 . . . sendo a peça de trabalho uma tira fina de metal 
11/08 . . sendo as extremidades interligadas com outras partes 

do mesmo elo 
11/10 . tendo, os elos da corrente, partes opostas correspondentes, 

de forma cilíndrica ou de gancho, uma das quais constitui 
um apoio em forma de dobradiça para o elo contíguo 
(11/02 tem prioridade) 

11/12 . Formando correntes de contas 
11/14 . Fabricação de elos de correntes com travessões inseridos 

ou incorporados 

13/00 Fabricação de elos de correntes terminais ou 
intermediários de forma especial; Fabricação de 
articulações para correntes, por ex., tornéis, manilhas 

15/00 Acabamento ou tratamento de correntes ou de elos de 
correntes, por ex., remoção de rebarbas, calibragem (9/06 
tem prioridade) 

15/02 . Torção de elos já fechados 

17/00 Fabricação de correntes ou de elos de correntes não 
abrangida por um dos grupos principais precedentes (por 
vazamento B 22 D 25/02) 

19/00 Acessórios para fabricação de correntes não restritos a 
qualquer processo especial 

21/00 Ferramentas ou instrumentos para restaurar correntes 
por meio de operações de trabalho de metal, por ex., para 
remover elos deformados 

 



B 22 C 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 80 

B 22 FUNDIÇÃO; METALURGIA DE PÓ METÁLICO 
 
B 22 C MOLDAGEM EM FUNDIÇÕES (moldagem de materiais refratários em geral B 28 B) 
 

Nota 

 Esta subclasse abrange: 
– a fabricação de moldes para fundir metais ou de outros moldes refratários; 
– o selecionamento ou preparo de materiais para esse fim; 
– os modelos, processos, máquinas, acessórios ou ferramentas necessários. 

 
Índice da Subclasse 
 
MODELOS; SUA FABRICAÇÃO........................................7/00, 3/00 
MOLDES, MACHOS, PROCESSOS DE 
MOLDAGEM EM GERAL; COMPOSIÇÃO 
DE MOLDES E MACHOS...........................................9/00, 1/00, 3/00 

MÁQUINAS DE MOLDAR, PROCESSOS 
CORRESPONDENTES ....................................................11/00 a 19/00 
INSTALAÇÕES DE MOLDAGEM ............................................. 25/00 
FERRAMENTAS OU OUTROS 
DISPOSITIVOS ........................................................ 5/00, 21/00, 23/00 

 

1/00 Composição de materiais refratários para moldes ou 
machos; Sua estrutura granular (materiais refratários em 
geral C 04 B 35/00); Características quími cas ou físicas na 
formação ou manufatura de moldes 

1/02 . caracterizada por aditivos para fins especiais, por ex., 
indicadores, aditivos para facilitar a destruição do molde 

1/04 . . para proteção da peça fundida, por ex., contra a 
descarbonização 

1/06 . . . para fundir metais extremamente oxidáveis 
1/08 . . para diminuir a retração do molde, por ex., em 

fundição pelo processo “cera perdida” 
1/10 . . para influir na tendência de endurecimento do material 

do molde (quando inclui apenas na tendência de 
endurecimento do agente de ligação 1/16) 

1/12 . . para manufaturar moldes ou machos permanentes 
1/14 . . para separar o modelo do molde 
1/16 . caracterizada pela utilização de agentes de ligação; 

Misturas de agentes de ligação 
1/18 . . de agentes inorgânicos 
1/20 . . de agentes orgânicos 
1/22 . . . de resinas naturais ou sintéticas 
1/24 . . . de substâncias oleosas ou graxas; de resíduos da 

destilação das mesmas 
1/26 . . . de carbohidratos; de resíduos da destilação dos 

mesmos 

3/00 Selecionamento de composições para revestimento das 
superfícies de moldes, machos ou modelos 

3/02 . espeialmente adaptado para moldagem a vácuo [6] 

5/00 Máquinas ou dispositivos essencialmente projetados para 
preparar ou manipular o material de moldagem na medida 
em que for especialmente adaptado a esse fim (para 
aplicação geral, ver as classes pertinentes, por ex., para o 
material de pega hidráulica B 28 C) 

5/02 . Preparado por centrifugação seja ela essencial ou auxiliar 
5/04 . moagem, homogeneização, mistura, amassamento ou 

agitação 
5/06 . por peneiramento ou separação magnética 
5/08 . por pulverização, resfriamento ou secagem 
5/10 . por separação de poeiras 

5/12 . para encher caixas de fundição (em combinação com a 
compactação 15/20 a 15/28) 

5/13 . . durante moldagem a vácuo  [6] 
5/14 . Equipamento para armazenar ou manipular o material 

preparado para moldagem, fazendo parte de uma instalação 
geral de preparo desse tipo de material 

5/16 . . com transportadores ou outro equipamento para 
alimentação de material 

5/18 . Instalações para preparo de materiais de moldagem 

7/00 Modelo; Sua fabricação desde que não esteja incluída em 
outra classe 

7/02 . Modelos perdidos 
7/04 . Chapas-modelos 
7/05 . por moldagem a vácuo [6] 
7/06 . Caixas de machos 

9/00 Modelos ou machos (adaptados exclusivamente a 
determinados processos de fundição B 22 D); Processos de 
moldagem (processos que implicam o emprego de máquinas 
de moldar especiais, ver os grupos pertinentes a essas 
máquinas) 

9/02 . Moldes de areia ou similares para peças vazadas 
9/03 . . formados por moldagem a vácuo [6] 
9/04 . . Utilização de modelos perdidos 
9/06 . Moldes permanentes para peças vazadas (lingoteiras B 22 

D 7/06) 
9/08 . Características relativas à alimentação de metal fundido, 

por ex., canais de vazamento, canais de vazamento 
circulares, coadores 

9/10 . Machos; Manufatura ou instalação de machos 
9/11 . . por moldagem a vácuo [6] 
9/12 . Tratamento de moldes ou machos, por ex., secagem, 

endurecimento 
9/14 . . Equipamento ou instalação especialmente projetados 

para secagem de moldes ou machos (13/08 tem 
prioridade) 

9/16 . . . Equipamento móvel de secagem 
9/18 . Acabamento 
9/20 . Moldagem em pilhas, isto é, disposição de vários moldes 

ou caixas de fundição 
9/22 . Moldes para peças vazadas de forma especial 
9/24 . . para artigos ocos 
9/26 . . . para tubos nervurados; para radiadores 
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9/28 . . para rodas, rolos ou roletes 
9/30 . . para correntes 
 
Máquinas de moldar para fabricação de moldes ou machos 

11/00 Máquinas de moldar caracterizadas pela disposição das 
peças em relação umas às outras 

11/02 . Máquinas nas quais os moldes são deslocados durante um 
ciclo de operações sucessivas 

11/04 . . por uma mesa ou um transportador horizontal rotativo 
11/06 . . por um transportador vertical rotativo 
11/08 . . por meios de transporte não rotativos, por ex., por 

plataformas rolantes 
11/10 . com uma ou mais caixas de fundição integrando a 

máquina, da qual são removidos apenas os moldes de areia 
resultantes da compactação 

11/12 . Máquinas de moldagem móveis 

13/00 Máquinas de moldar para fazer moldes ou machos de 
formas especiais 

13/02 . equipadas com gabaritos, por ex., para remoção de excesso 
de material 

13/04 . . com gabaritos rotativos, por ex., dispostos sobre um pilar 
13/06 . . com gabaritos não rotativos e caixa de fundição rotativa 
13/08 . para moldes ou machos em casca 
13/10 . para tubos ou objetos ocos alongados 
13/12 . para machos 
13/14 . . por remoção de excesso de material, rotação ou 

revestimento 
13/16 . . por prensagem através de uma matriz 

15/00 Máquinas de moldar caracterizadas pelo mecanismo de 
compactação; Acessórios para as mesmas 

15/02 . Compactação por dispositivos de prensagem apenas 
15/04 . . implicando força muscular, por ex., alavancas operadas 

manualmente 
15/06 . . implicando engrenagens mecânicas, por ex., 

mecanismos de manivela (15/04 tem prioridade) 
15/08 . . implicando mecanismos pneumáticos ou hidráulicos 
15/10 . Compactação apenas por meio de dispositivos de percussão  
15/12 . . implicando engrenagens mecânicas 
15/14 . . implicando mecanismos pneumáticos ou hidráulicos 
15/14 . . implicando mecanismos pneumáticos ou hidráulicos 
15/16 . . . tendo a máquina um dispositivo especial para 

reduzir os choques em sua armação 
15/18 . . . . por meio de amortecedores de choque separados 
15/20 . Compactação por forças centrífugas apenas, por ex., por 

projetores de areia 
15/23 . Compactação por pressão de gás ou vácuo [6] 
15/24 . . implicando dispositivos de sopro nos quais o material é 

suprido em forma de partículas não aglomeradas 
15/26 . . implicando dispositivos de propulsão nos quais o 

material é suprido em forma de uma coluna 
compactada ou similar 

15/264 . . Compactação após a  carga do material do molde [6] 
15/268 . . . envolvendo combustão por explosão [6] 

15/272 . . . envolvendo a armazenagem de gás sob pressão [6] 
15/276 . . . por vácuo, por ex., processos de moldagem a 

vácuo  [6] 
15/28 . Compactação por meios diferentes atuando simultânea ou 

sucessivamente, por ex., sopro seguido de prensagem 
15/30 . . por dispositivos tanto de prensagem como de percussão 
15/32 . . . implicando apenas engrenagens mecânicas 
15/34 . . . implicando apenas mecanismos pneumáticos ou 

hidráulicos 

17/00 Máquinas de moldar caracterizadas pelo mecanismo que 
remove o modelo do molde ou que vira a caixa de fundição 
ou a chapa-modelo 

17/02 . Máquinas de moldar com dispositivo de elevação por pino 
17/04 . Máquina de moldar de chapa basculante 
17/06 . Máquinas de moldar com mecanismos para virar a chapa; 

Chapas de desmoldagem 
17/08 . Máquinas de moldar com mecanismos para virar chapa-

modelo ou molde em torno de um eixo horizontal 
17/10 . . Reviramento da chapa-modelo e da caixa de fundição 

apenas (17/14 tem prioridade) 
17/12 . . Reviramento da chapa-modelo, da caixa de fundição e 

do dispositivo de compactação como um todo (17/14 
tem prioridade) 

17/14 . . dispostas de um lado da mesa de moldar, comumente 
chamadas de máquinas de moldar com reviramento da 
mesa 

19/00 Peças ou acessórios para máquinas de moldar 
19/01 . Dispositivos para aplicar revestimento de vedação  [6] 
19/02 . Mesas de moldar 
19/04 . Dispositivos de controle especialmente projetados para 

máquinas de moldar 
19/06 . Dispositivos para sacudir ou desprender o modelo  

21/00 Caixas de moldagem; Acessórios para as mesmas (chapas 
de desmoldagem 17/06) 

21/01 . por moldagem a vácuo  [6] 
21/02 . Caixas de fundição desmontáveis, isto é, com divisões, 

articulações ou com seções laterais intercambiáveis 
21/04 . Moldes de recalque; Assento ou placa de fundo da caixa de 

moldagem (chapas-modelo 7/04) 
21/06 . . Assento ou placa de fundo da caixa de moldagem 
21/08 . Equipamento de fixação 
21/10 . Equipamento de guia 
21/12 . Acessórios 
21/14 . . para reforçar ou fixar materiais de moldagem ou machos, por 

ex., ganchos, suportes de machos, pinos, barras 

23/00 Ferramentas; Dispositivos, não incluídos antes, para moldagem 
23/02 . Dispositivos para revestimento de moldes ou machos 

25/00 Instalações de moldagem para fundições (para preparar 
materiais de moldagem 5/18; em combinação com instalações 
de vazamento B 22 D 47/02) 
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B 22 D  VAZAMENTO DE METAIS; VAZAMENTO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PELOS MESMOS PROCESSOS OU 

DISPOSITIVOS (modelagem de matérias plásticas ou de substâncias num estado plástico B 29 C; tratamento metalúrgico, 
selecionamento de substâncias a serem adicionadas ao metal C 21, C 22) 

 
Nota 

Nesta subclasse, qualquer material a ser vazado é designado como metal. 

Índice da Subclasse 
 
TRATAMENTOS PRELIMINARES..............................................1/00 
INDICADORES OU MEDIDORES ...............................................2/00 
PROCESSOS GERAIS DE VAZAMENTO; 
EQUIPAMENTO PARA ESSE FIM 

Vazamento centrífugo .......................................................13/00 
Vazamento em moldes por pressão ou injeção .................17/00 
Vazamento sob pressão ou vazamento a vácuo.................18/00 
Outros processos.....................................................15/00, 23/00 

VAZAMENTO CARACTERIZADO PELO PRODUTO 
Gusa.............................................................................3/00, 500 
Lingotes ......................................................................7/00, 9/00 
De forma contínua .............................................................11/00 
Vazamento dentro, sobre ou em volta de objetos..............19/00 
Vazamento para outros fins específicos ............................25/00 

 
VAZAMENTO DE METAIS ESPECIAIS................................... 21/00  
PÓS-TRATAMENTOS  

Do metal não solidificado ................................................. 27/00 
Remoção dos moldes ........................................................ 29/00 
Corte de material excedente.............................................. 31/00 

OUTROS EQUIPAMENTOS 
Para manipulação, para alimentação .......... 29/00, 33/00, 35/00, 

37/00, 39/00, 41/00 
Para limpeza...................................................................... 43/00 
Para outros fins.................................................................. 45/00 

CONTROLE OU INSPEÇÃO....................................................... 46/00 
INSTALAÇÕES DE VAZAMENTO........................................... 47/00 

 

1/00 Tratamento de massas fundidas no colherão ou nos canais 
de alimentação antes do vazamento (características relativas 
à injeção de gás em fechamentos do tipo deslizante 41/42; 
bocais de vazamento 41/58)  

2/00 Disposição de dispositivos indicadores ou medidores, por 
ex., relativos à temperatura ou à viscosidade da massa 
fundida [3] 

 
Vazamento de gusa, isto é, de peças fundidas adaptáveis à fusão 
subsequente; Vazamentos similares 

3/00 Vazamentos de gusa ou similares (equipamento para 
transporte do metal em fusão 35/00) 

3/02 . Moldagem dos canais de vazamento 

5/00 Máquinas ou instalações para vazamento de gusa ou 
similares 

5/02 . com mesas de vazamento rotativas 
5/04 . com transportadores de vazamento sem fim 
 
Vazamento de lingotes, isto é, de peças fundidas adaptáveis à 
laminação ou forja subsequente  

7/00 Vazamentos de lingotes (equipamento para transporte do 
metal em fusão 35/00) 

7/02 . Vazamento de lingotes compostos de dois ou mais metais 
diferentes em estado de fusão, isto é, integralmente 
fundidos 

7/04 . Vazamento de lingotes ocos 
7/06 . Lingoteiras ou sua manufatura 
7/08 . . Lingoteiras divididas 
7/10 . . Cabeças quentes para as mesmas 
7/12 . Acessórios, por ex., para sinterização, para prevenir 

salpicos 

9/00 Máquinas ou instalações para vazamento de lingotes 
 
 
Processos especiais de vazamento; Máquinas ou aparelhos para 
esse fim 
 

11/00 Lingotamento contínuo de metais, isto é, lingotamento em 
comprimentos indefinidos (estiramento de metal, extrusão de 
metal B 21 C) 

11/01 . sem moldes, por ex., em superfícies em fusão [2] 
11/04 . no interior de moldes com as extremidades abertas, por ex., 

moldes tendo paredes oscilantes (11/06, 11/07 têm 
prioridade) [3] 

11/041 . . por vazamento vertical (11/043, 11/049 a 11/059 têm 
prioridade)  [7] 

11/043 . . Moldes curvos (11/049 a 11/059 têm prioridade) [7] 
11/045 . . por vazamento horizontal (11/049 a 11/059 têm 

prioridade) [7] 
11/047 . . . Meios para unir distribuidor ao molde [7] 
11/049 . . para vazamento direto em coquilha, por ex., 

vazamento eletromagnético  [7] 
11/05 . . no interior de moldes com paredes ajustáveis   [7] 
11/051 . . no interior de moldes com paredes oscilantes   [7] 
11/053 . . Meios para oscilar os moldes [7] 
11/055 . . Resfriando os moldes  [7] 
11/057 . . Fabricação ou calibragem dos moldes  [7] 
11/059 . . Materiais ou revestimentos de moldes  [7] 
11/06 . no interior de moldes com paredes móveis, por ex., com 

rolos, chapas, correias transportadoras, esteiras (11/07 tem 
prioridade) [3] 

11/07 . Lubrificação dos moldes [3] 
11/08 . Acessórios para iniciar o processo de lingotamento 
11/10 . Acessórios para alimentação ou tratamento do metal 

fundido (41/00 tem prioridade) [1,7] 
11/103 . . Distribuindo o metal fundido, por ex. utilizando canais 

de sangria, flutuadores, distribuidores  [7] 
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11/106 . . Protegendo o jato de material fundido  [7] 
11/108 . . Alimentando aditivos, pós metálicos ou similares  [7] 
11/11 . . Tratando o metal fundido  [7] 
11/111 . . . utilizando pós metálicos de proteção  [7] 
11/112 . . . por resfriamento acelerado  [7] 
11/113 . . . por tratamento à vácuo  [7] 
11/114 . . . utilizando meios de agitação ou vibração (11/117 

tem prioridade)  [7] 
11/115 . . . . utilizando campos magnéticos  [7] 
11/116 . . . Refino do metal [7] 
11/117 . . . . por tratamento com gases (11/118, 11/119 têm 

prioridade)  [7] 
11/118 . . . . pela circulação do metal sob, sobre ou ao 

redor de paredes de contenção  [7] 
11/119 . . . . por filtragem  [7] 
11/12 . Acessórios para o tratamento subsequente ou trabalho do 

material fundido in situ (laminação imediatamente 
subsequente a lingotamento contínuo B 21 B 1/46, 13/22) 
[3] 

11/124 . . para resfriamento [2] 
11/126 . . para corte [2] 
11/128 . . para remoção [2] 
11/14 . Instalações para lingotamento contínuo 
11/16 . Controle ou regulagem de processos ou operações [2] 
11/18 . . para vazamento (11/20 tem prioridade) [4] 
11/20 . . para remoção de materiais fundidos [4] 
11/22 . . para resfriamento de materiais fundidos ou moldes [4] 

13/00 Vazamento centrífugo; Vazamento por meio de força 
centrífuga 

13/02 . de peças alongadas sólidas ou ocas, por ex., tubos, em 
moldes girando em torno de seu eixo longitudinal 

13/04 . de peças rasas, sólidas ou ocas, por ex., rodas ou anéis, em 
moldes girando em torno de seu eixo de simetria 

13/06 . de peças sólidas ou ocas em moldes girando em torno de 
um eixo disposto no exterior do molde 

13/08 . em que um molde estacionário é alimentado por uma 
massa de metal líquido em rotação 

13/10 . Acessórios para aparelhos de vazamento por centrifugação, 
por ex., moldes, revestimentos para os mesmos, meios para 
alimentação com metal em fusão, limpeza de moldes, 
remoção das peças fundidas (fabricação ou revestimento 
de moldes B 22 C) 

13/12 . Controle, inspeção, especialmente adaptados ao vazamento 
centrífugo, por ex., por razões de segurança (controle ou 
regulagem em geral G 05) [3] 

15/00 Vazamento por meio de um molde ou macho, do qual uma 
parte, que é importante de processo de alta condutividade 
térmica, por ex., vazamento em coquilha; Moldes ou 
acessórios especialmente adaptados a esse fim (vazamento 
contínuo de metal no interior de moldes com as extremidades 
abertas para vazamento direto em coquilha 11/0439) [1,7] 

15/02 . de cilindros, pistões, bronzinas de mancal ou outros 
objetos similares de paredes finas 

15/04 . Máquinas ou aparelhos para vazamento em coquilha 
(15/02 tem prioridade) 

17/00 Vazamento em molde sob pressão ou vazamento em molde 
por injeção, isto é, vazamento em que o metal seja forçado 
dentro de um molde sob alta pressão [3] 

17/02 . Máquinas de câmara quente, isto é, com câmara de pressão 
aquecida, na qual o metal é fundido 

17/04 . . Máquinas de êmbolo 
17/06 . . máquinas à injeção de ar 
17/08 . Máquinas de câmara fria, isto é, com câmaras de pressão 

sem aquecimento dentro da qual o metal fundido é 
carregado 

17/10 . . com movimento horizontal da prensa 
17/12 . . com movimento vertical da prensa 
17/14 . Máquinas em que o vácuo foi feito na matriz 
17/16 . especialmente adaptadas ao vazamento de fechos de correr 

ou seus elementos 
17/18 . Máquinas montadas com elementos que permitem diversas 

combinações 
17/20 . Acessórios; Detalhes 
17/22 . . Matrizes (manufatura, ver a classe pertinente, por ex., 

B 23 P 15/24); Chapas de matrizes; Suportes de 
matrizes; Equipamento para resfriamento de matrizes; 
Acessórios para soltar e ejetar a peça fundida das 
matrizes 

17/24 . . . Acessórios para colocação no lugar e fixação de 
machos ou inserções 

17/26 . . Fechamento ou abertura de matrizes 
17/28 . . Cadinhos 
17/30 . . Acessórios para alimentação com metal em fusão, por 

ex., em quantidades dosadas 
17/32 . . Equipamento de controle 

18/00 Vazamento sob pressão; Vazamento a vácuo (17/00 tem 
prioridade; tratamento do metal no molde usando-se pressão 
ou vácuo 27/00) [3] 

18/02 . Vazamento sob pressão fazendo uso de dispositivos de 
compressão mecânica, por ex., forjamento do fundido 
(18/04 tem prioridade) [3] 

18/04 . Vazamento à baixa pressão, isto é, utilizando-se pressões 
até poucos bar para encher o molde [3] 

18/06 . Vazamento a vácuo, isto é, fazendo-se uso de vácuo para 
encher o molde [3] 

18/08 . Controle, inspeção, por ex., por razões de segurança 
(controle ou regulagem em geral G 05) [3] 

19/00 Vazamento dentro, sobre ou em volta de objetos que 
constituem parte integrante  do produto (23/04 tem 
propriedade; solda aluminotérmica B 23 K 23/00; revestimento 
por fundição de material fundido no substrato C 23 C 6/00) 

19/02 . para fabricação de artigos com reforço (19/14 tem 
prioridade) [3] 

19/04 . para ligar peças 
19/06 . para manufaturar ou restaurar ferramentas 
19/08 . para formação de revestimentos ou coberturas, por ex., de 

metal anti-atrito 
19/10 . Restauração de objetos defeituosos ou avariados por 

processo de vazamento de metal (por outros processos B 
23 P 6/04) 

19/12 . para fabricar objetos, por ex., dobradiças, com peças 
móveis em relação umas às outras 
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19/14 . sendo os objetos filamentosos ou de forma especial [3] 
19/16 . para fabricar objetos fundidos compostos de dois ou mais 

metais diferentes, por ex., para fabricar cilindros para 
laminadores (lingotes de vazamento compostos 7/02) [3] 

21/00 Vazamento de metais não ferrosos ou de compostos 
metálicos desde que suas propriedades metalúrgicas sejam 
importantes para o processo de vazamento; 
Selecionamento de composições para esse fim 

21/02 . Vazamento de metais não ferrosos excessivamente 
oxidáveis, por ex., em atmosfera inerte (aparelhos para 
vazamento a vácuo 18/00; utilização da atmosfera inerte no 
vazamento de metais em geral 23/00) 

21/04 . . Vazamento de alumínio ou magnésio 
21/06 . Vazamento de metais não ferrosos com alto ponto de 

fusão, por ex., carbonetos metálicos (21/02 tem prioridade) 

23/00 Processos de vazamento não incluídos nos grupos 1/00 a 
21/00 (fabricação de pó metálico por fundição B 22 F 9/08; 
solda aluminotérmica B 23 K 23/00; refusão de metais C 22 B 
9/16) 

23/02 . Vazamento direto 
23/04 . Vazamento por imersão (imersão a quente ou processos de 

imersão para aplicar material de revestimento no estado 
fundido sem afetar a forma da peça C 23 C 2/00) 

23/06 . Redução de metal ao estado líquido, por ex., partículas 
metálicas, no molde 

23/10 . . Moldagem por eletro-escória[5] 

25/00 Vazamento especial caracterizado pela natureza do 
produto (15/02, 17/16, 19/00 têm prioridade; fundição de 
chapas de estereotipia B 41 D 3/00) [2] 

25/02 . pela peculiaridade da forma; de obras de arte 
25/04 . . Vazamento de placas metálicas de baterias elétricas ou 

similares (sua fabricação por processos escalonados H 
01 M 4/82) [2] 

25/06 . por suas propriedades físicas (27/00 tem prioridade) 
25/08 . . por dureza uniforme (15/00 tem prioridade) 

27/00 Tratamento do metal no molde enquanto está fundido ou 
dúctil (7/12, 11/10, 18/00, 43/00 têm prioridade) [3] 

27/02 . Utilização de efeitos elétricos ou magnéticos 
27/04 . Modificação da temperatura do metal, por ex., por 

aquecimento ou resfriamento do molde (resfriamento de 
moldes com extremidades abertas em processo de 
vazamento contínuo 11/055) [7] 

27/06 . . Aquecimento do recorte superior de lingotes (cabeças 
quentes para lingoteiras 7/10) 

27/08 . Agitação, vibração ou rotação dos moldes (11/051, 11/053 
têm prioridade) [7] 

27/09 . pelo uso de pressão [3] 
27/11 . . fazendo uso de dispositivos de compressão mecânica 

[3] 
27/13 . . fazendo uso de pressão de gás [3] 
27/15 . pelo uso de vácuo [3] 
27/18 . Medidas para utilização de processos químicos destinados 

a modificar a composição superficial das peças vazadas, 
por ex., para lhes melhorar a resistência à ação de ácidos 

27/20 . Medidas para modificar a estrutura granular ou à textura, 
não mencionadas anteriormente; Seleção de composições 
para esse fim 

Medidas finais depois do vazamento (limpeza das peças fundidas por 
jatos de areia B 24 C) 

29/00 Remoção de peças fundidas de seus moldes não restringida 
a processos de vazamento abrangidos por um só grupo 
principal; Retirada de machos; Manuseio de lingotes [2] 

29/02 . Aparelhos vibratórios especialmente projetados para 
esvaziamento de caixas de fundição 

29/04 . Manipulação ou desmoldagem das peças fundidas ou 
lingotes (dispositivos de aperto em geral, ver as subclasses 
pertinentes, por ex., B 66 C) 

29/06 . . Desmoldadores acionados por pressão de fluido 
29/08 . . Desmoldadores acionados mecanicamente [2] 

30/00 Resfriamento de peças vazadas, não limitado aos processos 
de vazamento abrangidos por um grupo principal apenas 
(acessórios para o resfriamento de materiais fundidos em 
vazamento contínuo de metais 11/124; controle ou regulagem 
de operações ou dos processos de resfriamento dos materiais 
fundidos ou de moldes em vazamento contínuo de metais 
11/22; vazamento em coquilha 15/00) [5] 

31/00 Corte de material excedente, por ex., canais de alimentação 
 
Outros equipamentos para vazamento (disposição de mecanismos 
indicadores ou medidores 2/00) [3] 

33/00 Equipamento para manipulação de moldes 
33/02 . Reviramento ou transposição de moldes 
33/04 . Agrupamento ou separação de moldes 
33/06 . Carregamento ou descarregamento de moldes 

35/00 Equipamento para transportar metal em fusão para os 
canais de vazamento de lingotes ou moldes (37/00 a 41/00 
têm prioridade; especialmente adaptado a processos ou 
máquinas especiais, ver os grupos pertinentes) 

35/02 . para os canais de vazamento de lingotes 
35/04 . para os moldes, por ex., placa de assento, canais de 

vazamento 
35/06 . Equipamento de aquecimento ou resfriamento 

37/00 Controle ou regulagem do vazamento de metal líquido a 
partir de um recipiente para manutenção de um banho de 
fusão (39/00, 41/00 têm prioridade; especialmente adaptado a 
processos ou a máquinas específicas, ver os grupos pertinentes 
desta subclasse) [3,5] 

39/00 Equipamento para alimentação dosada do metal fundido 
(especialmente adaptado a processos ou a máquinas 
particulares, ver os grupos pertinentes desta subclasse) 

39/02 . possuindo meios de controle, da quantidade de metal 
fundido, por seu volume [3] 

39/04 . possuindo meios de controle, da quantidade de metal 
fundido, por seu peso [3] 

39/06 . possuindo meios de controle, da quantidade de metal 
fundido, por controle da pressão sobre o metal fundido [3] 

41/00 Recipientes para manutenção de um banho de fusão, por 
ex., panelas, distribuidores, conchas de vazamento ou 
similares (39/00, 43/00 têm prioridade) [5] 

41/005 . com meios de aquecimento ou resfriamento [5] 
41/01 . . Meios de aquecimento [5] 
41/015 . . . com aquecimento exterior, isto é, a fonte de calor 

não faz parte da panela [5] 
41/02 . Revestimentos 
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41/04 . basculantes 
41/05 . . Calha de uma panela sinfonada [5] 
41/06 . Equipamento para o basculamento 
41/08 . para vazamento pelo fundo (41/14, 41/50 têm prioridade) 
41/12 . Panelas móveis ou recipientes similares; Carrinhos para 

panelas (guindastes para fundição B 66 C) 
41/13 . . Panelas de espera de revólver [7] 
41/14 . Fechamentos [5] 
41/16 . . do tipo de haste de tampão, isto é, posicionando-se a 

haste de fechamento na direção vertical através do 
recipiente e do metal que contém, para fazer variar a 
seção de passagem do metal na abertura de vazamento 
[5] 

41/18 . . . Hastes de tampão para esse fim [5] 
41/20 . . . Equipamento para operação das hastes de tampão 

[5] 
41/22 . . do tipo corrediça, isto é, tendo uma placa fixa e uma 

placa móvel em contato mútuo e cujo deslizamento 
permite fazer variar a seção de passagem [5] 

41/24 . . . caracterizados por uma placa que se desloca na 
forma retilínea (41/38 a 41/42 têm prioridade) [5] 

41/26 . . . caracterizados por uma placa giratória (41/38 a 
41/42 têm prioridade) [5] 

41/28 . . . Placas para esse fim (41/38 a 41/42 têm prioridade) 
[5] 

41/30 . . . . Sua fabricação ou restauração [5] 
41/32 . . . . . caracterizadas pelo material utilizado [5] 
41/34 . . . . Seus meios de suporte, fixação ou 

centralização [5] 

41/36 . . . . Tratamento das placas, por ex., lubrificação, 
aquecimento (panelas, conchas de vazamento 
ou similares com meios de aquecimento  
41/01) [5] 

41/38 . . . Meios para operar a válvula corrediça [5] 
41/40 . . . Meios para pressionar as placas umas contra as 

outras [5] 
41/42 . . . Características relativas à injeção de gás [5] 
41/44 . . Meios de fechamento consumíveis, isto é, meios de 

fechamento que se utilizam somente uma vez [5] 
41/46 . . . Tampas refratárias maciças [5] 
41/48 . . . Fechamentos fundíveis [5] 
41/50 . Bocais de vazamento [5] 
41/52 . . Sua fabricação ou restauração [5] 
41/54 . . . caracterizados pelo material utilizado para esse fim 

[5] 
41/56 . . Meios de suporte, de manipulação ou de mudança do 

bocal de vazamento [5] 
41/58 . . com meios de injeção de gás [5] 
41/60 . . com meios de aquecimento ou resfriamento [5] 
41/62 . . com meios para agitar ou vibrar [5] 

43/00 Limpeza mecânica, por ex., retirada da escória do metal 
em fusão 

 
45/00 Equipamento para vazamento não incluído em outro local 
 
 
46/00 Controle, inspeção, não restritos ao vazamento abrangido 

por um único grupo principal, por ex., por razões de 
segurança (controle ou regulagem em geral G 05) [3] 

47/00 Instalação para vazamento 
47/02 . para moldagem e vazamento 

 

B 22 F TRABALHO MECÂNICO COM PÓ METÁLICO; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS A PARTIR DE PÓ METÁLICO (processos 
ou dispositivos para granulação de material em geral B 01 J 2/00; fabricação de cerâmicas por meio de compactação ou sinterização C 04 
B, por ex., C 04 B 35/64; para a produção de metais, ver a classe C 22; redução ou decomposição de compostos metálicos em geral C 22 
B; fabricação de ligas por metalurgia do pó C 22 C; produção eletrolítica de pó metálico C 25 C 5/00) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange a produção de pó metálico apenas quando o pó é produzido com características físicas específicas. [6] 
(2) A produção de pó metálico se classifica na presente subclasse na medida em que a invenção se refira à preparação de pó com 

características físicas específicas. [3] 
– “pó metálico” entende-se como abrangendo pós que contenham material não metálico em proporção considerável; 
– “pó” não pretende excluir partículas um tanto maiores que sejam trabalhadas, obtidas ou se comportem de maneira similar ao pó, 

por ex., fibras. 

 

1/00 Tratamento especial de pó metálico, por ex., para 
facilitar seu trabalho, para melhorar suas propriedades; 
pós metálicos per se , por ex., misturas de partículas de 
composições diferentes (C 04, C 08 têm prioridade) 

1/02 . compreendendo revestimento do pó [2] 

3/00 Manufatura de peças ou artigos com pós metálicos 
caracterizada pela maneira de compactar ou sintetizar; 
Aparelhos especialmente adaptados a esse fim 

3/02 . Compactação apenas 
3/03 . . Prensas de moldagem para esse fim [6] 
3/035 . . . com uma ou mais partes montadas de forma 

pivotante [6] 
3/04 . . por aplicação de pressão de fluidos 
3/06 . . por força centrífuga 
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3/08 . . por força explosiva 
3/087 . . utilizando impulsos de alta energia, por ex., 

impulsos de campo magnético [6] 
3/093 . . utilizando vibração [6] 
3/10 . Sinterização apenas, por ex., fabricação de peças 

porosas 
3/105 . . pelo uso de corrente elétrica, radiação à laser ou 

plasma ( 3/11 tem prioridade ) [6] 
3/11 . . Fabricação de peças ou artigos porosos [6] 
3/115 . por pulverização de metal fundido, isto é sinterização 

por pulverização, fundição por pulverização  [6] 
3/12 . Compactação e sinterização (por forjamento 3/17) [6] 
3/14 . . simultaneamente 
3/15 . . . Compressão isostática à quente  [6] 
3/16 . . em estágios sucessivos ou repetidos 
3/17 . por forjamento [6] 
3/18 . pelo uso de roletes de pressão [6] 
3/20 . para produzir vergalhões extrudados 
3/22 . para produzir peças fundidas com uma suspensão de pó 

metálico 
3/23 . envolvendo uma sintese de alta temperatura com alta 

propagação ou uma etapa de sinterização por reação [6] 
3/24 . Pós-tratamento das peças ou objetos 
3/26 . . Impregnação 

5/00 Manufatura de peças ou artigos com pó metálico, 
caracterizada pela forma especial do produto 

5/02 . de anéis de segmento 
5/04 . de pás de turbina 
5/06 . de peças filetadas, por ex., porcas 
5/08 . de artigos dentados, por ex., rodas de engrenagem; 

discos de came 
5/10 . de artigos com cavidades ou orifícios, não incluído em 

outro local nos subgrupos precedentes  [6] 
5/12 . de tubos ou fios metálicos [6] 

7/00 Manufatura de camadas compostas, peças ou artigos, à 
base de pós metálicos, por sinterização do pó, com ou 
sem compactação 

7/02 . de camadas compostas 
7/04 . . com uma ou mais camadas não feitas de pó, por ex., 

feitas de metal sólido 
7/06 . de peças ou artigos compostos de partes diferentes, por 

ex., para formar ferramentas de pastilhas 
7/08 . . com uma ou mais partes não feitas de pó 

8/00 Manufatura de artigos de sucata ou de refugo de 
partículas metálicas  [6] 

9/00 Produção de pó metálico ou de suspensões do mesmo 
9/02 . pelo uso de processos físicos [3] 
9/04 . . a partir de material sólido, por ex., trituração, 

moagem ou britagem (trituração, moagem ou 
britagem em geral, ver as subclasses pertinentes, 
por ex., B 02 C) [3] 

9/06 . . a partir de material líquido [3] 
9/08 . . . por vazamento, por ex., através de peneiras ou 

em água, por atomização ou pulverização 
(usando-se descarga elétrica 9/14) [3] 

9/10 . . . . usando-se força centrífuga [3] 
9/12 . . a partir de material gasoso [3] 
9/14 . . usando-se descarga elétrica [3] 
9/16 . usando-se processos químicos [3] 
9/18 . . com redução de compostos metálicos [3] 
9/20 . . . a partir de compostos metálicos sólidos [3] 
9/22 . . . . usando-se redutores gasosos [3] 
9/24 . . . a partir de compostos metálicos líquidos, por 

ex., soluções [3] 
9/26 . . . . usando-se redutores gasosos [3] 
9/28 . . . a partir de compostos metálicos gasosos [3] 
9/30 . . por decomposição de compostos metálicos, por ex., 

por pirólise [3] 
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B 23 MÁQUINAS-FERRAMENTA; USINAGEM DE METAL NÃO INCLUÍDA EM OUTRO LOCAL 
(puncionamento, perfuração, fabricação de artigos por meio de processamento de metal em chapas, tubos ou 
perfis B 21 D; trabalho de arame B 21 F; fabricação de alfinetes, agulhas ou pregos, B 21 G; fabricação de 
correntes B 21 L; esmerilhamento B 24) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– operações não incluídas em qualquer outra classe; 
– combinações de operações abrangidas por subclasses diferentes das classes B 21 a B 24, cujas combinações são abrangidas pela 

subclasse B 23 P, com a exceção de operações subsidiárias realizadas em conjunto com operações principais abrangidas por uma 
única subclasse; 

– características, específicas de máquinas-ferramenta, relativas à um requisito ou problema cuja natureza não é comum a uma espécie 
particular de máquina-ferramenta, por ex., alimentação do material, a qual é abrangida pela subclasse B 23 Q, muito embora a 
realização destas características possa diferir de acordo com o tipo de máquina-ferramenta em questão. A dita subclasse abrange tais 
características, em geral, ainda que a característica ou a função específica, em qualquer caso particular, seja de certo modo peculiar 
ou seja apenas atribuída à máquinas-ferramenta destinadas a uma operação particular; somente em casos excepcionais são tais 
características classificadas na subclasse para a máquina-ferramenta em questão. Certas características desta natureza geral são, 
todavia, referentes a subclasses relativas à determinadas operações de usinagem de metal, especialmente B 23 B, em cujo caso as 
subclasses em questão não são restritas, em relação a essas características, ao tipo de máquina-ferramenta com a qual elas 
primordialmente dizem respeito. 

(2) Nesta classe, os seguintes termos ou exp ressões são empregados com os significados indicados: 
– “usinagem de metal” abrange a usinagem de outros materiais a menos que o contexto exija de outro modo; 
– “tipo de operações” e expressões similares referem-se à tais operações de usinagem tais como mandrilagem, perfuração, fresagem e 

esmerilhamento; 
– “tipo de máquina” significa uma máquina destinada a uma espécie particular de operação de usinagem de metal (por ex., um torno); 
– “forma de máquina” significa uma máquina de um determinado tipo adaptada ou disposta para uma maneira especial de usinagem 

ou para um trabalho especial, por ex., torno de placa, torno de contra-cabeçote, torno revólver; 
– “máquinas diferentes” abrangem diferentes formas de máquinas para executar o mesmo tipo de operação de usinagem de metal, por 

ex., máquinas de furar verticais e horizontais. 
(3) Caso os detalhes, peças ou acessórios não possuam característica essencial específica às máquinas-ferramenta, a classe mais geral, por 

ex., F 16, tem prioridade. 
 
B 23 B TORNEAMENTO; BROQUEAMENTO (disposições para reprodução ou controle B 23 Q) 
 
Índice da Subclasse 
 
TORNEAMENTO 

Métodos...............................................................................1/00 
Tornos 

tornos de uso geral ........................................................3/00 
tornos automáticos ou semi-
automáticos ...............................................7/00, 9/00, 11/00 
para trabalhos especiais.................................................5/00 
manipulação, ajustagem ...................................13/00, 15/00 
peças 

cabeçotes, contra-cabeçotes, 
mandris ...........................................19/00, 23/00, 31/00 
ferramentas ou porta-
ferramenta..................................................27/00, 29/00 
outras peças.....................................17/00, 21/00, 33/00 
acessórios..............................................................25/00 

 
 

BROQUEAMENTO, PERFURAÇÃO 
Métodos........................................................... 35/00, 37/00 
Máquinas 

máquinas de uso geral .......................................... 39/00 
para trabalhos especiais ........................................ 41/00 
máquinas manuais ................................................ 45/00 
peças ............................................... 47/00, 49/00, 51/00 

DISPOSITIVOS PARA ADAPTAÇÃO A 
QUALQUER MÁQUINA-FERRAMENTA................................. 43/00 

 

Torneamento 

1/00 Métodos de tornear ou de usinar exigindo precipuamente o 
uso de máquinas de tornear; Emprego de equipamento 
auxiliar relativo a esses métodos 

3/00 Máquinas ou dispositivos de tornear de uso geral, por ex., 
tornos de centrar com barra de alimentação e parafusos de 
avanço; Conjunto de máquinas de tornear 

3/02 . Pequenos tornos, por ex., para ferramenteiros 
(especialmente destinados a relojoeiros G 04 D 3/00) 

3/04 . Máquinas de tornear em que a peça é girada por meios 
distanciados do cabeçote 

3/06 . Máquinas de tornear ou dispositivos caracterizados apenas 
pela disposição especial das unidades estruturais (B 23 Q 
37/00 tem prioridade, aspectos estruturais de detalhes,  
ver os grupos pertinentes; tais aspectos de aplicação geral 
B 23 Q) 

3/08 . Máquinas de tornear caracterizadas pela utilização de 
placas 

3/10 . . com placa horizontal, isto é, máquinas verticais de 
perfurar e tornear 
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3/12 . . com placa vertical, isto é, tornos de placa 
3/14 . . Montagens ou acionamentos de placas 
3/16 . Tornos revólver para tornear peças montadas 

individualmente na placa 
3/18 . . com fuso de trabalho horizontal 
3/20 . . com fuso de trabalho vertical 
3/22 . Máquinas de tornear ou dispositivos com cabeçotes porta-

ferramentas rotativos 
3/24 . . cujas ferramentas não efetuam um movimento radial; 

Cabeçotes porta-ferramentas rotativos para esse fim 
3/26 . . cujas ferramentas efetuam um movimento radial; 

Cabeçotes porta-ferramentas para esse fim 
3/28 . Máquinas de tornear em que a alimentação é controlada 

por dispositivo de reprodução, isto é, tornos de reprodução 
(aspectos de dispositivos de reprodução B 23 Q 35/00) 

3/30 . Máquinas de tornear com dois ou mais fusos de trabalho, 
por ex., dispostos de maneira fixa 

3/32 . . para efetuar operações idênticas em duas ou mais 
peças simultaneamente 

3/34 . Máquinas de tornear curtas com um ou mais fusos de 
trabalho acionados por uma extremidade (3/12 tem 
prioridade) 

3/36 . Combinações de máquinas de tornear destinadas apenas a 
um resultado especial da usinagem de metal (se o resultado 
não for primordial B 23 Q 39/00) 

5/00 Máquinas ou dispositivos de tornear especialmente 
adaptados a trabalhos especiais; Acessórios especialmente 
adaptados aos mesmos 

5/02 . para tornear cubos de roda ou tambores de freio (5/04 tem 
prioridade) 

5/04 . para recondicionar cubos de roda ou tambores de freio ou 
eixos de árvore sem removê-los do veículo 

5/06 . para tornear válvulas ou carcaças de válvula 
5/08 . para tornear eixos, barras, hastes, tubos, rolos, isto é, 

tornos para eixos, tornos para rolos; Torneamento sem 
centro 

5/10 . . para tornear rolos a passo de peregrino 
5/12 . . para desbastar barras ou tubos por meio de ferramentas 

de corte dispostas em torno da peça (emprego de 
ferramentas de corte dispostas em torno da peça para 
outro tipo de usinagem que não torneamento B 23 D 
79/12) [2] 

5/14 . Tornos de talhar (cisalhamento B 23 D) 
5/16 . para biselar, chanfrar ou rebarbar as extremidades de 

barras ou tubos 
5/18 . para tornear eixos de manivela, excêntricos ou cames, por 

ex., tornos para pinos de manivela 
5/20 . . sem removê-los do motor 
5/22 . . Fixação da peça à máquina, por ex., mandris 
5/24 . para tornear pistões ou outras peças em forma de uma 

seção transversal não exatamente circular 
5/26 . para tornear simultaneamente superfícies internas e 

externas de um corpo 
5/28 . para tornear rodas ou rodeiros ou manivelas, por ex., torno 

para rodas 
5/30 . . Disposições para controle das ferramentas por meio de 

gabaritos 
5/32 . . para recondicionamento de rodeios sem removê-los do 

veículo; Tornos, sob o piso, para rodas de veículos 
ferroviários 

5/34 . . Fixação da peça à máquina, por ex., mandris para sem 
fim; Acionamento para esse fim 

5/36 . para tornear superfícies de formas especiais pela utilização 
de mecanismos geométricos que produzem um movimento 
relativo entre a ferramenta e a peça, isto é, tornos 
mecânicos de perfilar 

5/38 . . para tornear superfícies cônicas, interna ou 
externamente, por ex., pinos cônicos 

5/40 . . para tornear superfícies esféricas, interna ou 
externamente 

5/42 . . para executar desbastamento de superfície, isto é, 
tornos desbastadores 

5/44 . . para tornear superfícies poligonais ou outras não 
circulares controladas por engrenagens ou mecanismos 
de guia, isto é, tornos excêntricos 

5/46 . . para tornear superfícies helicoidais ou espiraladas 
(abertura de roscas B 23 G) 

5/48 . . . para abrir ranhuras, por ex., ranhuras de 
lubrificação de forma helicoidal 

7/00 Máquinas de tornear automáticas ou semi -automáticas 
com um único fuso de trabalho, por ex., controladas por 
cames; Equipamento para as mesmas; Características 
comuns a máquinas de tornear automáticas e semi-
automáticas com um ou mais fusos de trabalho 

7/02 . Máquinas automáticas ou semi-automáticas para tornear 
peças em bruto 

7/04 . . Máquinas revólver 
7/06 . . com cabeçotes deslizantes 
7/08 . . com fusos de trabalho vertical 
7/10 . . Acessórios, por ex., proteções 
7/12 . Máquinas automáticas ou semi-automáticas para tornear 

produtos semi-acabados 
7/14 . . com um fuso de trabalho horizontal 
7/16 . . com um fuso de trabalho vertical 

9/00 Máquinas de tornear automáticas ou semiautomáticas com 
vários fusos de trabalho, por ex., máquinas automáticas de 
fusos múltiplos dispostos em um carrinho de tambor capaz 
de ser deslocado para posições predeterminadas; 
Equipamento para as mesmas (equipamento adaptável a 
máquinas de um único fuso 7/00) 

9/02 . Máquinas automáticas ou semi-automáticas para tornear 
peças em bruto 

9/04 . . com fusos de trabalho horizontal 
9/06 . . com fusos de trabalho vertical 
9/08 . Máquinas automáticas ou semi-automáticas para tornear 

produtos semi-acabados 
9/10 . . com fuso de trabalho na horizontal 
9/12 . . com fuso de trabalho na vertical 

11/00 Máquinas de tornear automáticas ou semiautomáticas 
incorporando equipamento para efetuar outros processos 
de trabalho, por ex., para ranhuramento, fresagem, 
laminação 

13/00 Disposições automáticas para transportar ou prender com 
mandris ou guiar as peças brutas 

13/02 . para máquinas de tornear com um único fuso de trabalho 
13/04 . para máquinas de tornear com vários fusos de trabalho 
13/06 . Disposições para desligar o acionamento das máquinas de 

tornear ao ser completada a operação de usinagem 
13/08 . Disposições para reduzir vibrações nos circuitos de 

alimentação ou para amortecer ruídos (amortecimento de 
ruídos em geral G 10 K) 

13/10 . com depósitos para as peças em bruto 
13/12 . Acessórios, por ex., batentes, garras 
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15/00 Disposições para transportar, carregar, ajustar, inverter, 
prender com mandris ou descarregar produto semi-
acabado destinados a máquinas de tornear automáticas ou 
semi -automáticas 

Peças ou acessórios especialmente destinados a máquinas de 
tornear 

17/00 Leitos de tornos (armações de base, guias de carrinho em si B 
23 Q 1/00) 

19/00 Cabeçotes; Peças equivalentes de qualquer máquina-
ferramenta 

19/02 . Fusos de trabalho; Características relativas aos mesmos, 
por ex., disposições dos suportes (13/00 tem prioridade) 

21/00 Carrinhos de tornos; Carrinhos transversais; Postos de 
ferramentas (porta-ferramentas 29/00); Peças similares de 
qualquer máquina-ferramenta 

23/00 Contra-cabeçotes; Pontas de centrar 
23/02 . Pontas de centrar fixas 
23/04 . Pontas de centrar rotativas 

25/00 Acessórios ou equipamento auxiliar para máquinas de 
tornear (para máquinas-ferramenta em geral B 23 Q; 
esfriamento ou lubrificação B 23 Q 11/12) 

25/02 . Disposições para quebrar cavacos em máquinas de tornear 
(em ferramentas de corte 27/22) 

25/04 . Guardas protetoras especialmente destinadas a máquinas 
de tornear (em geral F 16 P) 

25/06 . Equipamento de medição, calibragem ou ajustagem em 
máquinas de tornear para colocar em posição, fazer 
avançar, controlar ou guiar as ferramentas de corte ou a 
peça (dispositivos de medição ou calibres G 01 B) 

27/00 Ferramentas para máquinas de tornear ou broquear (para 
máquinas de furar 51/00); Ferramentas de tipo semelhante 
em geral; Acessórios para as mesmas 

27/02 . Ferramentas de corte com uma parte principal retilínea e 
com o gume inclinado (27/04 a 27/08 têm prioridade) 

27/04 . Ferramentas para decepar (27/08 tem prioridade) 
27/06 . Ferramentas para cortes perfilados, isto é, ferramentas de 

modelar 
27/08 . Ferramentas de corte com as peças principais de corte em 

forma de lâmina ou disco 
27/10 . Ferramentas de corte com uma disposição especial para 

resfriamento 
27/12 . . com gume circular de rotação contínua; Suportes para 

as mesmas 
27/14 . Ferramentas de corte cujos gumes ou elementos de corte 

são material especial 
27/16 . . com gumes cambiáveis, por ex., podendo ser fixados 
27/18 . . com gumes ou elementos de corte de montagem rígida, 

por ex., por solda forte 
27/20 . . com gumes de diamante 
27/22 . Ferramentas de corte com equipamento para quebrar 

cavacos 
27/24 . Ferramentas de serrilhar 

29/00 Suportes para ferramentas de corte não rotativas (27/12 
tem prioridade); Barras ou cabeçotes de broqueamento; 
Acessórios para porta-ferramentas 

29/02 . Barras de broqueamento 

29/03 . Cabeçotes de broqueamento 
29/034 . . deslocando-se as ferramentas em sentido radial, por 

ex., para fazer chanfros ou estrias [4] 
29/04 . Porta-ferramentas para uma única ferramenta de corte 
29/06 . . Porta-ferramentas equipados com ranhuras dispostas 

longitudinalmente, para fixar a ferramenta em posição 
de corte 

29/08 . . Porta-ferramentas equipados com ranhuras, dispostas 
transversalmente, para colocar a ferramenta em 
posição de corte 

29/10 . . . com uma base de apoio ajustável para a ferramenta 
de corte 

29/12 . . Disposições especiais do porta-ferramentas 
29/14 . . . permitindo uma fixação elástica da ferramenta de 

corte, por ex., por fixação à mola 
29/16 . . . para manter a peça em uma espera 
29/18 . . . para retirar a ferramenta de corte 
29/20 . . . para colocar o cabo da ferramenta de corte nas 

aberturas do torno revólver 
29/22 . . . para ajustar a ferramenta por meio de calços ou 

espaçadores 
29/24 . Porta-ferramentas para várias ferramentas de corte, por ex., 

revólver de torno 
29/26 . . Porta-ferramentas em posição fixa 
29/28 . . Revólver de torno de ajuste manual em torno de um 

eixo vertical 
29/30 . . Revólver de torno de ajuste manual em torno de um 

eixo horizontal 
29/32 . . Revólveres de torno ajustáveis por acionamento 

mecânico, isto é, cabeçotes de revólver 
29/34 . . Revólveres de torno equipados com gatilhos para soltar 

as ferramentas de corte 

31/00 Buchas de torno; Mandris de expansão; Adaptações de 
controle remoto para os mesmos (placas B 23 Q 1/16; 
dispositivos para fixação da peça ou da ferramenta aos furos 
em geral B 23 Q 3/12; dispositivos rotativos fixados por força 
magnética ou elétrica atuando diretamente sobre a peça B 23 Q 
3/152) 

31/02 . Buchas de torno 
31/06 . . . Características relativas à remoção das 

ferramentas; Acessórios para esse fim 
31/07 . . . Chavetas de ejeção [5] 
31/08 . . . Fixação das ferramentas de maneira flexível 
31/10 . . caracterizadas pelos dispositivos de agarrar ou seus 

meios diretos de ação 
 
Nota 
 O subgrupo 31/12 tem prioridade sobre os subgrupos 31/103 a 

31/117 [5] 
 
31/103 . . . Retenção mediante elementos pivotantes, por ex., 

ganchos, trinquetas [5] 
31/107 . . . Retenção mediante elementos de detenção que 

atuam lateralmente, por ex., cavilhas, parafusos, 
chavetas; Retenção mediante elementos móveis, 
por ex., esferas [5] 

31/11 . . . Retenção mediante conexão rosqueada [5] 
31/113 . . . Retenção mediante conexão do tipo baioneta [5] 
31/117 . . . Retenção mediante fricção somente, por ex., 

utilizando molas, camisas elásticas, cones [5] 
31/12 . . . Buchas de torno com mandíbulas de 

funcionamento simultâneo, sendo ou não de ajuste 
individual 

31/14 . . . . compreendendo o uso de força centrífuga 
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31/16 . . . . de movimento radial 
31/163 . . . . . acionados por pelo menos uma ranhura 

helicoidal [5] 
31/165 . . . . . acionados por mecanismos de parafuso e 

porca [5] 
31/167 . . . . . acionados por cremalheiras inclinadas [5] 
31/169 . . . . . acionados por rodas dentadas (31/167 tem 

prioridade) [5] 
31/171 . . . . . acionados por uma superfície de ressalto 

em um plano radial [5] 
31/173 . . . . . acionados por superfícies cônicas coaxiais 

(31/177 tem prioridade) [5] 
31/175 . . . . . acionados por alavancas deslocadas 

mediante uma haste de controle coaxial [5] 
31/177 . . . . . acionados pelas superfícies oblíquas de 

uma haste de controle coaxial (31/167 tem 
prioridade) [5] 

31/18 . . . . deslocando-se de forma rotativa em planos em 
que se encontra o eixo da bucha 

31/19 . . . . de movimento paralelo ao eixo da bucha 
31/20 . . . . Camisas fendidas longitudinalmente, por ex., 

mandris de tornos 
31/22 . . . . Mandíbulas de forma esférica 
31/24 . . caracterizadas por aspectos relacionados 

principalmente ao controle remoto dos dispositivos de 
agarrar 

31/26 . . . utilizando transmissão mecânica pelo fuso de 
trabalho 

31/28 . . . utilizando meios magnéticos ou elétricos na bucha 
31/30 . . . utilizando meios de pressão a fluido na bucha 
31/32 . . com mandíbulas apoiadas em um diafragma 
31/34 . . com meios que permitem a inversão ou inclinação da 

peça 
31/36 . . com meios de ajustar a placa de torno com relação ao 

fuso de trabalho 
31/38 . . com embreagens de sobrecarga 
31/39 . . Trocadores de mandíbulas [5] 
31/40 . Mandris de expansão 
31/42 . . caracterizados por aspectos relacionados 

principalmente ao controle remoto dos dispositivos de 
agarrar 

33/00 Dispositivos de acionamento; Pontas de centrar 
acionadoras; Embreagens de bico, por ex., cavalinho de 
torno 

 
Broqueamento; Perfuração (para fins cirúrgicos A 61 B 17/16; em 
metal utilizando corrente elétrica B 23 H 9/14; por feixe de laser B 23 
K 26/00; para mineração ou trabalho de pedreiras E 21 C 1/00) [3] 

35/00 Métodos de broquear ou furar ou de usinagem exigindo 
fundamentalmente o emprego de máquinas de broquear ou 
furar; Emprego de equipamento auxiliar relativo a esses 
métodos 

37/00 Broqueamento fazendo uso de vibrações de freqüência 
ultra-sônica (usinagem de materiais submetendo as 
ferramentas do esmerilhamento ou os agentes abrasivos à 
vibração, por ex., esmerilhamento com freqüência ultra-sônica, 
B 24 B 1/04) 

39/00 Máquinas ou dispositivos de broquear ou furar de uso 
geral; Conjuntos de máquinas de broquear ou furar 

39/02 . Máquinas de broquear; Máquinas horizontais de broquear 
e fresar combinadas 

39/04 . Máquinas de broquear ou furar, de coordenadas; Máquinas 
para fazer furos sem marcação prévia 

39/06 . . Equipamento para posicionamento da peça 
39/08 . . Dispositivos para controle por programa 
39/10 . caracterizados pelo acionamento, por ex., acionamento por 

pressão a fluido, acionamento por força pneumática 
39/12 . Máquinas de furar radiais 
39/14 . com disposição especial para permitir que a máquina ou o 

cabeçote de broquear ou furar seja deslocado para qualquer 
posição desejável, por ex., em relação a uma peça fixa 

39/16 . Máquinas de furar com vários fusos de trabalho; Furadoras 
automáticas 

39/18 . . Colocação da peça ou do porta-ferramenta ao longo de 
uma linha de referência reta 

39/20 . . Colocação da peça ou do porta-ferramenta ao longo de 
uma linha de referência circular; Máquinas de furar 
com cabeçote revólver 

39/22 . . com fusos de trabalho em cabeçotes opostos 
39/24 . . projetadas para controle por programa 
39/26 . em que a posição de trabalho da ferramenta ou da peça é 

controlada por meio da reprodução de pontos determinados 
de um modelo (características de dispositivos de 
reprodução B 23 35/02) 

39/28 . Combinações de máquinas de broquear ou de furar apenas 
destinadas a obter um determinado resultado da usinagem 
do metal (não tendo em vista um determinado resultado da 
usinagem de metal B 23 39/00) 

41/00 Máquinas ou dispositivos de broquear ou furar 
especialmente adaptados a trabalhos especiais; Acessórios 
especialmente adaptados aos mesmos 

41/02 . para broquear furos profundos; Trepanação, por ex., de 
canos de espingardas ou rifles 

41/04 . para broquear furos poligonais ou outros não circulares 
41/06 . para broquear furos cônicos 
41/08 . para broquear, furar ou abrir roscas em tubos sob pressão 

de fluido ou gás (características ou operações de vedação, 
combinadas com a colocação de correções ramificadas F 
16 L 41/04) 

41/10 . para broquear furos em caldeiras a vapor 
41/12 . para formar superfícies de trabalho de cilindros, de 

mancais por ex., nos cabeçotes de bielas motoras ou de 
outras peças do motor 

41/14 . para furos muito pequenos 
41/16 . para broquear furos com superfícies de alta qualidade 

43/00 Dispositivos para broquear ou furar podendo ser 
adaptados a uma máquina-ferramenta, quer ou não em 
substituição a uma parte ativa da máquina-ferramenta (se 
especialmente adaptadas a um determinado trabalho 41/00) 

43/02 . ao cabeçote móvel de um torno 
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45/00 Máquinas de furar portáteis manuais ou similares, por ex., 
em forma de pistola; Equipamento para as mesmas 
(detalhes ou componentes, por ex., carcaças, corpos, de 
ferramentas com acionamento mecânico portátil não 
relacionado particularmente a operação executada B 25 F 5/00) 
[4] 

45/02 . acionadas por força-elétrica 
45/04 . acionadas por pressão a fluido ou força pneumática 
45/06 . acionadas por força-humana 
45/08 . . para furar trilhos ou peças perfiladas 
45/10 . . utilizando uma broca de arco ou uma correia 
45/12 . . utilizando um roquete 
45/14 . Meios para segurar ou guiar o dispositivo de furar ou para 

fixá-lo à peça (41/08 tem prioridade); Suportes de encosto 
 
45/16 . com ação de percussão sobreposta (máquinas de percussão 

portáteis com rotação sobreposta B 25 D 16/00) [3] 
 
Peças ou acessórios para máquinas de broquear e furar 

47/00 Características estruturais de peças especialmente 
destinadas a máquinas de broquear ou furar; Acessórios 
para esse fim (fusos de trabalho, bucha de mancal para os 
mesmos 19/02; para máquinas-ferramenta em geral B 23) 

47/02 . Acionamentos; Engrenagens (39/10 tem prioridade) 
47/04 . . para fazer girar o fuso de trabalho 
47/06 . . . acionados principalmente por meios elétricos 
47/08 . . . acionados principalmente por pressão a fluido ou 

por força pneumática 
47/10 . . . . equipados com turbinas ou outras máquinas 

rotativas 
47/12 . . . . equipados com pistões oscilatórios 
47/14 . . . Mecanismos de mudança da velocidade; 

Mecanismos de inversão 
47/16 . . . Acionamentos à correia ou corrente 
47/18 . . para o avanço ou recuo de ferramentas ou da peça 
47/20 . . . acionados principalmente por força-elétrica 
47/22 . . . acionados principalmente por pressão a fluido ou 

por força pneumática 

47/24 . . . Paradas ou interrupção da alimentação devido à 
fratura ou sobrecarga da ferramenta de broquear ou 
furar 

47/26 . Cabeçotes ou cabeçotes de furar podendo efetuar um 
movimento ascendente ou descendente; Disposições para 
equilíbrio dos mesmos 

47/28 . Gabaritos de furação para peças em bruto (equipamento 
para posicionar ou guiar a broca 49/00) 

47/30 . Engrenagem adicional com um ou mais fusos de trabalho 
podendo ser adaptada ao fuso de trabalho principal e 
montagem dessa engrenagem adicional 

47/32 . Disposições para impedir o bloqueamento ou a fratura das 
brocas durante a perfuração 

47/34 . Disposições para remover cavacos dos furos perfurados; 
Disposições adaptadas à ferramenta para quebrar cavacos 

49/00 Equipamento de medição ou calibragem adaptados a 
máquinas de broquear para posicionar ou guiar a broca; 
Dispositivos para indicar defeitos de brocas durante o 
broqueamento; Dispositivos de centrar para furos a serem 
broqueados (equipamento para marcar B 25 H 7/00; 
dispositivos de medição, calibres G 01 B) 

49/02 . Gabaritos ou buchas para broqueamento 
49/04 . Dispositivos para broquear ou furar furos centrados em 

peças 
49/06 . Dispositivos para abrir furos nas tiras ou lonas de freios 

51/00 Ferramentas para máquinas de furar 
51/02 . Brocas helicoidais 
51/04 . para trepanação 
51/05 . . para cortar discos de chapas [4] 
51/06 . Brocas com equipamento de lubrificação ou resfriamento 
51/08 . Brocas combinadas com partes de ferramenta ou 

ferramentas para efetuar trabalhos adicionais 
51/10 . Puas para escareamento 
51/12 . Adaptadores para brocas ou mandris; Luvas cônicas 
51/14 . . Adaptadores para brocas quebradas 
 

 

B 23 C FRESAGEM (mandrilagem B 23 D; fresagem a mandril para fabricação de engrenagens B 23 F; disposições de reprodução ou controle 
B 23) 

 
Índice da Subclasse 
 
MÁQUINAS DE FRESAR EM GERAL........................................1/00 
FRESAGEM DE PEÇAS ESPECIAIS............................................3/00 
PARTES COMPONENTES,  
ACESSÓRIOS ........................................................................5/00, 9/00 

  
 
DISPOSITIVOS PARA ADAPTAÇÃO 
A QUALQUER MÁQUINA........................................................... 7/00 

 

1/00 Máquinas de fresar não destinadas a peças especiais ou a 
operações especiais 

1/02 . com um fuso de trabalho horizontal 
1/025 . . com o fuso de trabalho em uma posição fixa [2] 
1/027 . . com o fuso de trabalho deslocando-se em direção 

vertical [2] 
1/04 . com vários fusos de trabalho horizontais 
1/06 . com um fuso de trabalho vertical 
1/08 . com vários furos de trabalho verticais 

1/10 . com fusos de trabalho horizontais e verticais 
1/12 . com o fuso ajustável em diversos ângulos, por ex., quer na 

direção horizontal ou vertical 
1/14 . com mesa porta-peças rotativa (mesas de trabalho para 

máquinas-ferramenta em geral B 23 1/00) 
1/16 . especialmente projetada para serem controladas por 

dispositivos de reprodução 
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1/18 . . para fresar durante a rotação da peça 
1/20 . Dispositivos ou máquinas portáteis (detalhes ou 

componentes, por ex., carcaças, corpos de ferramentas com 
acionamento mecânico portátil, não relacionados 
particularmente à operação executada B 25 F 5/00); 
Dispositivos ou máquinas de acionamento manual [4] 

3/00 Fresagem de peças especiais; Operações especiais de 
fresagem; Máquinas para esse fim (fresagem de dentes de 
engrenagens B 23 F; fresagem de rosca B 23 G 1/32) [2] 

3/02 . Fresagem de superfícies de revolução (3/06, 3/08 têm 
prioridade) 

3/04 . . durante a rotação da peça 
3/05 . . Acabamento de válvulas ou sedes de válvulas [2] 
3/06 . Fresagem de eixos de manivela 
3/08 . Fresagem de cames, eixos de cames ou similares 
3/10 . Desbastamento por fresagem (tornos ou dispositivos de 

tornear para desbastamento B 23 B 5/42) 
3/12 . Rebarbamento ou acabamento de bordas, por ex., 

retificação de cantos soldados 
3/13 . Fresagem de superfícies de chapas, folhas ou tiras [2] 
3/14 . Limpeza ou decapagem de lingotes ou peças similares 
3/16 . Usinagem de superfícies com curvas em duas direções 
3/18 . . para conformação de hélices, pás de turbinas ou 

impulsores 
3/20 . . para conformação de matrizes 
3/22 . Modelagem de juntas superpostas, por ex., das 

extremidades de anéis de segmento 
3/24 . Fabricação de extremidades quadradas ou poligonais em 

peças, por ex., pinos de chavetas em ferramentas 
3/26 . Fabricação de rasgos quadrados ou poligonais em peças, 

por ex., rasgo de chavetas em ferramentas 
3/28 . Abertura de ranhuras em peças 
3/30 . . Fresagem de ranhuras retas, por ex., rasgos de chaveta 
3/32 . . Fresagem de ranhuras helicoidais, por ex., na 

fabricação de brocas helicoidais 

3/34 . . Fresagem de ranhuras de outras formas, por ex., 
circunferencial 

3/35 . . Fresagem de ranhuras em chaves 
3/36 . Fresagem de fresas (3/28 tem prioridade) 

5/00 Fresas (para cortar dentes de engrenagens B 23 F 21/12) 
5/02 . caracterizadas pela forma de lâmina de corte 
5/04 . . Fresas cilíndricas, isto é, com uma superfície de corte 

praticamente cilíndrica ou cônica de comprimento 
apreciável (5/10 tem prioridade) 

5/06 . . Fresas axiais, isto é, tendo apenas ou principalmente 
uma superfície de corte praticamente plana 

5/08 . . Fresas do tipo de disco 
5/10 . . Fresas de rabo, isto é, incorporando um eixo 
5/12 . . Fresas especialmente destinadas a produzir perfis 

especiais (5/10 tem prioridade) 
5/14 . . . constituídas fundamentalmente por curvas 
5/16 . caracterizadas por aspectos físicos, outros que não a forma 
5/18 . . com gumes de corte ou dentes fixos de modo 

permanente 
5/20 . . com gumes de corte ou dentes removíveis 
5/22 . . . Disposições de fixação de gumes ou dentes 
5/24 . . . . ajustáveis 
5/26 . Fixação das fresas ao fuso de acionamento 
5/28 . Características relativas à lubrificação ou ao resfriamento 

7/00 Dispositivos de fresagem adaptáveis a uma máquina-
ferramenta, substituindo ou não uma parte ativa da 
máquina-ferramenta 

7/02 . a tornos 
7/04 . a máquinas de aplainar ou ranhurar 

9/00 Detalhes ou ace ssórios desde que adaptados especialmente 
a máquinas ou ferramentas de fresar (acionamentos, 
dispositivos de controle ou acessórios, em geral B 23) 

 

B 23 D APLAINAMENTO; RANHURAGEM; CISALHAMENTO; MANDRILAGEM; SERRAGEM; LIMAGEM; RASPAGEM; 
OPERAÇÕES SIMILARES PARA USINAGEM DE METAL COM REMOÇÃO DO MATERIAL, NÃO INCLUÍDAS EM 
OUTRO LOCAL (fabricação de engrenagens dentadas ou similares B 23 F; corte de metal por aplicação de calor no local B 23 K; 
disposições para reprodução ou controle B 23) 

 
Nota 

 Esta subclasse abrange máquinas para cisalhar metal em chapas ou outros produtos semi-acabados exceto folhas de metal trabalhadas de 
forma semelhante à do papel, a qual é abrangida pela classe B 26. [2] 

 
Índice da Subclasse 
 
APLAINAMENTO; RANHURAGEM  

Método de trabalho da máquina........................1/00, 3/00, 5/00 
Máquinas caracterizadas pelos 
detalhes estruturais de uma parte.........................................7/00 
Dispositivos manuais; aparelhos 
portáteis ...............................................................................9/00 
Dispositivos adaptáveis a 
qualquer máquina-ferramenta............................................11/00 
Ferramentas, porta-ferramentas.........................................13/00 

 
CISALHAMENTO 

Métodos de trabalho de máquinas 
ou aparelhos................................................15/00, 17/00, 19/00; 
................................................................................27/00, 31/00 
Dispositivos manuais...................................21/06, 27/02, 29/00 
Ferramentas, suportes, mandris .........................................35/00 
Acessórios .........................................................................33/00 
Máquinas para trabalhos especiais ..............21/00, 23/00, 25/00 
Disposições para controle..................................................36/00 



B 23 D 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 93 

MANDRILAGEM; ALARGAMENTO 
Método de trabalho de máquinas 
ou aparelhos.......................................................................37/00 
Máquinas ou dispositivos 
caracterizados pelos detalhes 
estruturais de uma parte.....................................................41/00 
Ferramentas ............................................................43/00, 77/00 
Acessórios .........................................................................39/00 
Máquinas ou dispositivos para 
alargar furos broqueados ...................................................75/00 

SERRAGEM  
Método de trabalho de máquinas 
ou aparelhos 

empregando discos de serrar ............................45/00, 47/00 
empregando lâminas de serra retas ..................49/00, 51/00 
empregando lâminas de serra sem fim .............53/00, 55/00 
outros métodos de trabalho............................ .............57/00 

 
 

MÁQUINAS OU DISPOSITIVOS 
CARACTERIZADOS PELOS 
DETALHES ESTRUTURAIS DE 
UMA PARTE.............................................. 47/00, 51/00, 55/00 
Ferramentas e sua fixação; sua 
retificação; sua fabricação..........................51/00, 61/00; 63/00;  
 65/00 
Acessórios......................................................................... 59/00 

Disposições para controle.............................................................. 36/00  
LIMAGEM; RASPAGEM  
Métodos de trabalho de máquinas 
ou aparelhos ...................................................................... 67/00 
Máquinas ou dispositivos 
caracterizados pelos detalhes 
estruturais de uma parte.................................................... 69/00 
Ferramentas; sua fabricação................................... 71/00; 73/00 

OUTROS MÉTODOS; MÁQUINAS OU 
DISPOSITIVOS; COMBINAÇÕES .................................. 79/00; 81/00 

 

Aplainamento; Ranhuragem 

1/00 Máquinas de aplainar ou ranhurar, cortando pelo 
movimento relativo da ferramenta e da peça, apenas em 
linha reta horizontal  

1/02 . pelo deslocamento do suporte da peça 
1/06 . . com a ferramenta apoiada apenas em um dos lados da 

mesa 
1/06 . . com a ferramenta apoiada em ambos os lados da mesa 
1/08 . pelo deslocamento da ferramenta 
1/10 . . com meios para ajustar verticalmente a guia da 

ferramenta 
1/12 . . . com a ferramenta apoiada apenas em um dos lados 

da mesa 
1/14 . . . com a ferramenta apoiada em ambos os lados da 

mesa 
1/16 . . sem meios para ajustar verticalmente a guia da 

ferramenta 
1/18 . cortando na ida e na volta da ferramenta 
1/20 . com os suportes da ferramenta ou os suportes da peça 

montados ou guiados de forma especial, para trabalhar em 
direções ou em ângulos diferentes; Máquinas para fins 
especiais 

1/22 . . para aplainar lingotes ou similares (limpeza e 
decapagem de lingotes por fresagem B 23 C 3/14) 

1/24 . . para aplainar superfícies internas, por ex., de moldes 
1/26 . . para aplainar bordas ou rugosidade ou para cortar 

ranhuras (corte de ranhuras helicoidais 5/02) 
1/28 . . em que a ferramenta ou a peça avança de outra 

maneira que não em uma linha reta, por ex., para 
aplainar uma peça perfilada 

1/30 . . . em que a direção do avanço é controlada por um 
dispositivo de reprodução, por ex., por um modelo 
(características de dispositivos de reprodução B 23 
35/00) 

3/00 Máquinas de aplainar ou ranhurar, cortando pelo 
movimento relativo da ferramenta e da peça em bruto, em 
linha reta na direção vertical ou inclinada 

3/02 . para cortar ranhuras (corte de ranhuras helicoidais 5/02) 

3/04 . em que a ferramenta ou a peça avança de outra maneira 
que não em linha reta 

3/06 . . em que a direção do avanço é controlada por um 
dispositivo de reprodução, por ex., por um modelo 
(características de dispositivos de reprodução B 23 
35/00) 

5/00 Máquinas de aplainar ou ranhurar, cortando de outra 
maneira que não pelo movimento relativo da ferramenta e 
da peça em linha reta 

5/02 . implicando movimentos rotativos e em linha reta apenas, 
por ex., para cortar ranhuras helicoidais 

5/04 . controladas por um dispositivo de reprodução, por ex., por 
um modelo (características dos dispositivos de reprodução 
B 23 35/00) 

7/00 Máquinas de aplainar ou ranhurar caracterizadas apenas 
pelos aspectos estruturais de determinadas partes 
(características estruturais dessas partes per se B 23) 

7/02 . de armações; base das mesas de trabalho 
7/04 . de colunas, de travessões 
7/06 . de disposições dos porta-ferramentas 
7/08 . de mesas de trabalho 
7/10 . de acionamentos de partes de movimento alternado 
7/12 . de disposições para amortecer impactos ou recuperar 

energia 

9/00 Dispositivos manuais de aplainar; Aparelhos portáteis de 
aplainar (detalhes ou componentes, por ex., carcaças, corpos, 
de ferramentas portáteis com acionamento mecânico não 
relacionados, particularmente, a operação executada B 25 
F 5/00) [4] 

11/00 Dispositivos de aplainar ou ranhurar adaptados a 
máquinas-ferramenta, para substituir ou não uma parte 
ativa da máquina-ferramenta 

13/00 Ferramentas ou porta-ferramentas, especialmente 
projetados para máquinas de aplainar ou ranhurar 
(características aplicáveis também a máquinas de tornear B 23 
B 27/00, 29/00; para cortar dentes de engrenagem B 23 F 
21/04) 

13/02 . Suportes de montagem articulada 
13/04 . Suportes para jogos de ferramentas 
13/06 . Dispositivos para levantar ou abaixar a ferramenta 
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Cisalhamento; Formas semelhantes de cortar 

15/00 Máquinas ou dispositivos de cisalhamento que cortam por 
meio de lâminas de movimento paralelo 

15/02 . tendo ao mesmo tempo uma lâmina superior e uma lâmina 
inferior móveis 

15/04 . tendo apenas uma lâmina móvel 
15/06 . Cisalhadoras de chapas 
15/08 . . com uma lâmina deslocando-se em um só plano, por 

ex., perpendicular à superfície da chapa 
15/10 . . com uma lâmina deslocando-se em uma superfície 

curva, por ex., para produzir uma borda de seção 
transversal curva 

15/12 . caracterizadas por seus mecanismos de acionamento ou 
engrenagem 

15/14 . . acionadas por pressão a fluido ou gás 

17/00 Máquinas de cisalhar ou dispositivos de cisalhar que 
cortam por meio de lâminas articuladas em um eixo único 
(em um eixo paralelo à lâmina 15/10; dispositivos manuais 
29/00) 

17/02 . caracterizadas por seus mecanismos de acionamento ou 
engrenagem 

17/04 . . acionados por um eixo rotativo 
17/06 . . acionados por pressão a fluido ou gás 
17/08 . . acionados por um mecanismo de alavanca operado 

pela mão ou pelo pé 

19/00 Máquinas ou dispositivos de cisalhamento que cortam por 
meio de discos rotativos (por meio de discos de fricção 45/00) 

19/02 . tendo ao mesmo tempo uma lâmina fixa e um disco 
rotativo de cisalhar 

19/04 . tendo discos rotativos de cisalhar dispostos em pares de 
funcionamento conjunto 

19/06 . . com vários pares espaçados de discos de cisalhar 
funcionando simultaneamente, por ex., para rebarbar 
ou formar tiras 

19/08 . para uso especial, por ex., para cortar curvas, para chanfrar 
bordas 

21/00 Máquinas ou dispositivos para cisalhar ou cortar tubos 
(como equipamento adicional para prensas de estampagem 
profunda B 21 D 24/16; por serragem, ver os grupos 
pertinentes a máquinas ou dispositivos de serrar) 

21/02 . de outro modo que não em um plano perpendicular ao eixo 
do tubo, por ex., para fazer cortes em meia esquadria, para 
fazer quadrados de bicicletas 

21/04 . Máquinas para seccionar tubos com porta-ferramentas 
rotativo 

21/06 . Cortadores de tubos manuais 
21/08 . . com rodas cortantes 
21/10 . . com outras lâminas ou ferramentas cortantes 
21/12 . . . com meios para martelar a ferramenta 
21/14 . cortando no interior do tubo 

23/00 Máquinas ou dispositivos para cisalhar ou cortar peças 
perfiladas (dispositivos manuais 29/00) 

23/02 . de outro modo que não em um plano perpendicular ao eixo 
da peça 

23/04 . por meio de tarraxas, dispostas lado a lado, submetendo a 
peça a um esforço de torção 

25/00 Máquinas ou disposições para cisalhar a peça em bruto 
enquanto esta se desloca de outra maneira que não na 
direção do corte (disposições para controle especialmente 
adaptadas a máquinas para cortar peças em bruto enquanto esta 
se desloca de outra maneira que não na direção do corte 36/00; 
controle da folga durante o deslocamento flexível da peça B 21 
C 47/10) [2] 

25/02 . Máquinas de cisalhar volantes (25/12 tem prioridade; 
tesouras volantes para corte em geral B 26 D 1/56) 

25/04 . . em que uma unidade de corte desloca-se em bloco com 
a peça, durante o corte (25/06 tem prioridade) 

25/06 . . tendo um dispositivo de corte montado em uma 
alavanca oscilatória 

25/08 . . com duas lâminas de cisalhamento conjugadas 
montadas independentemente 

25/10 . . . em travessões conjugados que se deslocam 
paralelamente um ao outro e fixos a mecanismos 
de alavanca 

25/12 . Máquinas de cisalhar com lâminas em tambores rotativos 
conjugados 

25/14 . sem levar em conta as dimensões exatas do produto obtido, 
por ex., para cortar sucata 

27/00 Máquinas ou dispositivos para cortar por cisalhamento 
27/02 . Dispositivos manuais (detalhes ou componentes, por ex., 

carcaças, corpos, de ferramentas portáteis com 
acionamento mecânico não relacionados, particularmente, 
a operação executada B 25 F 5/00) [4] 

27/04 . . acionados por energia elétrica 
27/06 . . acionados por pressão de fluido ou gás 

29/00 Dispositivos manuais para cisalhamento ou corte de metal 
(com ação de cisalhamento 27/02; dispositivos manuais para 
corte de metal de outra maneira que não por cisalhamento B 26 
B) 

29/02 . Dispositivos manuais para cisalhamento de metal 

31/00 Máquinas ou dispositivos de cisalhamento não abrangidos 
por qualquer grupo ou abrangidos por mais de um dos 
grupos de 15/00 a 29/00; Combinações de máquinas de 
cisalhamento 

31/02 . para efetuar diversas operações de corte em material em 
movimento, por ex., fendimento e partimento simultâneos 

31/04 . para aparar o material em combinação com dispositivos 
para fragmentar a sucata 

33/00 Acessórios para máquinas ou dispositivos de cisalhamento 
(alimentação do material nas máquinas ou sua remoção das 
mesmas B 21 D 43/00) 

33/02 . Disposições para prender, guiar ou avançar a peça durante 
a operação 

33/04 . . para fazer cortes circulares 
33/06 . . em que a direção do avanço é controlada por um 

dispositivo de reprodução, por ex., por um modelo 
(características de dispositivos de reprodução B 23 Q 
35/00) 

33/08 . Contra-peças de prensagem; Bases inferiores; Dispositivos 
de fixação 

33/10 . Paradas para colocar as peças no lugar 
33/12 . Equipamento para indicar o local do corte 

35/00 Ferramentas para máquinas ou dispositivos de 
cisalhamento; Suporte ou mandris para ferramentas de 
cisalhamento 
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36/00 Disposições de controle especialme nte adaptadas a 
máquinas de cisalhamento ou outro corte semelhante ou a 
máquina de serrar, material que se desloca de outro modo 
que não na direção do corte [2] 

 
Mandrilagem 

37/00 Máquinas ou dispositivos de mandrilar 
37/02 . Máquinas de mandrilar com ferramentas de trabalho 

dispostas horizontalmente 
37/04 . . para mandrilar superfícies internas 
37/06 . . para mandrilar superfícies externas 
37/08 . Máquinas para mandrilar com ferramentas de trabalho 

dispostas verticalmente 
37/10 . . para mandrilar superfícies internas 
37/12 . . para mandrilar superfícies externas 
37/14 . Máquinas de mandrilar com ferramentas de trabalho 

rotativas 
37/16 . . para mandrilar ranhuras helicoidais 
37/18 . Máquinas de mandrilar com ferramentas de trabalho 

montadas em uma corrente ou correia sem fim 
37/20 . Máquinas de mandrilar com disposições para trabalhar em 

direções opostas 
37/22 . para fins especiais (37/14 tem prioridade) 

39/00 Acessórios para máquinas ou dispositivos de mandrilar 

41/00 Máquinas ou dispositivos de mandrilar caracterizadas 
apenas pelos aspectos estruturais de determinadas partes 
(aspectos estruturais dessas partes per se B 23 Q) 

41/02 . de armações; de suportes de peças 
41/04 . de disposições para suporte de ferramentas 
41/06 . de dispositivos para alimentar, prender ou ejetar as peças 
41/08 . de acionamentos; de dispositivos de controle 
43/00 Ferramentas para mandrilar (para cortar dentes de 

engrenagens B 23 F 21/26) 
43/02 . para cortar por movimento retilíneo (43/08 tem prioridade) 
43/04 . . tendo bordas cortantes inseridas 
43/06 . para cortar por movimento rotativo 
43/08 . montadas em uma corrente ou correia sem fim 
 
Serragem (serras cirúrgicas A 61 B 17/14; serragem de madeira ou 
materiais similares B 27 B) 

45/00 Máquinas ou dispositivos de serrar com lâminas de serra 
circulares ou com discos de serra de fricção (máquinas de  
cisalhar com discos rotativos 19/00 a 25/00) 

45/02 . com a lâmina de serra circular ou a peça montada em um 
carrinho 

45/04 . com a lâmina circular ou a peça transportada por uma 
alavanca articulada 

45/06 . com a lâmina de serra circular disposta sob uma mesa de 
trabalho fixa 

45/08 . com uma lâmina anelar tendo dentes internos 
45/10 . com várias lâminas de serra circulares 
45/12 . com uma lâmina de serra circular para cortar tubos 
45/14 . para cortar de outra maneira que não em um plano 

perpendicular ao eixo da peça, por ex, para fazer um corte 
em meia esquadria 

45/16 . Dispositivos de serrar manuais com lâminas de serra 
circulares 

45/18 . Máquinas com lâminas de serra circulares para serrar a 
peça enquanto a mesma se movimenta de outra maneira 
que não em direção ao corte (controle dessas máquinas 
36/00) [2] 

45/20 . . Máquinas volantes, com o carrinho da serra de 
movimento alternado em uma guia e deslocando-se 
durante a serragem da peça 

45/22 . . Máquinas volantes com o carrinho da serra apoiado em 
uma alavanca que se move em um círculo completo 

45/24 . . Máquinas volantes com o carrinho da serra apoiado em 
uma alavanca que oscila em um arco 

45/26 . com discos cortantes de alta velocidade, efetuando o corte 
por calor de fricção que funde o material (esmeris para 
seccionamento B 24 B 27/06) 

47/00 Máquinas ou dispositivos de serras operando com lâminas 
de serra circulares caracterizadas, unicamente, pelos 
aspectos estruturais de determinadas partes (aspectos 
estruturais dessas peças per se B 23 Q, detalhes ou 
componentes, por ex., carcaças, corpos, de ferramentas 
portáteis com acionamento mecânico, não relacionados 
particularmente à operação executada B 25 F 5/00) [4] 

47/02 . de armações; de disposições de guia para a mesa de 
trabalho ou carrinho da serra 

47/04 . de dispositivos para avanço, posicionamento, fixação ou 
rotação da peça 

47/06 . . para material de comprimento indefinido 
47/08 . de dispositivos para conduzir a lâmina de serra circular até 

a peça ou removê-la da mesma 
47/10 . . acionados por pressão de fluido ou gás 
47/12 . de acionamento para lâminas de serra circulares 

49/00 Máquinas ou dispositivos de serrar com lâminas de serras 
retas de movimento alternado, por ex., serras de arco 

49/02 . Máquinas de serra de arco com lâminas de serras retas, 
montadas em uma armação de guia retilínea, por ex., com 
a armação de avanço escalonado no plano da guia 

49/04 . Máquinas de serra de arco com lâminas de serras retas 
montadas em uma armação articulada 

49/06 . Máquinas de serra de arco com lâminas de serra retas para 
usos especiais 

49/08 . Máquinas de serra de arco de pontas, isto é, em que a 
lâmina é presa apenas em uma extremidade 

49/10 . Dispositivos de serrar manuais ou de acionamento manual 
com lâminas de serra retas 

49/11 . . para usos particulares, por ex., serras manuais de 
lâmina triscada [5] 

49/12 . . Serras de arco (49/11, 49/16 têm prioridade; arcos 
ajustáveis no comprimento ou na altura 51/12) [5] 

49/14 . . Serras de ponta (49/11, 49/16 têm prioridade) [5] 
49/16 . . acionadas por energia elétrica ou magnética ou por 

motores primários (49/11 tem prioridade) [5] 

51/00 Máquinas ou dispositivos de serrar com lâminas de serra 
retas, caracterizados unicamente pelos aspectos estruturais 
de determinadas partes (aspectos estruturais dessas partes per 
se B 23 Q; detalhes ou componentes, por ex., carcaças, corpos, 
de ferramentas com acionamento mecânico portátil não 
relacionados particularmente à operação executada B 25 F 
5/00); Meios de suporte ou fixação para ferramentas, 
abrangidas por esta subclasse, que são fixos a um suporte 
em ambas as extremidades [4] 

51/01 . caracterizadas pela manivela [5] 
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51/02 . de leitos; de disposições de guia para mesas de trabalho ou 
suportes de serra; de estruturas [5] 

51/03 . . com estruturas extensíveis ou dobráveis [5] 
51/04 . dispositivos para avanço, posicionamento, fixação ou da 

rotação da peça 
51/06 . . para material de comprimento indefinido 
51/08 . de dispositivos para montagem de lâminas de serra retas ou 

outras ferramentas 
51/10 . . para dispositivos manuais ou de acionamento manual 
51/12 . . para utilização com ferramentas, abrangidas por essa 

subclasse, fixas a uma armação por duas extremidades, 
por ex., arcos ajustáveis no comprimento ou na altura 

51/14 . . . Fixação da ferramenta 
51/16 . de mecanismos de acionamento ou avanço para 

ferramentas retas, por ex., lâmina de serra ou arcos 
51/18 . . acionados por pressão de fluido ou gás (51/20 tem 

prioridade) 
51/20 . . com avanço controlado da ferramenta ou com 

disposições especiais para afrouxar ou levantar a 
ferramenta no seu curso de volta 

53/00 Máquinas ou dispositivos de serrar com lâminas de serra 
de fita sem fim, por ex., para corte de contornos 

53/02 . com as rodas de suporte das lâminas de serra de fita 
montadas de forma fixa (53/06 tem prioridade) 

53/04 . com as rodas que suportam a lâmina de serra de fita 
montada de modo a se deslocar ou oscilar, para outros fins 
que não a mera ajustagem 

53/06 . com mesa de trabalho deslocável ou oscilatória 
53/08 . para cortar material perfilado 
53/10 . Dispositivos de serrar trabalhando com lâminas de serra de 

fita sem-fim, que podem ser fixas a uma máquina-
ferramenta, quer para substituir ou não uma parte ativa da 
máquina-ferramenta 

53/12 . Dispositivos de serrar manuais ou acionados a mão, 
trabalhando com lâminas de serra de fita sem fim 

55/00 Máquinas ou dispositivos de serrar trabalhando com 
lâminas de serra de fita sem fim, caracterizados 
unicamente por aspectos estruturais de determinadas 
partes (aspectos estrut urais dessas partes per se B 23 Q) 

55/02 . de armações; de mesas 
55/04 . de dispositivos de avanço ou fixação da peça 
55/06 . de acionamentos para lâminas de serra de fita sem fim; de 

montagens de rodas 
55/08 . de dispositivos para guia ou avanço das lâminas de serra de 

fita sem fim 
55/10 . de dispositivos de tensionamento das lâminas de serra de 

fita sem fim (55/06 tem prioridade; fazendo parte das 
lâminas sem fim 61/12) 

57/00 Máquinas ou dispositivos de serrar não abrangidos por um 
dos grupos precedentes de 45/00 a 55/00 

57/02 . com serras de cadeia 

59/00 Acessórios especialmente projetados para máquinas ou 
dispositivos de serrar (lubrificação ou resfriamento de 
máquinas-ferramenta em geral B 23 Q 11/12) 

59/02 . Dispositivos para lubrificar ou resfriar lâminas de serra 
circulares 

59/04 . Dispositivos para lubrificar ou resfriar lâminas de serra 
retas ou de fitas sem fim 

61/00 Ferramentas para máquinas ou dispositivos de serrar 
(ferramentas para trepanação B 23 B 51/04); Dispositivos 
para fixação das mesmas 

61/02 . Lâminas de serra circulares 
61/04 . . com dentes de serra inseridos 
61/06 . . . de disposição permutável 
61/08 . . Lâminas de serra anelares, com dentes internos 
61/10 . . fixas entre cubos; Dispositivos de fixação ou 

alinhamento para as mesmas 
61/12 . Lâminas de serra retas; Lâminas de serra de fita sem fim 
61/14 . . com dentes de serra inseridos 
61/16 . . . de disposição permutável 
61/18 . Ferramentas de serrar de tipo especial, por ex., fios de 

arame cortantes, lâminas de serra ou fios de serra 
equipados com diamantes ou outras partículas abrasivas 
dispostas em posições predeterminadas 

63/00 Montagem de ferramentas d máquinas ou dispositivos de 
serrar para cortar qualquer tipo de material, por ex., na 
manufatura de ferramentas de serrar 

63/02 . Fixação dos dentes por meio de dispositivos de operação 
manual 

63/04 . Fixação de dentes em lâminas de serra circulares, retas ou 
de fita sem fim por meio de dispositivos mecânicos 

63/06 . Recalcamento dos gumes cortantes dos dentes de serra, por 
ex., encalcamento 

63/08 . Afiação dos gumes cortantes dos dentes de serra 
63/10 . . por limadura 
63/12 . . por esmerilhamento 
63/14 . . . Afiação de lâminas de serra circulares 
63/16 . . de serras de cadeia (de cortadores de entalhe de 

correntes B 24 B 3/14) 
63/18 . Endireitamento de lâminas de serra avariadas; 

Recondicionamento das superfícies laterais das lâminas, 
por ex., esmerilhamento 

63/20 . Processos combinados para tratamento dos dentes de serra, 
por ex., por endurecimento e fixação 

65/00 Fabricação de ferramentas para máquinas ou dispositivos 
para cortar qualquer tipo de material  

65/02 . Fabricação de dentes de serra por puncionamento, corte ou 
aplainamento 

65/04 . Fabricação de dentes de serra por fresagem 
 
Limadura ou raspagem (afiação de dentes de serra por esses meios 
63/10) 

67/00 Máquinas ou dispositivos para limar ou raspar com grosas 
(disposições para fixar limas ou grosas 71/00) 

67/02 . com ferramentas de movimento alternado, montadas em 
uma forquilha ou similares 

67/04 . com ferramentas de movimento alternado, fixas a uma 
armação em apenas um lado 

67/06 . com ferramentas rotativas 
67/08 . com ferramentas montadas em uma corrente ou correia 

sem fim 
67/10 . para uso especial, por ex., para limar chaves; Acessórios 

para esse fim 
67/12 . Dispositivos portáteis ou manuais para limar ou raspar 

(limas ou grosas manuais 71/04) 
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69/00 Máquinas ou dispositivos para limar ou raspar, 
caracterizados unicamente pelos aspectos estruturais de 
determinadas partes, por ex., disposições para guiar, 
acionamentos (aspectos estruturais dessas partes per se B 23 
Q; detalhes ou componentes, por ex., carcaças, corpos, de 
ferramentas portáteis com acionamento mecânico não 
relacionados particularmente à operação executada B 25 F 
5/00); Acessórios para limar ou raspar (fixos à ferramenta 
71/10) [4] 

69/02 . Disposições de guia para ferramentas manuais 

71/00 Ferramentas para limar ou raspar; disposições para 
fixação das mesmas (porta-ferramentas para máquinas-
ferramenta B 23 Q 3/00; cabos para instrumentos manuais B 
25 G) 

71/02 . para máquinas ou dispositivos de limar ou raspar 
71/04 . Limas ou grosas manuais (meios para suportar ou fixar 

ferramentas montadas em uma armação em ambas as 
extremidades 51/12; disposições de guia 69/02) 

71/06 . . utilizando uma única lâmina permutável 
71/08 . . utilizando vários elementos cortantes permutáveis 
71/10 . Acessórios de ferramentas de limar ou raspar, por ex., para 

impedir que as peças sejam arranhadas pelos gumes de 
ferramentas 

73/00 Fabricação de limas ou grosas 
73/02 . Tratamento preliminar de peças em bruto, por ex., 

esmerilhamento, polimento, especialmente adaptado à 
manufatura de limas ou grosas 

73/04 . Métodos ou máquinas para manufatura de limas ou grosas 
(métodos não mecânicos, ver classes pertinentes) 

73/06 . . Corte das superfícies de trabalho por meio de cinzéis 
73/08 . . Fresagem, aplainamento, ranhuragem, serrilhamento, 

ou mandrilagem das superfícies de trabalho 
73/10 . . Esmerilhamento das superfícies de trabalho 
73/12 . . Processos especiais para afiar ou outro tratamento das 

superfícies de trabalho (tratamento especial por meio 
de jatos de areia B 24 C 1/02; afiamento de limas por 
gravura à água forte C 23 F 1/06) 

73/14 . Ferramentas ou acessórios especialmente adaptados à 
fabricação de limas ou grosas, por ex., cinzéis, armações 
de suporte 

 

Alargamento de furos broqueados 

75/00 Máquinas ou dispositivos para alargar (porta-ferramentas 
para máquinas-ferramenta B 23 Q 3/00; cabos para 
instrumentos manuais B 25 G) 

77/00 Ferramentas para alargar 
77/02 . Alargadores com gumes cortantes inseridos 
77/04 . . com gumes cortantes ajustáveis a diâmetros diferentes 

ao longo de toda a extensão do corte  
77/06 . Alargadores com meios para compensar o desgaste (77/04 

tem prioridade) 
77/08 . . por afastamento das peças ranhuradas do corpo da 

ferramenta 
77/10 . . por expansão de uma parte tubular não ranhurada do 

corpo da ferramenta 
77/12 . Alargadores com gumes cortantes dispostos de forma 

cônica 
77/14 . Alargadores para usos especiais, por ex., para usinar sulcos 

de cilindros 
 
 
79/00 Métodos, máquinas ou dispositivos não incluídos em outro 

local, para usinagem de metal com perda de material (por 
operações combinadas 81/00;  trabalho do metal pela ação de 
uma alta concentração de corrente elétrica B 23 H; corte por 
feixe eletrônico B 23 K 15/00; por raio laser B 23 K 26/00; 
outros processos de usinagem de metal B 23 P; porta-
ferramentas para máquinas-ferramenta B 23 Q 3/00; cabos 
para implementos manuais B 25 G) 

79/02 . Máquinas ou dispositivos para raspar (máquinas de tornear 
para biselar, chanfrar ou rebarbar as extremidades de 
barras ou tubos B 23 B 5/16; limpeza ou descascamento de 
lingotes por fresagem B 23 C 3/14) 

79/04 . . com ferramenta de corte rotativa, por ex., para alisar 
revestimentos de mancais 

79/06 . . com ferramenta de corte de movimento alternado 
79/08 . . Instrumentos manuais de raspagem 
79/10 . . Acessórios para suporte de ferramentas de raspar ou 

para a peça a ser raspada 
79/12 . Máquinas ou dispositivos para descascar barras ou tubos 

por meio de dispositivos cortantes, dispostos em torno da 
peça, de outro modo que não por torneamento (por 
torneamento B 23 B 5/12) [2] 

81/00 Métodos, máquinas ou dispositivos para usinagem de 
metal, abrangidos por mais de um grupo principal desta 
subclasse (em combinação com outras operações de usinagem 
de metal B 23 P 13/00, 23/00) 

 

 

B 23 F FABRICAÇÃO DE ENGRENAGENS OU CREMALHEIRAS (por estampagem B 21 D; por laminação B 21 H; por forjamento ou 
prensagem B 21 K; por fundição B 22; disposições de reprodução ou controle B 23 Q; máquinas ou dispositivos de esmerilhamento ou 
polimento em geral B 24 B) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– o uso de métodos ou aparelhos especialmente destinados a produzir com exatidão as formas de dentes de engrenagem que são 

essenciais ao engrenamento adequado de elementos de dentes de engrenagem a fim de assegurar os movimentos relativos 
necessários; 

– o uso de métodos ou aparelhos similares na produção de outros artigos de forma dentada ou igual, por ex., embreagens de garra, 
eixos acanalados, fresas. 

(2) Esta subclasse não abrange a produção dos tais outros artigos de forma dentada ou igual por meio de métodos ou aparelhos que não 
aqueles mencionados na Nota (1) acima. 
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(3) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “dentes de engrenagem” abrange os dentes ou ressaltos de outros elementos de engrenagem exata com movimento relativo de 

natureza similar, tais como rotores de bombas rotativas e sopradores; 
– “perfil” pode incluir o contorno de ambas as faces ou apenas uma face de um dente ou as faces opostas de dentes adjacentes; “reto’ 

significa que um dente como um todo (ignorando-se qualquer curvatura da face do dente isolado, por ex., abaulamento) é reto na 
direção do comprimento, por ex., tal uma roda de dentes retos em relação aos seu raio. Inclui portanto os dentes de engrenagens 
helicoidais e os dentes do tipo normal de engrenagens cônicas; 

– “fresagem a mandril” significa fresagem com um cortador rotativo dispondo de um certo número de dentes com profundidade ou 
largura que aumentam progressivamente. 

 
Índice da Subclasse 
 
FABRICAÇÃO DE DENTES DE 
ENGRENAGENS 

Métodos gerais ................................................1/00, 3/00, 17/00 
Fabricação de dentes de forma especial ...........5/00, 7/00, 9/00, 
 15/00, 17/00 
Acabamento.......................................................................19/00 
Ferramentas; acessórios..........................................21/00; 23/00 

 
 

 
 
FABRICAÇÃO DE ROSCAS SEM FIM  

Métodos............................................................................. 13/00 
Rodas sem fim................................................................... 11/00 
Acessórios......................................................................... 23/00 

FABRICAÇÃO DE OUTRAS RODAS 
DENTADAS DE TIPO ESPECIAL.............................................. 15/00 

 

1/00 Fabricação de dentes de engrenagens por ferramentas cujo 
perfil corresponde ao perfil da superfície desejada 
(adaptações especiais para fabricação de dentes curvos 9/00) 

1/02 . por esmerilhamento 
1/04 . por aplainamento ou ranhuragem 
1/06 . por fresagem 
1/08 . por mandrilagem; por fresagem a mandril 

3/00 Fabricação de dentes de engrenagens requerendo 
operações de reprodução controladas por gabaritos com 
um perfil correspondente ao da superfície do dente, 
desejada ou parte da mesma ou a uma cópia da mesma em 
escala diferente (sistemas ou dispositivos de reprodução per 
se B 23 Q 35/00) 

5/00 Fabricação de dentes de e ngrenagens retos requerendo o 
deslocamento de uma ferramenta em relação à peça por 
meio de movimentos rolantes ou envolventes sobre os 
dentes de engrenagens a serem feitos 

5/02 . por esmerilhamento 
5/04 . . sendo a ferramenta uma rosca sem fim de esmerilhar 
5/06 . . sendo a ferramenta um disco de esmerilhar com 

superfície plana frontal 
5/08 . . sendo a ferramenta um disco de esmerilhar com o 

mesmo perfil que o dente ou os dentes de uma 
cremalheira 

5/10 . . sendo a ferramenta um disco de esmerilhar com o 
mesmo perfil que o dente ou os dentes de uma roda 
dentada ou de uma roda cônica 

5/12 . por aplainamento ou ranhuragem 
5/14 . . tendo, a ferramenta, o mesmo perfil que um dente ou 

os dentes de uma cremalheira 
5/16 . . tendo, a ferramenta, uma forma similar à de uma roda 

de dentes retos ou parte da mesma 
5/18 . . tendo, a ferramenta, o mesmo perfil de um dente de 

uma roda dentada 
5/20 . por fresagem 
5/22 . . sendo a ferramenta uma fresa para fabricar 

engrenagens de dentes retos 
5/24 . . sendo a ferramenta uma fresa para fabricar 

engrenagens cônicas 

5/26 . . tendo a ferramenta o mesmo perfil que o dente ou os 
dentes de uma cremalheira, para fabricar engrenagens 
de dentes retos 

5/27 . . tendo a ferramenta o mesmo perfil que um dente ou os 
dentes de uma roda dentada ou uma roda cônica [2] 

5/28 . por mandrilagem; por fresagem a mandril 

7/00 Fabricação de dentes de engrenagens em forma de espinha 
de peixe 

9/00 Fabricação de engrenagens com dentes curvos na direção 
longitudinal  

9/02 . por esmerilhamento 
9/04 . por aplainamento ou ranhuragem com ferramentas 

cortantes de movimento alternado 
9/06 . . tendo uma forma similar à de uma roda de dentes retos 

ou a uma parte da mesma 
9/07 . . tendo uma forma similar à de uma roda dentada ou a 

uma parte da mesma [2] 
9/08 . por fresagem, por ex., com uma fresa helicoidal 
9/10 . . com uma fresa plana 
9/12 . . . para processos descontínuos de geração [2] 
9/14 . . . para processos contínuos de geração [2] 

11/00 Fabricação de rodas de rosca sem fim, por ex., por meio de 
fresagem de engrenagens 

13/00 Fabricação de rosca sem fim por métodos que requerem, 
essencialmente, o uso de máquinas do tipo de cortes de 
engrenagens (fabricação de roscas de parafusos B 23 G) 

 
13/02 . Fabricação de roscas sem fim de forma cilíndrica 
13/04 . . por esmerilhamento 
13/06 . Fabricação de roscas sem fim de forma esférica 
13/08 . . por esmerilhamento 

15/00 Métodos ou máquinas para fabricar rodas de engrenagens 
de tipos especiais, não abrangidas por 7/00 a 13/00 

15/02 . Fabricação de dentes de engrenagens em rodas de raio de 
operação variável, por ex., rodas elípticas 

15/04 . Fabricação de dentes de engrenagens de passo curto em 
rodas de relógios ou similares por usinagem especial 

15/06 . Fabricação de dentes de engrenagens na superfície frontal 
das rodas, por ex., para embreagens ou acoplamentos com 
faces dentadas 

15/08 . Fabricação de rotores engrenáveis, por ex., de bombas 
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17/00 Métodos ou máquinas especiais, para fabricar dentes de 
engrenagens, não abrangidos pelos grupos precedentes 

19/00 Acabamentos de dentes de engrenagens por outras 
ferramentas que não as empregadas na manufatura de 
dentes de engrenagens 

19/02 . Polimento de dentes de engrenagens 
19/04 . . Polimento de engrenagens de dentes retos por meio de 

uma contrapeça de forma correspondente 
19/05 . Brunimentos de dentes de engrenagens [2] 
19/06 . Alisamento das superfícies dos dentes de engrenagens 
19/10 . Chanfragem das extremidades dos dentes de engrenagens 
19/12 . . por retificação 

21/00 Ferramentas especialmente adaptadas para o emprego em 
máquinas de manufaturar dentes de engrenagens 

21/02 . Discos de esmerilhar; Roscas sem fim de esmerilhar 
(retificação das ferramentas de esmerilhar B 24 B; 
ferramentas de esmerilhar em geral B 24 D) 

21/03 . Ferramentas para brunir [2] 
21/04 . Ferramentas para aplainar ou ranhurar 
21/06 . . com um perfil correspondente ao perfil do dente de 

engrenagem 
21/08 . . com o mesmo perfil de um dente ou dentes de uma 

cremalheira 
21/10 . . Ferramentas de corte para cortar engrenagens de forma 

semelhante à de uma roda de dentes retos ou a uma 
parte da mesma 

21/12 . Ferramentas de fresagem 
21/14 . . Fresas perfiladas do tipo de disco 

21/16 . . Fresas-matrizes 
21/18 . . . Fresas matrizes cônicas, por ex., para engrenagens 

cônicas 
21/20 . . Cortadores volantes 
21/22 . . Fresas planas para dentes de engrenagens curvados na 

direção longitudinal 
21/23 . . . com dentes dispostos em espiral para processos de 

geração contínua [2] 
21/24 . Ferramentas de fresagem a mandril 
21/26 . Ferramentas de mandrilagem 
21/28 . Lâminas de alisar 

23/00 Acessórios ou equipamentos combinados com, ou dispostos 
em ou especialmente destinados a constituir parte de 
máquinas de cortar engrenagens (acessórios ou equipamento 
não restritos a máquinas de cortar engrenagens B 23 Q; 
mecanismos para guiar ferramentas, ver os grupos pertinentes 
à fabricação de dentes de engrenagens) 

23/02 . Disposições para carregamento das peças ou sua fixação 
em mandris 

23/04 . . Disposições para carregamento 
23/06 . . Disposições de fixação sobre mandris 
23/08 . Mecanismos divisores 
23/10 . Disposições para compensar irregularidades, acionamentos 

ou mecanismos divisores 
23/12 . Outros dispositivos, por ex., porta-ferramentas; 

Dispositivos de verificação para controle de peças em 
máquinas para manufaturar dentes de engrenagens 

 

B 23 G ABERTURA DE ROSCAS; USINAGEM DE PARAFUSOS, CABEÇAS DE PARAFUSOS OU PORCAS EM CONJUGAÇÃO 
COM A ABERTURA DE ROSCAS (formação de roscas por corrugamento de tubos B 21 D 15/04, por laminação B 21 H 3/02, por 
forjamento, prensagem ou martelamento B 21 K 1/56; formação de ranhuras helicoidais por torneamento B 23 5/48, por fresagem B 23 
C 3/32, por esmerilhamento B 24 B 19/02; disposições para reprodução ou controle B 23 Q) 

 
Nota 

 Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
– “abertura de roscas” inclui o emprego de ferramentas similares tanto na forma como no modo de utilização das ferramentas de abrir 

roscas, mas sem perda de material. 
 

Índice da Subclasse 
 
MÉTODOS DE ABRIR ROSCAS, MÁQUINAS 
 OU DISPOSITIVOS PARA ESSE FIM......................1/00, 3/00, 7/00, 
 9/00 

 
 
ACABAMENTO............................................................................. 9/00 
FERRAMENTAS................................................................... 5/00, 7/02 
ACESSÓRIOS............................................................................... 11/00 

 

1/00 Abertura de roscas; Máquinas automáticas especialmente 
projetadas para esse fim 

1/02 . em uma superfície externa ou interna cilíndrica ou cônica, 
por ex., em rebaixos (1/16, 1/22, 1/32, 1/36 têm prioridade) 

1/04 . . Máquinas com um único fuso de trabalho 
1/06 . . . especialmente adaptadas à fabricação de parafusos 

cônicos, por ex., parafusos de madeira 
1/08 . . Máquinas com vários fusos de trabalho 
1/10 . . . especialmente adaptadas à fabricação de parafusos 

cônicos, por ex., parafusos de madeira 

1/12 . . Máquinas com uma fresa dentada na forma de uma 
engrenagem de dentes retos ou similar que é girada a 
fim de produzir o perfil roscado à medida que a peça 
gira 

1/14 . . . especialmente adaptadas à fabricação de parafusos 
cônicos, por ex., parafusos de madeira 

1/16 . em furos de peças a usinar por meio de machos de rosca 
(1/26, 1/32, 1/36 têm prioridade) 

1/18 . . Máquinas com um único fuso de trabalho 
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1/20 . . Máquinas com vários fusos de trabalho 
1/22 . Máquinas especialmente projetadas para usinagem de 

canos ou tubos 
1/24 . . portáteis 
1/26 . Dispositivos de abrir roscas de operação manual (aspectos 

da ferramenta de abrir roscas 5/00) 
1/28 . . com meios para ajustar a ferramenta de roscar 
1/30 . . sem meios para ajustar a ferramenta de roscar, por ex., 

com porta-cossinetes (por desandadores de macho B 
25 B) 

1/32 . por fresagem 
1/34 . . com um dispositivo cortante deslocando-se em um 

percurso fechado disposto de forma excêntrica em 
relação ao eixo da peça em rotação 

1/36 . por esmerilhamento 
1/38 . . com discos de esmerilhamento guiados ao longo da 

peça de acordo com o passo da rosca desejada 
1/40 . . com discos de esmerilhamento guiados radialmente em 

relação à peça 
1/42 . Esmerilhamento acêntrico 
1/44 . Equipamento ou acessórios especialmente projetados para 

máquinas ou dispositivos para abrir roscas 
1/46 . . para sustentar as ferramentas de roscar 
1/48 . . para guiar as ferramentas de roscar 
1/50 . . para abrir roscas por operações sucessivas 
1/52 . . para usinar canos ou tubos 

3/00 Disposições ou acessórios permitindo que máquinas-
ferramenta, não especialmente destinadas à operação 
exclusiva de abertura de roscas, sejam utilizadas para esse 
fim, por ex., disposições para inverter a marcha do fuso de 
trabalho 

3/02 . para retirar ou recolocar a ferramenta de roscar 
3/04 . . para colocar repetidamente a ferramenta de roscar em 

uma posição de trabalho predeterminada 
3/06 . para compensar imprecisões no passo da rosca de avanço 

3/08 . para avanço ou controle da ferramenta de roscar ou da peça 
por gabaritos, cames ou similares 

3/10 . . para abertura de roscas de passo variável 
3/12 . . para utilização de várias ferramentas de abrir roscas 

dispostas de forma contígua, por ex., utilizando vários 
pentes de abrir roscas 

3/14 . . para abrir roscas de forma cônica 

5/00 Ferramentas para abertura de roscas; Porta-tarraxas 
5/02 . sem meios de ajustagem 
5/04 . . Tarraxas 
5/06 . . Machos de tarraxa (mandris para os mesmos B 23 B 

31/00) 
5/08 . com meios de ajustagem 
5/10 . . Porta-tarraxas 
5/12 . . . de liberação automática 
5/14 . . Cabeçotes de machos de tarraxa 
5/16 . . . de liberação automática 
5/18 . Fresas 
5/20 . combinadas com outras ferramentas, por ex., brocas 
 
7/00 Formação de roscas por meio de ferramentas similares 

tanto na forma quanto na maneira de utilização das 
ferramentas de abrir roscas, mas sem perda de material 
(aspectos de máquinas ou dispositivos não especialmente 
adaptados a essa forma especial de formar roscas 1/00) 

7/02 . Ferramentas para esse fim 

9/00 Usinagem de parafusos, cabeças de parafusos ou porcas, 
em conjugação com a abertura de roscas, por ex., 
ranhuragem de cabeças ou hastes de parafusos, remoção 
de rebarbas de cabeças ou hastes de parafusos; 
Acabamento, por ex., polimento de qualquer rosca de 
parafuso (fabricação de arruelas ou porcas pela usinagem de 
chapas, tubos ou perfis de metal sem perda substancial de 
material B 21 D 53/20, 53/24) 

11/00 Mecanismos de alimentação ou descarga combinados com 
ou dispostos em ou especialmente adaptados para uso em 
máquinas de abrir roscas (para máquinas-ferramenta em 
geral B 23 Q) 

 

 

B 23 H TRABALHO DO METAL PELA AÇÃO DE UMA ALTA CONCENTRAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA EM UMA PEÇA, 
USANDO UM ELETRODO, O QUAL, TOMA O LUGAR DE UMA FERRAMENTA; TAL TRABALHO COMBINADO 
COM OUTRAS FORMAS DE TRABALHO DO METAL (processos para a produção eletrolítica ou eletroforética de revestimentos, 
eletrotipia ou aparelhos para este fim C 25 D; processo para a remoção eletrolítica de materiais dos objetos C 25 F; manufatura de 
circuitos impressos utilizando técnicas de precipitação para aplicar o material condutor para formar o padrão condutor desejado H 05 K 
3/18) [4] 
 

Nota 

Esta subclasse abrange o trabalho de metais, descrito como “eletroerosão”. [4] 
 
 

Índice da Subclasse 
 
 
USINAGEM POR DESCARGA ELÉTRICA.................................1/00 
USINAGEM ELETROQUÍMICA...................................................3/00 
USINAGEM COMBINADA...........................................................5/00 
PROCESSOS OU APARELHOS COMUNS..................................7/00 

 
 
USINAGEM DE OBJETOS ESPECIAIS OU 
OBTENÇÃO DE EFEITOS OU RESULTADOS 
ESPECIAIS...................................................................................... 9/00 
APARELHOS AUXILIARES OU DET ALHES .......................... 11/00 
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1/00 Usinagem por descarga elétrica, isto é, removendo metal 
com uma série de rápidas descargas elétricas periódicas 
entre um eletrodo e uma peça na presença de um fluido 
dielétrico [4] 

1/02 . Circuitos elétricos especialmente adaptados para esse fim, 
por ex., suprimento de força, controle, prevenção de 
curtos-circuitos ou outras descargas anormais [4] 

1/04 . Eletrodos especialmente adaptados para esse fim ou uma 
manufatura (9/00 tem prioridade) [4] 

1/06 . . Material para eletrodo [4] 
1/08 . Fluido de trabalho [4] 
1/10 . Suprimento ou regeneração de fluido de trabalho [4] 

3/00 Usinagem eletroquímica, isto é, removendo metal pela 
passagem de corrente entre um eletrodo e uma peça na 
presença de um eletrólito [4] 

3/02 . Circuitos elétricos especialmente adaptados para esse fim, 
por ex., suprimento de força, controle, prevenção de curto-
circuito [4] 

3/04 . Eletrodos especialmente adaptados para esse fim ou sua 
manufatura (9/00 tem prioridade) [4] 

3/06 . . Material para eletrodo [4] 
3/08 . Fluido de trabalho [4] 
3/10 . Suprimento ou regeneração de fluido de trabalho [4] 

5/00 Usinagem combinada [4] 
5/02 . Usinagem por descarga elétrica combinada com usinagem 

eletroquímica [4] 
5/04 . Usinagem por descarga elétrica combinada com trabalho 

mecânico [4] 
5/06 . Usinagem eletroquímica combinada com trabalho 

mecânico, por ex., esmerilhamento ou afiação [4] 
5/08 . . Esmerilhamento eletrolítico [4] 
5/10 . Eletrodos especialmente adaptados para esse fim ou sua 

manufatura (1/04, 3/04 têm prioridade) [4] 
5/12 . Fluido de trabalho [4] 
5/14 . Suprimento ou regeneração de fluido de trabalho [4] 

7/00 Processos ou aparelhos aplicáveis tanto à usinagem por 
descarga elétrica, como à usinagem eletroquímica [4] 

7/02 . Corte de arames [4] 
7/04 . . Aparelhos para suprir corrente para o intervalo de 

trabalho; Circuitos elétricos especialmente adaptados 
para esse fim [4] 

7/06 . . Controle do movimento da curva do movimento 
relativo entre o eletrodo e a peça [4] 

7/08 . . Eletrodos de arame [4] 

7/10 . . . Suporte, enrolamento ou conexão elétrica de 
eletrodos de arame [4] 

7/12 . Eletrodos de disco rotativo [4] 
7/14 . Circuitos elétricos especialmente adaptados para esse fim, 

por ex., suprimento de força [4] 
7/16 . . para prevenir curtos-circuitos ou outras descargas 

anormais [4] 
7/18 . . para manutenção ou controle do espaço desejado entre 

o eletrodo e a peça [4] 
7/20 . . por controle por programas, por ex., adaptável (sistemas de 

controle por programa em geral G 05 B 19/00) [4] 
7/22 . Eletrodos especialmente adaptados para esse fim ou sua 

manufatura (7/08, 7/12, 9/00 têm prioridade) [4] 
7/24 . . Material para eletrodo [4] 
7/26 . Aparelhos para mover ou posicionar o eletrodo em relação 

à peça; Montagem do eletrodo [4] 
7/28 . . Movendo o eletrodo em um plano normal à direção de 

alimentação, por ex., orbitalmente [4] 
7/30 . . Movendo o eletrodo na direção de alimentação (7/32 

tem prioridade) [4] 
7/32 . . Manutenção do espaço desejado entre um eletrodo e a 

peça [4] 
7/34 . Fluido de trabalho [4] 
7/36 . Suprimento ou regeneração de fluido de trabalho [4] 
7/38 . Influência no metal trabalhado pela utilização de meios 

especialmente adaptados não diretamente envolvidos na 
remoção do metal, por ex., ondas ultra-sônicas, campos 
magnéticos ou irradiação a laser [4] 

9/00 Usinagem especialmente adaptada para tratamento de 
objetos de metal específico ou para obter efeitos ou 
resultados especiais nos objetos de metal (aquecimento por 
descarga catódica C 21 D 1/38) [4] 

9/02 . Desbaste ou rebarbamento [4] 
9/04 . Tratamento de superfícies de rolamentos [4] 
9/06 . Impressão ou gravação [4] 
9/08 . Afiação [4] 
9/10 . Trabalho em palhetas ou bocais de turbina [4] 
9/12 . Formação d postes de formas complementares, por ex., 

punção-matriz [4] 
9/14 . para fazer furos [4] 
9/16 . . utilizando um jato eletrolítico [4] 
9/18 . Produção de superfícies cônicas externas ou cavilhas (9/08 

tem prioridade) [4] 

11/00 Aparelhos auxiliares ou detalhes, não incluídos em outro 
local [4] 

 

B 23 K SOLDAGEM BRANCA OU DESSOLDAGEM, SOLDAGEM, POR EX., REVESTIMENTO COM METAL, OU  
DESSOLDAGEM (fabricação de produtos revestidos de metal por extrusão de metal B 21 C 23/22; formação de revestimentos ou 
camadas de cobertura por fundição B 22 D 19/08; fundição por imersão B 22 D 23/04; fabricação de camadas compostas por 
sinterização de pó metálico B 22 F 7/00; dispositivos em máquinas-ferramenta para cópia ou controle B 23 Q; revestimento de metais 
ou revestimento de materiais com metais, não incluídos em outro local C 23 C; queimadores F 23 D) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange também circuitos elétricos especialmente adaptados às finalidades abrangidas pelo título da subclasse. 
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(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “soldagem branca” significa união de metais utilizando solda branca e aplicação de calor sem fusão de qualquer das peças a serem 

unidas [5] 
(3) Nos grupos 1/00 a 31/00, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação dos grupos 101:00 ou 103:00. Os códigos de 

indexação devem ser não-ligados [5] 
 
Índice da Subclasse 
 
SOLDAGEM BRANCA.........................................................1/00, 3/00 
SOLDA 

Caracterizada pelos meios usados para produzir calor 
por chama ............................................................................5/00 
por eletricidade ..............................................9/00, 11/00, 13/00 
por meio de plasma............................................................10/00 
por partículas nucleares ..........................................15/00, 17/00 
por meios aluminotérmicos ...............................................23/00 
por raio laser......................................................................26/00 
de outros meios.......................................................25/00, 28/00 

Caracterizada pelo uso de impacto ou pressão.................. 20/00 
Caracterizada por outros aspectos; 
processos não restritos a um grupo 
especial desta subclasse .................................................... 28/00 

CORTE POR APLICAÇÃO DE CALOR 
NO LOCAL; SECCIONAMENTO............................ 7/00, 9/00, 15/00, 

26/00, 28/00; 11/00 
ESCARFAGEM: ESCARFAGEM COMPLETA........................... 7/00 
MATERIAIS; DISPOSITIVOS 
AUXILIARES .................................................................... 35/00; 37/00 
PROCESSOS ESPECIAIS................................................. 31/00; 33/00 

 

Soldagem branca, por exemplo, revestimento com metal, ou 
dessoldagem (exigindo essencialmente o uso de máquinas ou 
aparelhos de soldar, ver os grupos pertinentes a essas máquinas ou 
aparelhos) 

1/00 Soldagem branca, por ex., brasagem ou dessoldagem (3/00 
tem prioridade; caracterizada apenas pela utilização de 
materiais ou de meios especiais 35/00; Soldagem branca por 
imersão ou processo ondulatório na manufatura de circuitos 
impressos H 05 K 3/34) [5] 

1/002 . Soldagem branca por aquecimento por indução [5] 
1/005 . Soldagem branca por energia radiante [5] 
1/008 . Soldagem branca dentro de um forno (1/012 tem 

prioridade) [5] 
1/012 . Soldagem branca pela utilização de gás quente [5] 
1/015 . . Por condensação de vapor [5] 
1/018 . Dessoldagem; Retirada da liga de soldar fundida ou de 

outros resíduos [5] 
1/06 . utilizando vibrações, por ex., vibrações supersônicas 
1/08 . Soldagem branca por meio de imersão em solda branca 

fundida 
1/14 . Especialmente adaptada para soldar juntas contínuas 

(fabricação de tubos que envolvem operações outras que 
não a soldagem B 21 C) [5] 

1/16 . . de juntas longitudinais, por ex., de corpos de 
caldeiras [5] 

1/18 . . de juntas circulares, por ex., de corpos de caldeiras [5] 
1/19 . levando em conta as propriedades dos materiais a serem 

soldados [3] 
1/20 . Tratamento preliminar de peças ou áreas a serem soldadas, por ex., 

tendo em vista um revestimento galvânico (preparação de 
superfícies por processos especiais, ver as classes pertinentes a 
tratamentos ou materiais tratados, por ex., C 04 B, C 23 C) 

3/00 Ferramentas, dispositivos ou acessórios especiais para 
soldagem branca, por ex., brasagem, ou dessoldagem, não 
adaptadas especialmente para métodos especiais (materiais 
utilizados em soldagem branca 35/00) [5] 

3/02 . Ferros de soldar; Pontas de ferro de soldar 
3/03 . . com aquecimento elétrico [5] 
3/04 . Acessórios de aquecimento (candeeiros de soldador, 

maçaricos para soldar F 23 D; elementos de aquecimento 
elétrico H 05 B) 

3/047 . . elétricos [5] 
3/053 . . . que utilizam fios de resistência [5] 

3/06 . Dispositivos para alimentação de solda branca; Cadinhos 
para fundir a solda branca 

3/08 . Dispositivos auxiliares para esse fim (limpeza de canos ou 
tubos ou de sistemas de canos ou tubos, por ex., anterior à 
soldagem B 08 B 9/02) [5] 

 
Soldagem ou corte por chama 

5/00 Soldagem por chama de gás 
5/02 . Soldagem por costura (fabricação de tubos compreendendo 

outras operações que não a soldagem B 21 C) 
5/04 . . utilizando tiras perfiladas adicionais ou similares de 

metal de solda ao longo das bordas de costura 
5/06 . . Soldagem de costuras longitudinais 
5/08 . . Soldagem de costuras circulares 
5/10 . Soldagem de peças compostas principalmente de camadas 

de metais diferentes, por ex., peças folheadas 
5/12 . levando em consideração as propriedades do material a ser 

soldado 
5/14 . . de metais não ferrosos (5/16 tem prioridade) 
5/16 . . de metais diferentes 
5/18 . para outros fins que não a união de peças, por ex., 

soldagem a passos transversais 
5/20 . utilizando vibrações, por ex., vibrações supersônicas 
5/213 . Tratamento preliminar [3] 
5/22 . Equipamento auxiliar, por ex., suportes, guias 
5/24 . . Disposições para apoio de maçaricos (não restritos a 

soldagem por chama 37/02) 
7/00 Corte, escarfagem ou escarfagem completa por aplicação 

de chamas 
7/06 . Máquinas, aparelhos ou equipamento especialmente 

destinados à escarfagem ou escarfagem completa 
7/08 . por aplicação de compostos ou meios adicionais para 

facilitar o processo de corte, escarfagem ou escarfagem 
completa 

7/10 . Dispositivos auxiliares, por ex., para guiar ou suportar 
maçarico (meios de guia aplicáveis a outras máquinas de 
usinagem de metal, B 23 Q) 
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Soldagem ou corte elétrico 

9/00 Corte ou soldagem a arco voltáico (soldagem eletro-escória 
25/00; transformadores de soldagem H 01 F; geradores de 
soldagem H 02 K) 

9/007 . Soldagem a arco por pontos [5] 
9/013 . Corte a arco, cinzelamento, eliminação de defeitos 

superficiais (escarfagem) ou despolimento por arco [5] 
9/02 . Soldagem por costura; Suportes; Inserções 
9/022 . . Soldagem pela utilização de vibrações de eletrodo [5] 
9/025 . . para costuras retilíneas [5] 
9/028 . . para costuras curvilíneas, situadas em um plano [5] 
9/032 . . para costuras tri-dimensionais [5] 
9/035 . . com meios de suporte dispostos por debaixo da costura 

[5] 
9/038 . . que utiliza meios de moldagem (não limitados à 

soldagem por arco 37/06) [5] 
9/04 . Soldagem para outros fins além de união de peças, por ex., 

soldagem a passos transversais 
9/06 . Disposições ou circuitos para iniciar o arco, por ex., para 

gerar a voltagem de ignição, ou para estabilizar o arco [5] 
9/067 . . Para iniciar o arco [5] 
9/073 . . Para estabilizar o arco [5] 
9/08 . Disposições ou circuitos para controle magnético do arco 
9/09 . Dispositivos ou circuitos para soldagem ao arco com 

corrente ou voltagem pulsante [3] 
9/095 . Monitoramento ou controle automático dos parâmetros de 

soldagem [5] 
9/10 . Outros circuitos elétricos para o mesmo fim; Circuitos de 

proteção; Controles remotos 
9/12 . Avanço automático de eletrodos ou das peças para 

soldagem por pontos, por costura ou corte 
9/127 . . Meios para seguir linhas durante a soldagem ou o corte 

por arco (reprodução em geral B 23 Q 35/00) [5] 
9/133 . . Meios para a alimentação de eletrodos, por ex., 

tambores, cilindros, motores [5] 
9/14 . utilizando eletrodos isolados 
9/16 . utilizando gás de proteção 
9/167 . . e um eletrodo não-consumível [5] 
9/173 . . e um eletrodo consumível [5] 
9/18 . Soldagem a arco submerso 
9/20 . Soldagem de prisioneiro 
9/22 . Soldagem por percussão 
9/23 . levando em conta as propriedades dos materiais a serem 

soldados [3] 
9/235 . Tratamento preliminar [3] 
9/24 . Aspectos de eletrodos (forma ou composição de eletrodos 

35/00) 
9/26 . . Acessórios para eletrodos, por ex., pontas de ignição 
9/28 . . Dispositivos para suporte de eletrodos (não restritos a 

soldagem ou corte a arco 37/02) 
9/29 . . . Dispositivos de suporte adaptados para servir de 

meios de proteção [5] 
9/30 . . . Suportes vibratórios para eletrodos (9/022 tem 

prioridade) [5] 
9/32 . Acessórios (ligações à terra H 01 R) 

10/00 Soldagem ou corte mediante um plasma [5] 
10/02 . Soldagem por plasma [5] 

 

11/00 Soldagem por resistência; Seccionamento por aquecimento 
à resistência 

11/02 . Soldagem de topo por pressão 
11/04 . Soldagem de topo por centelhamento 
11/06 . utilizando eletrodos de rolo 
11/08 . Soldagem por costura não restrita a um dos subgrupos 

precedentes 
11/087 . . para costuras lineares [5] 
11/093 . . para costuras curvilíneas situadas em um plano [5] 
11/10 . Soldagem por pontos; Soldagem em linha contínua por 

pontos 
11/11 . Soldagem por pontos [5] 
11/12 . . utilizando vibrações 
11/14 . Soldagem por projeção 
11/16 . levando em conta as propriedades do material a ser 

soldado 
11/18 . . de metais não ferrosos (11/20 tem prioridade) 
11/20 . . de metais diferentes 
11/22 . Seccionamento por aquecimento à resistência 
11/24 . Circuitos elétricos de alimentação ou controle para esse 

fim 
11/25 . . Dispositivos de vigilância [5] 
11/26 . . Soldagem por descarga de energia acumulada 
11/28 . Equipamento portátil de soldar 
11/30 . Aspectos de eletrodos (forma ou composição de eletrodos 

35/00) 
11/31 . . Porta-eletrodos (não conectados à soldagem por 

resistência elétrica ou ao acionamento por aquecimento 
por resistência 37/02) [5] 

11/34 . Tratamento preliminar [3] 
11/36 . Equipamento auxiliar (11/31 tem prioridade) [3,5] 

13/00 Soldagem por aquecimento mediante uma corrente de alta 
freqüência [5] 

13/01 . por aquecimento por indução [5] 
13/02 . Soldagem por costura 
13/04 . por aquecimento por condução [5] 
13/06 . caracterizada pela proteção da zona de soldagem contra a 

influência da atmosfera circundante (emprego de meios 
ambientais específicos 35/38) [5] 

13/08 . Circuitos elétricos de alimentação ou controle para esse 
fim [5] 

 
Outros processos de soldagem ou corte; Usinagem por feixe de 
raio laser [3] 

15/00 Soldagem ou corte por feixe eletrônico (tubos de feixes 
eletrônicos ou iônicos H 01 J 37/00) 

15/02 . Circuito de controle para esse fim [5] 
15/04 . para soldagem de costuras anulares [5] 
15/06 . dentro de uma câmara sob vácuo (15/04 tem 

prioridade) [5] 
15/08 . Retirada de material, por ex., por corte, por perfuração de 

orifícios [5] 
15/10 . Soldagem ou corte por feixe eletrônico que não tem lugar 

sob vácuo [5] 

17/00 Utilização da energia de partículas nucleares em soldagem 
ou técnicas correlatas 

20/00 Soldagem não-elétrica pela aplicação de impacto ou de 
outra pressão, com ou sem aplicação de calor, por ex., 
revestimento ou chapeamento [3] 

20/02 . por meio de uma prensa [3] 
20/04 . por meio de um laminador [3] 
20/06 . por meio de fortes impulsos de energia, por ex., de energia 

magnética [3] 
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20/08 . . Soldagem por explosão [3] 
20/10 . fazendo uso de vibrações, por ex., soldagem ultra-sônica 

[3] 
20/12 . sendo o calor gerado por fricção; Soldagem por atrito [3] 
20/14 . Prevenção ou minimização do acesso do gás ou uso de 

gases protetores ou de vácuo durante a soldagem (formada 
por material interposto entre as peças em trabalho 20/18) 
[3] 

20/16 . com interposição de material especial a fim de facilitar a 
conexão das peças, por ex., material para absorver ou para 
produzir gás [3] 

20/18 . Soldagem por zona, pela interposição de substâncias anti-
soldagem entre as zonas que não serão soldadas [3] 

20/20 . Métodos especiais permitindo separação subsequente, por 
ex., dos metais de alta qualidade do material da sucata [3] 

20/22 . levando em conta as propriedades dos materiais a serem 
soldados [3] 

20/227 . . com uma camada ferrosa [5] 
20/233 . . sem camada ferrosa [5] 
20/24 . Tratamento preliminar [3] 
20/26 . Equipamento auxiliar [3] 

23/00 Soldagem alumnio-térmica 

25/00 Soldagem por eletro-escória, isto é, utilizando uma camada 
ou massa de pó aquecido de escória de metal ou similar, em 
contato com o material a ser unido (23/00 tem prioridade; 
soldagem a arco submerso 9/18) 

26/00 Operação por feixe de raio laser, por ex., soldagem, corte, 
perfuração (raios laser H 01 S 3/00) [2,3] 

26/02 . Posicionamento ou observação da peça a usinar, por ex., 
relativamente a ponto de impacto; Alinhamento, mira ou 
focalização do feixe de raios laser [3] 

26/03 . . Observando a peça [7] 
26/04 . . Alinhamento, mira ou focalização automáticos do feixe 

de raios laser, por ex., usando a luz retro espalhada [3] 
26/06 . . Configuração do feixe de raio laser, por ex., por 

máscaras ou multi-focalização (elementos, sistemas ou 
aparelhos óticos, em geral, G 02 B) [3] 

26/067 . . . Dividindo o feixe de raio laser em múltiplos feixes, 
por ex., multifocalização [7] 

26/073 . . . Determinação da configuração para o ponto do 
laser [7] 

26/08 . Dispositivos envolvendo movimento relativo entre o feixe 
de laser e a peça a usinar [3] 

26/10 . . usando suporte fixo [3] 
26/12 . em atmosfera especial, por ex., em um espaço fechado [3] 
26/14 . usando um fluxo, por ex., um jato de gás, conjugado ao 

feixe de laser (26/12 tem prioridade) [3] 
26/16 . Retirada de subprodutos, por ex., partículas ou vapores 

produzidos durante o tratamento de uma peça usinada (por 
fluxo de gás, 26/14) [3] 

26/18 . usando camadas absorventes sobre o material em 
usinagem, por ex., para fins de marcação ou de proteção 
[3] 

26/20 . União, por ex., soldagem (soldagem sem fusão por energia 
radiante 1/005; união de partes plásticas pré-formadas 
por aquecimento utilizando feixe de raio laser B 29 C 
65/16)  [7] 

26/22 . . Soldagem por pontos [7] 
26/24 . . Soldagem por costura [7] 

26/26 . . . de juntas retilíneas [7[ 
26/28 . . . de juntas curvilíneas planares [7] 
26/30 . . . de juntas tridimensionais [7] 
26/32 . . considerando as propriedades do material envolvido 

[7] 
26/34 . Soldagem com outros fins que não sejam a união de 

partes, por ex. soldagem por incremento [7] 
26/36 . Retirada de material [7] 
26/38 . . por broqueamento ou corte [7] 
26/40 . . considerando as propriedades do material envolvido 

[7] 
26/42 . Tratamento preliminar; Operações auxiliares ou 

equipamentos (26/16 tem prioridade) [7] 
28/00 Soldagem ou corte não abrangido por qualquer dos grupos 

precedentes, por ex., soldagem eletrolítica [2] 
28/02 . Processos ou aparelhos combinados para soldagem ou 

corte [2] 
 

31/00 Processos pertinentes a esta subclasse, especialmente 
adaptados a objetos ou fins especiais mas não abrangidos 
por qualquer dos grupos principais precedentes (fabricação 
de tubos ou barras perfiladas acarretando operações outras que 
não soldagem branca ou soldagem B 21 C 37/04, 37/08) 

31/02 . relativos à soldagem branca ou soldagem (soldagem 
branca por imersão ou processo ondulatório na manufatura 
de circuitos impressos H 05 K 3/34) 

31/10 . relativos a corte ou escarfagem completa 
31/12 . relativos à investigação das propriedades, por ex., de 

soldabilidade dos materiais [5] 

33/00 Bordas de peças especialmente perfiladas para fabricação 
de conexões por soldagem ou soldagem branca; 
Enchimento de costuras assim formadas 

35/00 Varetas, eletrodos, materiais ou veículos para ligações com 
soldagem, soldagem branca ou corte  

35/02 . caracterizados por aspectos mecânicos, por ex., pela forma 
35/04 . . especialmente destinadas para servir de eletrodos 

(pontas de ignição para soldagem ou corte a arco 9/26) 
35/06 . . . de seção transversal não circular; com disposição 

especial, por ex., interna 
35/08 . . . . com núcleos múltiplos; múltiplos 
35/10 . . . . com mais de uma camada de material de 

revestimento ou de proteção 
35/12 . . não especialmente destinados para servir de eletrodos  
35/14 . . . para soldagem branca 
35/16 . . . de seção transversal não circular; com disposição 

especial, por ex., interna (35/14 tem prioridade) 
35/18 . . . . com núcleos múltiplos; múltiplos 
35/20 . . . . com mais de uma camada de material de 

revestimento ou de proteção 
35/22 . caracterizados pela composição ou natureza do material 
35/24 . . Seleção de materiais próprios para soldagem branca 

(35/34 tem prioridade) 
35/26 . . . com o principal componente fundindo a menos de 

400oC 
35/28 . . . com o principal componente fundindo a menos de 

950oC 
35/30 . . . com o principal componente fundindo a menos de 

1.550oC 
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35/32 . . . com o principal componente fundindo a mais de 
1.550oC 

35/34 . . incluindo compostos que produzem metais quando 
aquecidos 

35/36 . . Seleção de composições não metálicas, por ex., 
revestimentos, fluxos (35/34 tem prioridade); Seleção 
de materiais de soldagem ou soldagem branca, 
conjugada à seleção de composições não metálicas 
sendo ambas importantes (seleção de materiais 
próprios à soldagem ou à soldagem branca 35/24) [2] 

35/362 . . . Seleção de composições de fluxos (35/365, 35/368 
têm prioridade) [2] 

35/363 . . . . para soldagem ou brazagem [4] 
35/365 . . . Seleção de composições não metálicas de materiais 

de revestimento quer isoladas, em conjunto com a 
seleção de materiais de soldagem ou soldagem 
branca [2] 

35/368 . . . Seleção de composições não metálicas de material 
de núcleos quer isoladas, em conjunto com a 
seleção de materiais de soldagem ou soldagem 
branca [2] 

35/38 . . Seleção de meios, por ex., atmosferas especiais para 
envolver a área de trabalho 

35/40 . Fabricação de fios metálicos ou varetas para soldagem ou 
soldagem branca (processos compreendendo uma única 
técnica, ver as classes pertinentes, por ex., B 05 D, B 21 C) 

37/00 Dispositivos auxiliares não especialmente adaptados a 
processos abrangidos por apenas um dos grupos principais 
precedentes (viseiras para soldadores usadas no corpo do 
operador ou seguras pela mão A 61 F 9/00; aplicáveis a 
máquinas de soldagem de metal, outras que não as destinadas a 
soldagem, soldagem branca ou corte por chama B 23 Q; outras 
palas protetoras F 16 P 1/06) 

37/02 . Carrinhos para suportar o instrumento de soldagem ou 
corte 

37/04 . para fixar ou manter a peça no lugar 
37/047 . . deslocamento das peças para ajustar sua posição entre 

as etapas de soldagem branca, soldagem ou de corte 
(37/053 tem prioridade) [5] 

37/053 . . alinhamento de peças cilíndricas; Dispositivos de 
sujeição para esse fim [5] 

37/06 . para colocar no lugar certo o material fundido, por ex., 
confinando-o em uma área desejada 

37/08 . para retirar a centelha [5] 
 

Esquema de indexação associados com os grupos 1/00 a 31/00, 
relativos aos artigos feitos por soldagem branca, soldagem ou 
corte, ou aos materiais a serem soldados por solda branca, 
soldados ou cortados. Os códigos de indexação devem ser não-
ligados [5] 

 
Nota 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [6] 

 

101:00 Objetos fabricados por soldagem branca, soldagem ou por 
corte [5] 

101:02 . Estruturas alveolares [5] 
101:04 . Objetos tubulares ou ocos [5] 
101:06 . . Tubos [5] 
101:08 . . . com aletas ou nervuras [5] 
101:10 . . Canalização [5] 
101:12 . . Vasos [5] 
101:14 . . Trocadores de calor [5] 
101:16 . Tiras ou folhas de comprimento indeterminado [5] 
101:18 . Painéis de chapa [5] 
101:20 . Ferramentas [5] 
101:22 . Redes, tecidos de fios metálicos ou similares [5] 
101:24 . Estruturas ou armações [5] 
101:26 . Trilhos para ferrovias ou similares [5] 
101:28 . Vigas [5] 
101:30 . Corrente, aros ou anéis [5] 
101:32 . Fios [5] 
101:34 . Objetos revestidos [5] 
101:36 . Dispositivos elétricos ou eletrônicos [5] 
101:38 . . Condutores [5] 
101:40 . . Dispositivos semicondutores [5] 
101:42 . . Circuitos impressos [5] 

103:00 Materiais a serem soldados sem fusão, soldados ou 
cortados [5] 

103:02 . Ferro ou ligas ferrosas [5] 
103:04 . . Ligas de aço [5] 
103:06 . . Ligas de ferro fundido [5] 
103:08 . Metais não-ferrosos ou ligas não-ferrosas [5] 
103:10 . . Alumínio ou suas ligas [5] 
103:12 . . Cobre ou suas ligas [5] 
103:14 . . Titânio ou suas ligas [5] 
103:16 . Materiais compósitos [5] 
103:18 . Materiais que contêm substâncias diferentes [5] 
103:20 . . Ligas ferrosas e alumínio ou suas ligas [5] 
103:22 . . Ligas ferrosas e cobre ou suas ligas [5] 
103:24 . . Ligas ferrosas e titânio ou suas ligas [5] 

 

B 23 P OUTROS PROCESSOS DE USINAGEM DE METAL; OPERAÇÕES COMBINADAS; MÁQUINAS -FERRAMENTAS 
UNIVERSAIS (disposições para reprodução ou controle B 23 Q) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse não abrange operações não-mecânicas em materiais não-metálicos a menos que tais operações estejam mencionadas 
especificamente nesta subclasse. 

(2) Nesta subclasse, as seguintes expressões são empregadas com os significados indicados; 
– “operações combinadas” excluem a montagem de peças se for característica essencial da operação seguinte da usinagem do metal, 

já que aquela não é considerada como uma operação per se; 
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– “usinagem de metal” e exp ressões equivalentes incluem tratamento não mecânico do metal desde que não esteja incluído em 
qualquer outra classe ou subclasse, por ex., em C 21 D, C 22 C, F, C 23. Dessa forma, as combinações de tais tratamentos não 
mecânicos com outras usinagens do metal são classificadas nesta subclasse. 

(3) Atenção para as Notas seguintes ao título da classe B 23. 
 
Índice da Subclasse 
 
PROCESSOS DIVERSOS DE USINAGEM 
DE METAIS 

Eletroerosão; engaste de diamantes.....................................5/00 
Recondicionamento; acabamento...............................6/00, 9/00 
Ligações.................................................................11/00, 19/00, 
 21/00 
Outros processos...........................................6/00, 13/00, 15/00, 
 17/00 

Tratamentos auxiliares ...................................................... 25/00 
PROCESSOS COMBINADOS; MÁQUINAS 
DE MÚLTIPLA FINALIDADE 

Recondicionamento; acabamento .............................. 6/00, 9/00 
Outras operações combinadas .................................. 6/00, 23/00 
Tratamentos auxiliares ...................................................... 25/00 

 

5/00 Engaste de pedras preciosas ou similares em peças de  
metal, por ex., diamantes em ferramentas 

6/00 Restauração ou recondicionamento de objetos 
(endireitamento ou restauração da forma de metal em folhas, 
hastes de metal, tubos de metal, perfis metálicos ou artigos 
específicos fabricados dos mesmos B 21 D 1/00, 3/00; reparo 
de objetos com defeito ou avariados por processos de fundição 
B 22 D 19/10; processos ou aparelhos abrangidos por outra 
subclasse única, ver a subclasse pertinente) [3] 

6/02 . Pistões ou cilindros [3] 
6/04 . Reparos de rupturas ou de peças ou produtos metálicos 

com trinca, por ex., peças fundidas [3] 

9/00 Tratamento ou acabamento mecânico de superfícies, com 
ou sem calibragem, principalmente para resistir ao 
desgaste ou a impactos, por ex., aplainamento ou 
enrugamento de palhetas de turbinas ou mancais 
(tratamentos abrangidos por uma única outra subclasse, ver a 
subclasse pertinente, por ex., B 24 C, C 21 D 7/00, C 22 F 
1/00); Características dessas superfícies não incluídas em 
outro local, quando o tratamento não for especificado 

9/02 . Tratamento ou acabamento pela aplicação de pressão, por 
ex., serrilhamento (9/04 tem prioridade) 

9/04 . Tratamento ou acabamento por martelamento ou aplicação 
de pressão repetida 

11/00 Ligação ou separação de peças ou objetos metálicos por 
processos de usinagem de metais que não incluídas em outro 
local (ligação de chapas ou de tubos de metal, hastes ou perfis 
metálicos B 21 D 39/00; rebitagem B 21 J; soldagem, não 
soldagem, solda B 23 K; ferramentas manuais para ligar 
arames ou tiras metálicas B 25 B 25/00; ligação de peças 
metálicas por adesivos F 16 B 11/00) [1,7] 

 
11/02 . primeiro expandindo, depois enrugando ou vice-versa, por 

ex., utilizando a pressão de fluidos; por montagem forçada 

13/00 Fabricação de objetos de metal por operações que 
acarretem, principalmente, usinagem mas não abrangida 
por uma única outra subclasse (fabricação de objetos 
específicos 15/00) 

13/02 . em que apenas as operações de usinagem são importantes 
13/04 . incluindo o talhamento de material perfilado 

15/00 Fabricação de objetos específicos de metal por operações 
não abrangidas por uma única outra subclasse ou por um 
grupo desta subclasse 

Nota 
Este grupo abrange apenas os objetos compreendidos pelos 
subgrupos. 
 

15/02 . palhetas de turbina ou similares feitas de uma só peça 
15/04 . palhetas de turbina ou similares feitas de várias peças 
15/06 . anéis de segmento feitos de uma peça 
15/08 . anéis de segmento feitos de várias peças 
15/10 . Pistões 
15/12 . grades 
15/14 . peças de engrenagem, por ex., rodas de engrenagem 
15/16 . chapas com furos de diâmetro mínimo, por ex., para fiação 

ou queimadores 
15/18 . sapatas de freio 
15/20 . acessórios ferroviários, por ex., amortecedores 
15/22 . cartuchos ou invólucros similares 
15/24 . fieiras (B 21 C 3/18, 25/10, B 21 D 37/20 têm prioridade) 
15/26 . trocadores de calor 
15/28 . ferramentas de corte (ferramentas de serrar B 23 D 63/00, 

65/00; limas ou grosas B 23 D 73/00) 
15/30 . . ferramentas de torno ou similares 
15/32 . . brocas helicoidais 
15/34 . . fresas 
15/36 . . . para abrir roscas 
15/38 . . ferramentas de aplainar ou ranhurar (15/30 tem 

prioridade) 
15/40 . . ferramentas de cisalhamento 
15/42 . . ferramentas de mandrilagem  
15/44 . . ferramentas de raspar ou aparar 
15/46 . . ferramentas de alargar 
15/48 . . ferramentas de abrir roscas (fresas para abrir roscas 

15/36) 
15/50 . . . fieira 
15/52 . . . macho de abrir roscas 

17/00 Operações de usinagem de metal não abrangidas por uma 
única outra subclasse ou por nenhum outro grupo desta 
subclasse 

17/02 . Processos simples de usinagem; Máquinas ou aparelhos 
para os mesmos 

17/04 . caracterizados pela natureza do material necessário ou pela 
espécie do produto, independente de sua forma 

17/06 . . Fabricação de lã de aço ou similares 
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19/00 Máquinas para simples encaixe entre elas ou separação de 
peças metálicas ou de peças metálicas e não-metálicas, 
envolvendo ou não alguma deformação (ligação de peças ou 
objetos metálicos por processos de usinagem de metais 11/00, 
B 21 J, B 23 K); Ferramentas ou dispositivos para tais fins, 
desde que não estejam incluídas em outras classes 
(ferramentas manuais em geral B 25) [3] 

19/02 . para montagem de objetos por pressão ou para 
desmontagem dos mesmos (19/10 tem prioridade) [1,7] 

19/027 . . utilizando meios hidráulicos ou pneumáticos [7] 
19/033 . . utilizando vibração  [7] 
19/04 . para montar e desmontar peças [1,7] 
19/06 . . Máquinas para colocar ou retirar parafusos ou porcas 
19/08 . . Máquinas para colocar arruelas, freios de ane, ou 

similares em parafusos ou outros elementos 
19/10 . Alinhamento de peças para serem encaixadas entre si [7] 
19/12 . . Alinhamento de peçaspara inserção nos furos [7] 

21/00 Máquinas para reunir uma multiplicidade de peças 
diversas para compor unidades, com ou sem usinagem 
anterior ou posterior de tais peças, por ex., com controle 
por programa 

23/00 Máquinas ou disposições de máquinas para efetuar 
combinações determinadas de diversas operações de 
usinagem de metal não abrangidas por uma única outra 
subclasse (se os tipos especiais de operação não forem 
fundamentais B 23 Q 37/00 a 41/00; características das 
operações abrangidas por uma única subclasse, ver a subclasse 
pertinente à operação) 

23/02 . Máquinas-ferramenta para efetuar diversas operações de 
usinagem (tornos, por ex., tornos revólver, B 23 B; 
máquinas horizontais combinadas de broquear e tresar B 
23 B 39/02) 

23/04 . para efetuar operações de usinagem bem como outro 
beneficiamento de metal 

23/06 . Instalações para usinagem de metal compreendendo certo 
número de máquinas ou aparelhos conjugados 

25/00 Tratamento auxiliar de peças, antes ou durante as 
operações de usinagem, para facilitar a ação da ferramenta 
ou a obtenção de um resultado final predeterminado da 
peça, por ex., redução de tensão interna 

 

B 23 Q DETALHES, PEÇAS  OU ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS -FERRAMENTA, por ex., DISPOSIÇÕES PARA REPRODUÇÃO 
OU CONTROLE (ferramentas do tipo empregado em tornos ou máquinas de broquear B 23 B 27/00); MÁQUINAS -FERRAMENTA 
EM GERAL, CARACTERIZADAS PELA ESTRUTURA DE DETALHES OU PEÇAS ESPECIAIS; COMBINAÇÕES OU 
ASSOCIAÇÕES DE MÁQUINAS, PARA USINAGEM DE METAL, NÃO DESTINADAS A UM RESULT ADO ESPECÍFICO 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, os grupos que designam peças das máquinas-ferramenta incluem as máquinas-ferramenta caracterizadas pelos aspectos 
construtivos de tais peças. 

(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “controle” significa influenciar uma variável de algum modo, por ex., modificando sua direção ou seu valor (incluindo modificação 

para zero ou de zero para algum valor), mantê-la constante, limitar sua faixa de variação; [3] 
– “regulagem" significa manter uma variável automaticamente em um valor desejado ou dentro de uma faixa desejada de valores, o 

valor ou faixa desejados podem ser fixados ou variados manualmente ou podem variar com o tempo de acordo com um “programa" 
pré-determinado ou segundo a variação de uma outra variável. A regulagem é uma forma de controle; [3] 

– “controle automático” é muitas vezes usado na técnica como sinônimo de regulagem. [3] 
(3) Atenção para as Notas após o título da classe B 23. 
 
Índice da Subclasse 
 
ELEMENTOS BÁSICOS DE MÁQUINAS-
FERRAMENTA......................................................................1/00, 9/00 
DISPOSITIVOS PARA SUPORTAR, 
MANUSEAR OU ALIMENTAR PEÇAS OU 
FERRAMENTAS..........................................................3/00, 5/00, 7/00 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA.......................11/00, 13/00, 27/00 

 
 
MEDIÇÃO; INDICAÇÃO; CONTROLE 

Controle dos movimentos da 
ferramenta ou da peça ................................. 15/00, 16/00, 23/00 
Indicação ........................................................................... 17/00 

REPRODUÇÃO ................................................................. 33/00, 35/00 
MÁQUINAS QUE COMPREENDEM  
UNIDADES OU SUBUNIDADES,  
MÁQUINAS DE TRANSFERÊNCIA, 
ASSOCIAÇÕES DE MÁQUINAS OU  
UNIDADES............................................................. 37/00, 39/00, 41/00 

 

1/00 Elementos incluídos na estrutura geral de um tipo de 
máquina, principalmente os grandes elementos fixos (37/00 
tem prioridade) 

1/01 . Estruturas, leitos, pilares ou elementos similares; 
Disposições de guias  [6]  

1/03 . Suportes fixos de peças ou ferramentas (B 23 Q 1/70 tem 
prioridade; mesas auxiliares B 23 Q 1/74;contra-cabeçotes 
B 23 B 23/00)  [6]  

1/25 . Suportes móveis ou ajustáveis de peças ou ferramentas  [6]  



B 23 Q 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 108 

1/26 . . caracterizados pelos aspectos estruturais relativos à 
cooperação de elementos relativamente móveis; Meios 
para prevenir o movimento relativo de tais  
elementos  [6]  

1/28 . . . Meios para manter os elementos deslizantes em 
qualquer posição desejada  [6]  

1/30 . . . com controle vinculado ao mecanismo de 
alimentação  [6] 

1/32 . . . Movimento relativo obtido por superfícies 
esféricas cooperantes, por ex., soquete de junta de 
esfera [6] 

1/34 . . . Movimento relativo obtido pelo uso de elementos 
deformáveis, por ex., elementos piezoelétricos, 
magnetoestricção, elásticos ou termodilatáveis 
(elementos sensíveis capazes de produzir 
movimento ou deslocamento para fins não 
limitados à medição  G21B 1/00)  [6] 

1/36 . . . . Molas  [6] 
1/38 . . . utilizando suportes de mancais de fluido ou de 

amortecedores de fluido  [6] 
1/40 . . . utilizando disposições de esferas, de roletes ou de 

roda  [6] 
1/42 . . .  utilizando guias com seções em forma de T, V,  

rabo de andorinha ou similares (1/40 tem 
prioridade)  [6] 

Notas 
 
( 1 ) Nos grupos 1/44 a 1/62, as seguintes expressões são 

empregadas com os significados indicados:  [6] 
– “par deslizante“ significa um par consistindo de dois 

elementos que operam de tal forma que só é possível um 
movimento retilíneo entre ambos os elementos  [6] 

– “par rotativo“ significa um par consistindo de dois 
elementos que operam de tal forma para produzir um 
movimento rotativo simultâneo e translação de eixo entre 
ambos os elementos. [6] 

– “par helicoidal“ significa um par consistindo de dois 
elementos que operam de tal forma  que  produzem  uma  
rotação simultânea  e  uma  translação  axial  entre  
ambos  os  elementos [6]  

(2) Nos grupos 1/44 a 1/62, onde mais que um par de elementos 
estão providos no mesmo eixo para o mesmo tipo de 
movimento, os pares são considerados como um único para 
efeitos da classificação  [6] 

 
1/44 . . utilizando mecanismos especiais (1/26 tem prioridade) 

[6] 
1/46 . . . com pares helicoidais  [6] 
1/48 . . . com pares deslizantes e pares rotativos (1/46 tem 

prioridade)  [6] 
1/50 . . . com pares rotativos apenas  [6] 
1/52 . . . . com um único par rotativo  [6] 
1/54 . . . . com dois pares rotativos apenas [6] 
1/56 . . . com pares deslizantes apenas  [6] 
1/58 . . . . com um único par deslizante [6] 
1/60 . . . . com dois pares deslizantes apenas  [6] 
1/62 . . . . com eixos perpendiculares, por ex., 

deslizamento transversal  [6] 
1/64 . . caracterizado pela finalidade do movimento 

(equipamento de indexação 16/02)   [6] 

1/66 . . . Mesas de trabalho intercambiáveis para serem 
colocadas nas posições de operação  [6] 

1/68 . . . para retirar a ferramenta removível ou para peça de 
trabalho durante o movimento reverso  [6] 

1/70 . Elementos fixos ou móveis para suportar fusos de trabalho 
para fixar ferramentas ou peças de trabalho (cabeçotes ou 
similares, suportes para fusos de trabalho B23B 19/00; 
fusos de trabalho B 23 B 19/02)  [6] 

1/72 . Disposições auxiliares; Interconexões entre mesas 
auxiliares e elementos móveis de máquinas   [6] 

1/74 . . Mesas auxiliares  [6] 
1/76 . . Lunetas; Apoios  [6] 
 

3/00 Dispositivos de fixação, suporte ou posicionamento de 
peças ou ferramentas, de um tipo normalmente removível 
da máquina (mesas de trabalho ou outras peças, por ex., 
chapas normalmente não incorporando meios para prender a 
peça 1/00; controle automático da posição 15/00; cabeçotes 
porta-ferramentas rotativos para máquinas de tornear B 23 B 
3/24, 3/26; porta-ferramenta não acionados B 23 B 29/00; 
aspectos gerais de revólver de torno B 23 B 29/24; ferramentas 
ou aparelhagem de bancadas para fixar, ligar, soltar ou segurar 
B 25 B) 

3/02 . para montagem em uma mesa de trabalho, em carrinho 
porta-ferramenta ou peças análogas (3/15 tem prioridade) 

3/04 . . de inclinação ajustável 
3/06 . . Meios de fixação da peça  
3/08 . . . outros que não de acionamento mecânico 
3/10 . . Dispositivos auxiliares, por ex., calços, elementos de 

alongamento 
3/12 . para fixação em um fuso em geral (3/152 tem prioridade; 

mandris B 23 B 31/02) 
3/14 . . Mandris em geral (mandris de expansão B 23 B 31/40) 
3/15 . Dispositivos para prender a peça utilizando força 

magnética ou elétrica diretamente sobre a peça 
3/152 . . Dispositivos rotativos 
3/154 . . Dispositivos fixos 
3/155 . Disposições para inserção ou remoção automática de 

ferramentas 
3/157 . . de ferramentas rotativas 
3/16 . controlados em conjunto com a operação da ferramenta 
3/18 . para posicionamento apenas 

5/00 Mecanismos de acionamento ou alimentação; Disposições 
para controle dos mesmos (controle automático 15/00; 
reprodução 33/00, 35/00; especialmente adaptados a máquinas 
de broquear ou furar B 23 B 39/10, 47/02) 

5/02 . Acionamento dos principais elementos de usinagem 
5/027 . . elementos de movimento alternado [2] 
5/033 . . . acionados fundamentalmente pela pressão de 

fluido [2] 
5/04 . . eixos rotativos, por ex., fusos de trabalho 
5/06 . . . acionados fundamentalmente pela pressão de 

fluido ou pneumática 
5/08 . . . . controlados por eletricidade 
5/10 . . . acionados fundamentalmente por meios elétricos 
5/12 . . . Acionamentos mecânicos com meios para variar 

relações de velocidade 
5/14 . . . . gradativamente 
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5/16 . . . . de variação infinita 
5/18 . . . . Dispositivos para pré-selecionar a velocidade 

de fuso de trabalho 
5/20 . . . Ajuste ou parada de fusos de trabalho em uma 

posição predeterminada 
5/22 . Avanço dos elementos que suportam ferramentas ou peças 

de trabalho 
5/26 . . Acionamentos por pressão de fluido [3] 
5/28 . . Acionamentos elétricos [3] 
5/32 . . Avanço dos fusos de trabalho (avanço de suportes de 

fusos de trabalho 5/34) [3] 
5/34 . . Avanço de outros elementos de suporte de ferramentas 

ou peças, por ex., selas, carrinho porta-ferramenta, por 
meio de transmissão mecânica [3] 

5/36 . . . em que um servomotor constitui um elemento 
essencial [3] 

5/38 . . . avanço contínuo [3] 
5/40 . . . . por eixo de avanço, por ex., parafuso de 

avanço [3] 
5/42 . . . . . Mecanismo associado ao cabeçote [3] 
5/44 . . . . . Mecanismo associado ao elemento móvel 

[3] 
5/46 . . . . com variação das relações de velocidade [3] 
5/48 . . . . . pelo uso de engrenagens dentadas [3] 
5/50 . . . avanço gradativo [3] 
5/52 . . Limitação do movimento de avanço 
5/54 . Disposições ou detalhes não restritos ao grupo 5/02 ou ao 

grupo 5/22 respectivamente 
5/56 . . Prevenção da reação de retorno 
5/58 . . Dispositivos de segurança 

7/00 Disposições para manipular peças especialmente 
combinadas com as máquinas-ferramenta ou dispostas 
nessas máquinas ou especialmente adaptadas para uso nas 
mesmas, por ex., para transporte, carga, posicionamento, 
descarga, triagem (incorporadas a fusos de trabalho B 23 B 
13/00, 19/02; para máquinas de tornear automáticas ou semi-
automáticas B 23 B 15/00) [2] 

7/02 . por meio de tambores ou mesas ou discos rotativos 
7/03 . por meio de transportadores de correntes sem fim (7/16 

tem prioridade) [2] 
7/04 . por meio de garras 
7/05 . por meio de galerias de rodagem (7/16 tem prioridade) [2] 
7/06 . por meio de impulsores 
7/08 . por meio de deslizadores ou calhas 
7/10 . por meio de carregadores 
7/12 . Disposições de triagem 
7/14 . coordenadas de forma a permitir produção em linha 
7/16 . Carregamento das peças nos transportadores; Disposição 

das peças nos transportadores, por ex., modificando o 
espaçamento entre as peças [2] 

7/18 . . Orientação das peças nos transportadores [2] 

9/00 Disposições para suportar ou guiar máquinas ou aparelhos 
portáteis de usinagem de metal (para abrir roscas em tubos B 
23 B 41/08; especialmente destinados à perfuração B 23 B 
45/14) 

9/02 . para fixar máquinas ou aparelhos às peças ou a outras 
partes de forma especial, por ex., a vigas de seção 
transversal especial 

 

Acessórios 

11/00 Acessórios montados em máquinas-ferramenta para 
conservar ferramentas ou partes de máquina em boas 
condições de trabalho ou para resfriar a peça; Dispositivos 
de segurança especialmente combinados com as máquinas-
ferramenta ou instalados em ou especialmente adaptados 
às mesmas (a respeito de máquinas de broquear ou furar B 23 
B 47/24, 47/32 têm prioridade; dispositivos de segurança em 
geral F 16 P) 

11/02 . Dispositivos para remover sucata dos dentes de 
ferramentas circulares de corte 

11/04 . Disposições para impedir a sobrecarga de ferramentas, por 
ex., reduzindo a carga 

11/06 . Dispositivos de segurança para ferramentas de corte 
circulares 

11/08 . Cobertas protetoras para peças de máquinas-ferramenta; 
Proteções contra salpico 

11/10 . Disposições de dispositivos para resfriar ou lubrificar 
ferramentas ou peças (incorporados às ferramentas, ver as 
subclasses pertinentes à ferramenta) 

11/12 . Disposições para resfriar ou lubrificar peças de máquinas 
11/14 . Medidas ou meios para manter uma temperatura constante 

em peças de máquinas-ferramenta 
 

13/00 Equipamento para ferramentas ou ferramentas de corte 
quando não em funcionamento, por ex., proteções para 
armazenamento 

 
 
Medição; Indicação; Controle [3] 

15/00 Controle automático ou regulagem automáti ca do 
movimento de alimentação, da velocidade de corte ou da 
posição da ferramenta ou da peça de trabalho (controle de 
programação G 05 B 19/00, por ex., controle de programa 
numérico G 05 B 19/18) [3] 

15/007 . enquanto a ferramenta atua sobre a peça de trabalho [3] 
15/013 . . Controle ou regulagem do movimento de alimentação 

(15/12 tem prioridade) [3] 
15/02 . . . de acordo com o tamanho instantâneo e o tamanho 

desejado da peça trabalhada (15/06 tem prioridade) 
[3] 

15/04 . . . de acordo com a dimensão final da peça 
previamente usinada (15/06 tem prioridade) [3] 

15/06 . . . de acordo com os resultados da medição 
decorrentes de dois ou mais métodos de 
calibragem, baseados em princípios diferentes de 
medição, por ex., por calibragens tanto ópticas 
quanto mecânicas [3] 

15/08 . . Controle ou regulagem da velocidade de corte (15/12 
tem prioridade) [3] 

15/10 . . . para manter constante a velocidade de corte entre a 
ferramenta e a peça de trabalho [3] 

15/12 . . Controle adaptável, isto é, que se ajuste para ter um 
desempenho ótimo de acordo com um critério pré-
estabelecido [3] 

15/14 . . Controle ou regulagem da orientação da ferramenta 
relativamente à peça de trabalho [3] 

15/16 . . Compensação do desgaste da ferramenta [3] 
15/18 . . Compensação do desvio da ferramenta devido à 

temperatura ou força [3] 
15/20 . antes ou depois de atuar a ferramenta sobre a peça de 

trabalho [3] 
15/22 . . Controle ou regulagem da posição da ferramenta ou da 

peça de trabalho [3] 
15/24 . . . de posição linear [3] 
15/26 . . . de posição anular [3] 
15/28 . . tendo compensação para o desgaste da ferramenta [3] 
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16/00 Equipamento para posicionamento preciso da ferramenta 
ou peça em posição determinada não incluído em outro 
local (controle ou regulagem automática da posição da 
ferramenta ou peça 15/22; disposições para indicar ou medir a 
posição existente ou desejada da ferramenta ou peça 17/22) [4] 

16/02 . Equipamento divisor (especialmente adaptado para 
máquinas de cortar engrenagens B 23 F 23/08) [4] 

16/04 . . usando elementos intermediários, por ex., lingüetas, 
para travar as partes relativamente móveis na posição 
selecionada [4] 

16/06 . . . Divisor rotativo [4] 
16/08 . . usando meios para apertar, as partes relativamente 

móveis, juntas, na posição determinada [4] 
16/10 . . . Divisor rotativo [4] 
16/12 . . usando meios óticos [4] 

17/00 Dispositivos para indicar ou medir em máquinas 
ferramentas (para controle ou regulagem automática do 
movimento de alimentação, da velocidade de corte ou posição 
da ferramenta ou da peça 15/00) [3,4] 

17/09 . para indicar ou medir pressão de corte ou condição da 
ferramenta de corte, por ex., capacidade de corte, carga 
sobre a ferramenta (disposições para impedir a sobrecarga 
de ferramentas 11/04; dispositivos para indicar defeitos de 
brocas durante o broqueamento B 23 B 49/00) [4] 

17/10 . para indicar ou medir a velocidade de corte ou o número 
de revoluções 

17/12 . para indicar ou medir vibração 
17/20 . para indicar ou medir características da peça de trabalho, 

por ex., contorno, dimensão, dureza [4] 
17/22 . para indicar ou medir a posição existente ou desejada da 

ferramenta ou peça [4] 
17/24 . usando meios óticos [4] 
23/00 Dispositivos para compensação de irregularidades ou 

desgaste, por ex., de percursos, de mecanismos de 
ajustagem (controle automático 15/00) [3] 

27/00 Mecanismos geométricos para produzir peças de formas 
especiais, não totalmente incluídos em outra subclasse 

 
Reprodução 
 
Nota 

Nos grupos 33/00 ou 35/00, o seguinte termo é empregado 
com o significado indicado: 
– “reprodução” abrange a realização de uma forma desejada 

baseada em um modelo de forma ou escala idêntica ou 
diferente, por um mecanismo ou meios equivalentes 
controlados por uma peça que segue o modelo. O modelo 
pode ser um gabarito ou um desenho ou um elemento tal 
como um came incorporado ao mecanismo de 
funcionamento de uma máquina. O termo não abrange a 
realização de uma forma desejada, baseado em formas 
geométricas simples, por ex., a geração de um ciclóide por 
um círculo em rotação, o que em geral está incluído no 
grupo 27/00. 

33/00 Métodos de reprodução 

35/00 Sistemas ou dispositivos de controle para reprodução 
direta de um modelo ou um gabarito; Dispositivos para 
reprodução manual 

35/02 . Reprodução de pontos exatos do modelo, por ex., para 
determinar a posição dos furos a serem perfurados 

35/04 . utilizando um apalpador ou similar deslocando-se ao longo 
do contorno do modelo, gabarito ou desenho; Apalpadores, 
modelos ou gabaritos para esse fim 

35/06 . . especialmente adaptadas para controlar operações 
sucessivas, por ex., cortes separados, em uma peça 

35/08 . . Meios para transformar o movimento do apalpador ou 
similar em movimentos de avanço da ferramenta ou da 
peça 

35/10 . . . por meios mecânicos apenas 
35/12 . . . por meios elétricos (registro por programa para 

fins de reprodução em um aparelho separado G 05, 
G 11) 

35/121 . . . . por leitura mecânica 
35/122 . . . . . com o apalpador abrindo ou fechando 

contatos elétricos 
35/123 . . . . . com o apalpador fazendo variar a 

impedância de um circuito 
35/124 . . . . . . fazendo variar a resistência 
35/125 . . . . . . fazendo variar a capacitância 
35/126 . . . . . . fazendo variar a indutância 
35/127 . . . . por leitura não mecânica 
35/128 . . . . . Leitura por meios óticos 
35/129 . . . . . Leitura por meio de descargas elétricas 
35/13 . . . . . Leitura por meios magnéticos 
35/14 . . . . controlando um ou mais motores elétricos 
35/16 . . . . controlando motores a fluido 
35/18 . . . por meios fluidos (35/16 tem prioridade) 
35/20 . . . com meios especiais para variar a relação da 

reprodução 
35/22 . . . especialmente adaptados para compensar o 

desgaste da ferramenta 
35/24 . . Apalpadores; Unidades de apalpadores 
35/26 . . . destinados ao contato físico com um modelo ou um 

gabarito 
35/28 . . . . para controlar um sistema mecânico de 

reprodução 
35/30 . . . . para controlar um sistema elétrico ou eletro-

hidráulico de reprodução 
35/32 . . . . . em que o apalpador estabelece e 

interrompe um contato ou contatos 
elétricos, por ex., com traçadores do tipo 
de escovas 

35/34 . . . . . em que o apalpador faz variar uma 
característica elétrica de um circuito, por 
ex., capacidade, freqüência 

35/36 . . . . para controlar um sistema hidráulico ou 
pneumático de reprodução 

35/38 . . . destinado à leitura do modelo, gabarito ou desenho 
sem contato físico (leitura por meio de um jato de 
fluido 35/36) 

35/40 . . . . por meio de sistemas óticos ou fotoelétricos 
35/42 . . Modelos; Gabaritos 
35/44 . . . com meios para ajustar a superfície de contato, por 

ex., compreendendo fitas flexíveis presas por 
parafusos de fixação 
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35/46 . . . Dispositivos de suporte para os mesmos 
35/48 . utilizando um apalpador ou similar, deslocando-se em 

movimento de vai e vem entre partes opostas do contorno 
do modelo, gabarito ou desenho 

 
Máquinas para usinagem do metal que compreendem unidades ou 
sub-unidades; Associação de máquinas para usinagem de metal ou 
unidades 
 
37/00 Máquinas para usinagem de metal ou combinações 

estruturais das mesmas, formadas de unidades projetadas 
de tal modo que, pelo menos algumas dessas unidades, 
podem constituir peças de diversas máquinas ou 
combinações; Unidades para esse fim desde que a 
característica de permuta seja importante (características 
relativas às operações especiais de usinagem de metal, ver as 
subclasses pertinentes, por ex., B 23 P 23/00) 

39/00 Máquinas para usinagem de metal que incluem várias sub-
unidades, cada qual podendo efetuar uma operação de 
usinagem de metal (33/00, B 23 P 23/00 têm prioridade; se as 
operações forem similares e o tipo de operação for essencial, 
ver a subclasse pertinente à operação) 

39/02 . podendo as subunidades ser postas em funcionamento em 
um único posto de operação 

39/04 . sendo as subunidades dispostas de forma a poderem 
funcionar simultaneamente em diversos postos, por ex., 
com uma mesa de trabalho anelar deslocando-se por etapas 
(associação de máquinas ligadas apenas pelo meio de 
transferência da peça 41/00) 

41/00 Combinações ou associações de máquinas para usinagem 
de metal não destinadas a um determinado resultado 
relevante das classes B 21, B 23 ou B 24 (37/00, 39/00 têm 
prioridade; características relativas à operação efetuada, se as 
diferentes operações de trabalho dos metais são do mesmo 
tipo, ver a subclasse para o tipo de operação, por ex., 
puncionamento B 21 D, soldagem B 23 K, polimento B 24 B; 
características relativas à combinações tecnicamente 
especificadas de operações diferentes de usinagem de metal B 
23 P 23/00) 

41/02 . Características relativas à transferência da peça de uma 
máquina para outra (disposições para manipular peças para 
máquinas-ferramenta coordenadas de forma a permitir 
produção em linha 7/14) 

41/04 . Características referentes à disposição das máquinas em 
relação umas às outras 

41/06 . Características referentes à organização do trabalho das 
máquinas 

41/08 . Características referentes à conservação de um bom 
funcionamento 
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B24 ESMERILHAMENTO; POLIMENTO 
 

Nota 

Nesta classe, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “esmerilhamento” é empregado no seu sentido mais geral para significar usinagem e abrange, em especial, operações “de correção”. 
 

B 24 B MÁQUINAS; DISPOSITIVOS OU PROCESSOS DE ESMERILHAMENTO OU POLIMENTO (esmerilhamento de dentes de 
engrenagem B 23 F, de roscas de parafusos B 23 G 1/36; tratamento por eletro-erosão B 23 H; fato abrasivo ou similar B 24 C; 
ferramentas para esmerilhar, brunir ou afiar B 24 D; composições para polimento C 09 G 1/00; abrasivos C 09 K 3/14; gravura ou 
polimento eletrolítico C 25 F 3/00; sistemas de esmerilhamento para emprego em componentes de linhas férreas E 01 B 31/17); 
RETIFICAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE SUPERFÍCIES ABRASIVAS; ALIMENTAÇÃO OU APLICAÇÃO DE 
MATERIAL DE ESMERILHAMENTO E POLIMENTO OU AGENTES ABRASIVOS [2] 
Notas  

(1) Nesta subclasse, o seguinte termo  é empregado com o significado indicado: 
– “polimento” significa o alisamento de uma superfície, isto é, uma superfície com melhoramento, mas não com melhoramento da 

precisão dimensional como ocorreria em uma operação de “esmerilhamento”. [4] 
(2) Atenção para as Notas (1) e (2) após o título do B 23 F. [4] 
(3) Nos grupos 1/00 a 27/00, em se tratando de vidro, os termos “esmerilhamento” e “polimento” são tratados como sendo equivalentes. [4] 
 
Índice da Subclasse 
 
PROCESSOS DE ESMERILHAMENTO OU POLIMENTO NÃO 
RESTRITO A MÁQUINAS ESPECÍFICAS, DISPOSITIVOS OU 
USINAGEM .....................................................................................1/00 
ESMERILHAMENTO; CARACTERÍSTICAS GERAIS 
DE ESMERILHAMENTO, POLIMENTO OU ACABAMENTO 

Esmerilhamento de superfícies 
de formas simples .............................................5/00, 7/00, 9/00, 
 11/00 
Esmerilhamento de superfícies de 
 forma especial............................................. 3/00, 13/00 a 19/00 
Esmerilhamento ou polimento  
utilizando correias abrasivas .............................................21/00 

Máquinas portáteis ............................................................ 23/00 
Outras máquinas..................................................... 25/00, 27/00 
Peças componentes ...............................................41/00 a 47/00 
Medição, indicação, controle;  
Segurança .................................................... 49/00, 51/00; 55/00 
Retificação ou restauração de ferramentas 
para esmerilhamento; Alimentação  
ou aplicação de materiais de esmerilhamento, 
polimento ou agentes abrasivos ............................. 53/00; 57/00 

POLIMENTO OU ACABAMENTO 
Polimento, lustre .................................................... 29/00, 39/00 
por tamboramento............................................................. 31/00 
Brunimento, super-acabamento ............................. 33/00, 35/00 
Polimento com abrasivos em pó....................................... 37/00 

 

1/00 Processos de esmerilhamento ou polimento; Utilização de 
equipamento auxiliar em conexão com processos 
semelhantes (processos caracterizados pela utilização de 
máquina ou dispositivos especiais, ver os locais apropriados 
para estas máquinas ou dispositivos) [4] 

1/04 . submetendo as ferramentas de esmerilhamento ou 
polimento, os agentes abrasivos ou de polimento ou 
trabalho à vibração, por ex., esmerilhamento com 
freqüência ultra-sônica (polimento ou desbaste de 
superfícies por abrasão por meio de aparelhos de 
tamboramento 31/00, envolvendo recipientes oscilatórios 
ou vibratórios 31/06; super-acabamento de superfícies da 
peça, por ex., por meio de blocos abrasivos alternados com 
alta freqüência 35/00) [4] 

3/00 Afiamento de gumes cortantes, por ex., de ferramentas; 
Acessórios para esse fi m, por ex., para segurar as 
ferramentas (dispositivos não abrasivos para afiar segadeiras, 
foices ou similares A 01 D 3/00; dispositivos para afiar como 
componentes de máquinas com dispositivos de corte, ver os 
locais apropriados para as máquinas, por ex., A 01 D 75/08, B 
26 D 7/12; afiação de dentes de serra B 23 D 63/12; afiação de 
limas ou grosas B 23 D 73/00; esmerilhamento de fieiras ou 
pentes de abrir roscas B 23 G 1/36) 

3/02 . de fresas 
3/04 . . de fresas simples 
3/06 . . de fresas axilas ou de topo ou porta-fresas, por ex., do 

tipo de espiga 
3/08 . . de fresas de perfilar, por ex., do tipo de disco 
3/10 . . de máquinas de desbastar ou agulhas de gravar  
3/12 . . de fresas-matrizes 
3/14 . . de fresas de corrente para entalhar 
3/16 . de mandris 
3/18 . de machos ou alargadores 
3/20 . . Afilamento ou chanfradura de machos ou alargadores 
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3/22 . . Corte em relevo de machos ou alargadores 
3/24 . de brocas (por estriamento da espiga 19/04) 
3/26 . . da ponta das brocas helicoidais 
3/28 . . . por oscilação da broca em torno de um eixo, em 

ângulo com o eixo da broca 
3/30 . . . . e fazendo girar a broca sobre seu próprio eixo 
3/32 . . . para afinar a ponta 
3/33 . . de brocas para pedra 
3/34 . de ferramentas ou pontas de ferramentas de tornear ou 

aplainar, por ex., fresas de engrenagens (3/36 tem 
prioridade) 

3/36 . de lâminas cortantes (3/58 tem prioridade) 
3/38 . . para aplainar madeira, por ex., lâminas cortantes 
3/40 . . Processos ou aparelhos especialmente adaptados para 

afiamento de gumes curvos 
3/42 . . curvatura helicoidal, por ex., para máquinas de cortar 

grama 
3/44 . . de segadeiras ou foices [2] 
3/46 . . de lâminas de disco 
3/48 . . de lâminas de barbear ou navalhas (por um bloco 

abrasivo sem mecanismos B 24 D) 
3/50 . . . de operação manual 
3/52 . . de lâminas de cisalhar ou tesouras 
3/54 . . de facas manuais ou de mesa 
3/55 . de barras cortantes de colhedeiras 
3/56 . de fitas de talhar (3/58 tem prioridade) 
3/58 . de ferramentas com gumes cortantes dentadas 
3/60 . de ferramentas não abrangidas pelos subgrupos 

precedentes 
 
Esmerilhamento de superfícies de formas especiais 

5/00 Máquinas ou dispositivos próprios para esmerilhar 
superfícies de revolução da peça, incluindo estas, também, 
o esmerilhamento das superfícies laterais planas; 
Acessórios para os mesmos (11/00 a 21/00 têm prioridade; 
máquinas ou dispositivos de retificação utilizando blocos 
abrasivos que efetuam movimentos axiais e rotativos 
superpostos 33/00) [2] 

5/01 . para esmerilhamento combinado de superfícies de 
revolução e de superfícies laterais planas da peça [4] 

5/02 . com centros ou mandris para segurar a peça 
5/04 . . para esmerilhar superfícies cilíndricas externas 

(esmerilhamento combinado das superfícies cilíndricas 
e cônicas 5/14) 

5/06 . . para esmerilhar superfícies cilíndricas internas (5/40 
tem prioridade) 

5/08 . . . com uma ferramenta de fuso vertical 
5/10 . . . com uma ferramenta de fuso horizontal 
5/12 . . para esmerilhar ao mesmo tempo superfícies 

cilíndricas externas e internas com várias rodas de 
esmeril 

5/14 . . para esmerilhar superfícies cônicas, por ex., de centros 
5/16 . . para esmerilhar superfícies de perfil especial, por ex., 

abauladas 
5/18 . com meios sem centros para suportar, guiar, sustentar ou 

girar a peça (torneamentos acêntricos B 23 B 5/08; 
esmerilhamentos acêntricos de roscas B 23 G 1/42) [2] 

5/20 . . com blocos abrasivos ranhurados 
5/22 . . para esmerilhar superfícies cilíndricas, por ex., em 

parafusos 

5/24 . . para esmerilhar superfícies cônicas 
5/26 . . para esmerilhar superfícies de perfil especial, por ex., 

abauladas 
5/28 . . para esmerilhar superfícies externas concêntricas aos 

furos, necessitando de meios de centralização 
adicionais 

5/30 . . Rebolos de regulagem; Equipamento para os mesmos 
5/307 . . meios de suporte para a peça de trabalho [3] 
5/313 . referindo-se a meios de suporte da peça de trabalho que 

levem diversas peças a serem operadas sucessivamente [3] 
5/32 . . sendo os meios de suporte da peça de trabalho 

susceptíveis de divisão [3] 
5/35 . Acessórios [3] 
5/36 . Máquinas ou dispositivos de finalidade única 
5/37 . . para esmerilhar rolos, por ex., rolos perfilados [4] 
5/38 . . para esmerilhar o exterior de material 
5/40 . . para esmerilhar o interior de tubos 
5/42 . . para esmerilhar eixos ou pinos de manivela 
5/44 . . para esmerilhar aros de rodas de veículos, por ex., de 

bicicletas 
5/46 . . para retificar rodas de vagões 
5/48 . . para esmerilhar paredes de furos muito finos, por ex., 

em fieiras de estirar 
5/50 . caracterizados pelo fato de terem sido concebidos em 

função das propriedades do material dos artigos não 
metálicos a serem esmerilhados, por ex., cordas (corte de 
perfis dentro das bandas de rodagem de pneus B 29 D 
30/68) 

7/00 Máquinas ou dispositivos próprios para esmerilhar 
superfícies planas da peça; incluindo polimento de 
superfícies planas de vidro; Acessórios para os mesmos 
(21/00 tem prioridade; brunimento de superfícies planas da 
peça 33/055) [4] 

7/02 . com uma mesa de trabalho de movimento alternado (com 
um rebolo de movimento alternado em combinação com 
uma mesa de trabalho estacionária 7/07) [4] 

7/04 . com uma mesa de trabalho rotativa 
7/06 . com correias transportadoras, uma seqüência de mesas de 

trabalho móveis ou similares 
7/07 . com uma mesa de trabalho estacionária [4] 
7/08 . . com um rebolo fixo 
7/10 . Máquinas ou dispositivos de finalidade única (ferramentas 

ou máquinas de esmerilhar especialmente destinadas à 
utilização em elementos de linhas ferroviárias E 01 B 
31/17) 

7/12 . . para esmerilhar material alongado em movimento, por 
ex., tira perfilada [4] 

7/13 . . . para esmerilhar enquanto o material está em 
movimento enrolando-se à bobina [4] 

7/14 . . para esmerilhar calhas de corrediças (máquinas 
port áteis de esmerilhar próprias para ligação nas obras 
23/08) [4] 

7/16 . . para esmerilhar faces acabadas, por ex., de blocos 
calibrados, roletes, porcas, anéis de segmentos (para 
esmerilhamento combinado de superfícies de 
revolução e de superfícies laterais planas da peça 5/01; 
para esmerilhar gumes ou biséis da peça 9/00) [4] 

7/17 . . . para esmerilhar simultaneamente faces acabadas 
opostas e paralelas, por ex., discos duplos de 
esmerilhamento 
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7/18 . . para esmerilhar pisos, paredes, tetos ou similares 
(máquinas ou dispositivos para limpeza de pisos A 47 
L 11/00, 13/00) 

7/19 . . para esmerilhar modelos decorativos planos [4] 
7/20 . caracterizados pelo fato de terem sido concebidos em 

função das propriedades do material dos artigos não-
metálicos a serem esmerilhados 

7/22 . . para esmerilhar material inorgânico, por ex., pedras, 
cerâmicas, porcelanas 

7/24 . . . para esmerilhar ou polir o vidro 
7/26 . . . . para esmerilhar ou polir simultaneamente faces 

opostas de chapas ou folhas de vidros que se 
deslocam continuamente 

7/28 . . para esmerilhar madeira 
7/30 . . para esmerilhar matérias plásticas [4] 

9/00 Máquinas ou dispositivos próprios para esmerilhar gumes 
ou biséis da peça ou para remover rebarbas; Acessórios 
para os mesmos (21/00 tem prioridade; para afiar gumes 
cortantes em ferramentas 3/00; remoção de rebarbas por 
material abrasivo livre 31/00) 

9/02 . caracterizados pelo fato de terem sido concebidos em 
função das propriedades dos materiais específicos dos 
artigos a serem esmerilhados 

9/04 . . do metal, por ex., lâminas de patins 
9/06 . . de material inorgânico não metálico, por ex., pedras, 

cerâmicas, porcelanas 
9/08 . . . do vidro 
9/10 . . . . do vidro plano 
9/12 . . . . de artigos de vidro ocos, por ex., copos, jarras, 

tubo de imagem de televisores 
9/14 . . . . de peças óticas, por ex., lentes, prismas 
9/16 . . . de diamantes, pedras preciosas ou similares; 

Dispositivos para fixar o diamante ao ser cortado; 
Suporte ou pinças para os mesmos (para esmerilhar 
diamantes pontiagudos ou safiras 19/16) [4] 

9/18 . . de madeira 
9/20 . . de matérias plásticas [4] 

11/00 Máquinas ou dispositivos próprios para esmerilhar 
superfícies ou partes de superfícies esféricas da peça; 
Acessórios para os mesmos (especialmente destinados a 
superfícies óticas 13/00, para superfícies de apoio 15/00) 

11/02 . para esmerilhar esferas 
11/04 . . por meio de rebolos circulares 
11/06 . . . que operam pelas superfícies externas, por ex., de 

forma plana, ranhurada ou biselada 
11/08 . . . que operam pela periferia 
11/10 . . . de tipo hemisfério 

13/00 Máquinas ou dispositivos próprios para esmerilhar ou 
polir superfícies óticas de lentes de superfícies de forma 
similar em outras peças; Acessórios para os mesmos 
(biselamento de peças óticas, por ex., lentes, prismas 9/14) [2] 

13/005 . Blocos, mandris ou similares; Dispositivos de 
alinhamentos [4] 

13/01 . Ferramentas específicas, por ex., arco; Extração, retífica ou 
ligação destas ferramentas [4] 

13/015 . de tubo de imagem de televisores, faróis, refletores ou 
similares [4] 

13/02 . por meio de ferramentas com superfícies abrasivas de 
forma correspondente às lentes a serem produzidas  

13/04 . Esmerilhamento de lentes com rebolos controlados por 
uma engrenagem (13/06 tem prioridade) [4] 

13/06 . Esmerilhamento de lentes, a ferramenta sendo controlada 
pela informação de meios transportadores, por ex., 
modelos fitas puncionadas, fitas magnéticas [4] 

15/00 Máquinas ou dispositivos próprios para esmerilhar 
superfícies de apoio; Acessórios para os mesmos (para 
superfícies esféricas em geral 11/00) 

15/02 . em carcaças de válvulas 
15/03 . . utilizando máquinas portáteis ou móveis [4] 
15/04 . em membros de válvulas 
15/06 . em aberturas de garrafas; em rolhas de garrafas ou 

similares [4] 
15/08 . para esmerilhar superfícies de apoio conjugadas pela 

movimentação de uma sobre a outra 
 
17/00 Adaptações especiais de máquinas ou dispositivos para 

esmerilhar controlados por modelos, desenhos, fitas 
magnéticas ou similares (máquinas ou dispositivos também 
controlados para esmerilhar os gumes de lentes 9/14; para 
esmerilhar ou polir superfícies óticas de lentes 13/06; para 
esmerilhar seção transversal não circular 19/08; para 
esmerilhar superfície trocoidal 19/09; para esmerilhar cames 
19/12; para esmerilhar pás de turbinas ou similares 19/14; 
esses meios de controle per se B 23 Q 33/00, 35/00, G 05); 
Acessórios para os mesmos [4] 

17/02 . com apenas meios mecânicos de transmissão 
17/04 . com meios auxiliares óticos, por ex., máquinas para 

esmerilhar com projeção ótica de formas 
17/06 . . combinados com meios elétricos de transmissão, por 

ex., controlado por células foto-elétricas 
17/08 . com apenas meios de transmissão a fluido 
17/10 . com apenas meios elétricos de transmissão, por ex., 

controlados por fitas magnéticas 

19/00 Máquinas ou dispositivos de finalidade única para 
operações especiais de esmerilhamento não abrangidos por 
nenhum outro grupo principal (afilamento, chanfradura ou 
corte em relevo de machos ou alargadores 3/20, 3/22; 
esmerilhamento de roscas de parafuso B 23 G 1/36) 

19/02 . para esmerilhar ranhuras, por ex., em eixos, em carcaças, 
em tubos, em elementos de juntas homocinéticas [4] 

19/03 . . para esmerilhar ranhuras em peças de vidro, por ex., 
ranhuras decorativas [4] 

19/04 . . para esfriar espigas de broca 
19/06 . . para esmerilhar pistas, por ex., pistas de rolamentos 
19/08 . para esmerilhar seção transversal não circular, por ex., 

eixos de seção transversal elíptica ou poligonal 
19/09 . . para esmerilhar superfícis trocoidal, por ex., em 

carroças do rotor de motores Wankel [4] 
19/10 . . para esmerilhar êmbolos 
19/11 . . para esmerilhar superfícies circunferenciais de anéis, 

por ex., anéis de êmbolos (para esmerilhar faces 
acabadas 7/16, 7/17) [4] 

19/12 . . para esmerilhar cames ou eixos de cames 
19/14 . para esmerilhar pás, impulsores de turbinas ou similares 

(utilizando correias para esmerilhar 21/16) [4] 
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19/16 . para esmerilhar peças pontiagudas, por ex., agulhas, pernas 
de escrever, anzóis, pinças, agulhas para reproduzir 
gravações (para esmerilhar gumes de diamantes ou safiras 
9/16; para polir agulhas 29/08) [4] 

19/18 . . para esmerilhar equipamento de cardagem, por ex., 
guarnições de carda (dispositivos para afiar guarnições 
de carda incorporadas ou podendo ser adaptados a 
máquinas de cardar D 01 G) 

19/20 . para esmerilhar fieiras (para esmerilhar paredes de furos 
muito pequenos 5/48) 

19/22 . caracterizados pelo fato de serem especialmente 
concebidos em função das propriedades do material dos 
artigos não metálicos a serem esmerilhados 

19/24 . . de madeira, por ex., móveis 
19/26 . para esmerilhar peças com superfícies arqueadas, por ex., 

partes de carrocerias de carros, pára-choques, cabeçote de 
gravação magnético (para esmerilhar superfícies esféricas 
em geral 11/00, de superfícies óticas em lentes ou 
superfícies de forma similar em outra peça 13/00) [4] 

19/28 . . para esmerilhar sapatas ou linhas de tambor para freios 
(do centro do tambor de freio 5/06; de freios a disco 
7/17) [4] 

21/00 Máquinas ou dispositivos utilizando correias abrasivas ou 
polidoras (para afiar gumes cortantes de ferramentas 3/00; 
máquinas portáteis para esmerilhamento com correias 
abrasivas 23/06); Acessórios para os mesmos [4] 

21/02 . para esmerilhar rotacionalmente superfícies simétricas 
21/04 . para esmerilhar superfícies planas 
21/06 . . com elementos de área de contato limitada 

pressionando a correia contra a peça, por ex., sapatas 
que varrem toda a área a ser esmerilhada (21/12 tem 
prioridade) 

21/08 . . . Sapatas de pressão; Correias de proteção 
21/10 . . com elemento rígido, por ex., barra de pressão ou uma 

mesa de pressão que pressiona ou suporta a correia 
praticamente em toda sua extensão 

21/12 . . com roda ou rolete de contato pressionando a correia 
contra a peça 

21/14 . . . Rodas de contato; Roletes de contato; Rolos 
suportadores de correias [4] 

21/16 . para esmerilhar outras superfícies de forma especial 
(máquinas com a finalidade especial de esmerilhar cames 
ou eixo de cames 19/12) [4] 

21/18 . Acessórios 
21/20 . . para controlar ou ajustar o movimento ou a tensão da 

correia de esmerilhamento [4] 
21/22 . . para produzir uma alternância, da correia de 

esmerilhamento normal a sua direção do movimento 
[4] 

23/00 Máquinas portáteis para esmerilhamento, por ex., 
operadas manualmente; Acessórios para as mesmas (7/18 
tem prioridade; para esmerilhar superfícies de apoio 15/00; 
com um eixo flexível 27/027; esmerilhadores para cortar 
27/08; equipamento para extrair poeira 55/10; detalhes ou 
partes, por ex., carcaças, corpos de ferramentas portáteis 
acionadas mecanicamente não relacionadas especificamente 
com a operação executada B 25 F 5/00) [4] 

23/02 . com ferramentas de esmerilhar rotativas; Acessórios para 
os mesmos 

23/03 . . a ferramenta sendo acionada em um movimento 
combinado [4] 

23/04 . com ferramentas de esmerilhar oscilatórias; Acessórios 
para as mesmas [4] 

23/06 . com correias abrasivas, por ex., com correias sem-fim; 
Acessórios para os mesmos [4] 

23/08 . Máquinas portáteis para esmerilhamento, próprias para 
ligação em obras ou outros elementos de seção especial, 
por ex., para esmerilhar comutadores 

25/00 Máquinas de esmerilhar de tipo universal 

27/00 Outras máquinas ou dispositivos de esmerilhar 
27/02 . Esmerilhadores de bancada [4] 
27/027 . com um eixo flexível [4] 
27/033 . para esmerilhar superfícies para fins de limpeza, por ex., 

para retirar manchas da superfície [4] 
27/04 . . Máquinas ou dispositivos de esmerilhar em que a 

ferramenta de esmerilhar é presa em um braço móvel 
27/06 . Esmerilhadores para cortar 
27/08 . . sendo portátil [4] 
 
Polimento de superfícies (máquinas ou dispositivos para esmerilhar 
ou polir vidro 7/24; 9/00, 13/00; para esmerilhar ou polir utilizando 
correias 21/00); Acabamento de superfícies (3/00 tem prioridade) 

29/00 Máquinas ou dispositivos para polir superfícies da peça 
por meio de ferramentas feitas de material macio ou 
flexível, com ou sem a aplicação de agentes de polimento 
sólido ou líquido (ferramentas para polir em geral B 24 D 
13/00) 

29/02 . próprio para peças especiais [4] 
29/04 . . para peças simétricas rotacionalmente, por ex., esfera, 

cilindro ou peças cônicas [4] 
29/06 . . para peças alongadas, com a seção transversal 

uniforme, em uma direção principal [4] 
29/08 . . . a seção transversal sendo circular, por ex., tubos, 

fios, agulhas [4] 
29/10 . . para mesa de cutelaria [4] 

31/00 Máquinas ou dispositivos próprios para polir ou desbastar 
por abrasão superfícies da peça por meio de aparelhos de 
tamboramento ou outros em que a peça ou o material 
abrasivo são livres; Acessórios para os mesmos (máquinas 
de jato abrasivo B 24 C 3/26) 

31/02 . com barris rotativos 
31/023 . . com eixo inclinável [4] 
31/027 . . com movimento adicional oscilatório [4] 
31/03 . . a peça sendo deslocada continuamente [4] 
31/033 . . com diversos tambores de eixos paralelos rotativos ou 

desbastadores [4] 
31/037 . . com diversos tambores de eixos não paralelos rotativos 

ou desbastadores [4] 
31/05 . com um recipiente formado como uma correia 

transportadora [4] 
31/06 . com recipientes oscilatórios ou vibratórios 
31/067 . . com uma vasilha formada como uma gamela reta [4] 
31/073 . . com uma vasilha sendo anular ou espiral [4] 
31/10 . com outros meios para trabalhar as peças por fricção [4] 
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31/104 . . com uma vasilha rotativa em que se forma uma zona 
anelar de pó abrasivo por força centrífuga [4] 

31/108 . . com uma vasilha seccionada, uma parte da qual, por 
ex., sua parede é estacionária e a outra parte da qual é 
móvel, por ex., rotativa [4] 

31/112 . . utilizando pó abrasivo magneticamente consolidado, 
movido relativamente à peça sobre a influência de 
pressão [4] 

31/116 . . utilizando composto abrasivo deformável 
plasticamente, movido relativamente à peça sobre a 
influência de pressão [4] 

31/12 . Acessórios; Equipamento de proteção ou dispositivos de 
segurança; Instalação para exaustão da poeira ou para 
absorção do som destinada, especialmente, a máquinas 
abrangidas pelo grupo 31/00 (em geral 55/00) [4] 

31/14 . . Corpos abrasivos especialmente destinados a aparelhos 
de tamboramento, por ex., esferas abrasivas [4] 

31/16 . . Meios para separar as peças do meio abrasivo no final 
da operação 

33/00 Máquinas ou dispositivos para brunir; Acessórios para os 
mesmos 

33/02 . próprios para trabalhar superfícies internas de revolução, 
por ex., de forma cilíndrica ou cônica 

33/04 . próprios para trabalhar superfícies externas de revolução 
33/055 . próprios para trabalhar superfícies planas [4] 
33/06 . com equipamento de controle ou calibragem (calibragem 

em geral G 01 B; controle em geral G 05) 
33/08 . Ferramentas de brunir 
33/10 . Acessórios 

35/00 Máquinas ou dispositivos próprios para superacabamento 
de superfícies da peça, isto é, por meio de blocos abrasivos 
alternados com alta freqüência 

37/00 Máquinas ou dispositivos de polimento, isto é, que utilizam 
substâncias abrasivas em pó inseridas entre um polidor de 
material relativamente macio, mas rígido e a superfície a 
ser polida; Acessórios para os mesmos 

37/02 . próprios para trabalhar superfícies de revolução 
37/04 . próprios para trabalhar superfícies planas 

39/00 Máquinas ou dispositivos de lustrar, isto é, que utilizam 
elementos de pressão para compactar a área da superfície 
(modificando as propriedades físicas ou a estrutura do metal 
por lustre C 21 D 7/08, C 22 F 1/00); Acessórios para os 
mesmos 

39/02 . próprios para trabalhar superfícies internas de revolução 
39/04 . próprios para trabalhar superfícies externas de revolução 
39/06 . próprios para trabalhar superfícies planas [4] 
 
Peças de máquinas ou dispositivos de esmerilhar, desde que 
especialmente adaptados ao esmerilhamento (se aplicável a outras 
máquinas-ferraments B 23 Q tem prioridade; se forem peculiares a um 
determinado tipo de máquina ou dispositivo, ver o grupo pertinente) 

41/00 Peças tais como armações, bases, carrinhos, cabeçotes 

41/02 . Armações; Bases; Carrinhos 
41/04 . Cabeçotes; Fusos de trabalho; Características dos mesmos 
41/047 . . Cabeçotes de esmerilhamento para trabalhar 

superfícies planas [4] 
41/053 . . . para esmerilhar ou polir vidro [4] 
41/06 . Suportes para a peça, por ex., lunetas ajustáveis 

45/00 Meios para fixar rodas de esmeril em eixos rotativos 
(supressão de vibrações em sistemas F 16 F 15/00; verificação 
do equilíbrio estático ou dinâmico de máquinas G 01 M 1/00) 

47/00 Mecanismos de acionamento ou engrenagem; 
Equipamento para os mesmos 

47/02 . para efetuar o movimento alternado dos carrinhos ou 
mesas de trabalho 

47/04 . . por engrenagens mecânicas apenas 
47/06 . . por pressão de líquido ou gás apenas 
47/08 . . por engrenagens mecânicas combinadas com sistema a 

fluido 
47/10 . para efetuar movimentos de rotação ou alternados em fusos 

de trabalho que suportam rodas de esmeril ou peças a 
usinar 

47/12 . . por meio de engrenagens mecânicas ou de força 
elétrica (47/16 tem prioridade) 

47/14 . . por pressão de líquido ou gás (47/16 tem prioridade) 
47/16 . . efetuando um movimento alternado, por ex., durante o 

qual o sentido da rotação do fuso de trabalho é 
invertido 

47/18 . . para fazer girar o fuso a uma velocidade 
47/20 . relativos ao movimento de avanço 
47/22 . Equipamento para controle exato da posição da ferramenta 

de esmerilhar ou da peça no início da operação de 
esmerilhamento 

47/25 . para compensação à abrasão da roda de esmeril resultante 
da retífica [4] 

47/26 . Acessórios, por ex., batentes 
47/28 . Equipamentos para impedir retrocesso 
 
Medição; Indicação; Controle 

49/00 Equipamento de medição ou calibragem para controlar o 
movimento de avanço da ferramenta de esmerilhar ou da 
peça; Disposições do equipamento de indicação ou 
medição, por ex., para indicar o início da operação de 
esmerilhamento (33/06 tem prioridade; se for aplicável a 
outras máquinas-ferramenta B 23 Q 15/00 a 17/00 têm 
prioridade; instrumentos de calibragem em geral G 01 B) 

49/02 . conforme o tamanho instantâneo ou desejado da peça 
usinada, sendo a medição ou calibragem contínua ou 
intermitente (49/12 tem prioridade) [4] 

49/03 . . conforme o tamanho final da peça previamente 
esmerilhada [4] 

49/04 . . com medição da peça no local do esmerilhamento 
durante a operação de esmerilhamento [4] 

49/05 . . . incluindo a medição da primeira peça já usinada e 
de outra peça sendo usinada e para ser ajustada 
com a primeira [4] 

49/06 . . acarretando comparação da peça com as cunhas ou 
anéis-padrão de calibragem ou similares 

49/08 . com meios líquidos ou pneumáticos 
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49/10 . com meios elétricos (49/02, 49/08 têm prioridade) 
49/12 . com meios óticos 
49/14 . levando em consideração a temperatura durante o 

esmerilhamento 
49/16 . levando em consideração a carga 
49/18 . levando em consideração a presença das ferramentas de 

retificar 

51/00 Sistemas para o controle automático de uma série de 
operações sucessivas no esmerilhamento de uma peça (se 
aplicáveis a outras máquinas-ferramenta G 05 B tem 
prioridade) 

 

53/00 Dispositivos ou meios para retificar ou condicionar 
superfícies abrasivas (compensação para a abrasão da roda de 
esmeril resultante da retífica 47/25) [4] 

53/007 . Limpeza de rodas de esmeril [4] 
53/013 . Aplicação de agentes de esmerilhamento livres como 

ferramenta auxiliar durante a operação de retificar [4] 
53/02 . superfícies planas de ferramentas abrasivas  
53/04 . superfícies cilíndricas ou cônicas de ferramentas ou rodas 

abrasivas [4] 
53/047 . . equipado com um ou mais diamantes [4] 
53/053 . . utilizando uma ferramenta de retificar rotativa [4] 
53/06 . rodas perfiladas 
53/065 . . com outra que não um perfil reto, por ex., coroa (53/07 

tem prioridade) [4] 
53/07 . . por meios de formar ferramentas com uma forma 

complementar para que sejam produzidos, por ex., 
blocos, perfis de rolos [4] 

53/075 . . para peças com um perfil ranhurado, por ex., 
engrenagens, eixos ranhurados, roscas sem-fim (53/07 
tem prioridade) [4] 

53/08 . . controlado por meios de informação, por ex., modelos, 
gabaritos, fitas puncionadas ou similares 

53/085 . . . para peças com um perfil ranhurado, por ex, 
engrenagens, eixos ranhurados, roscas sem-fim 
(53/09 tem prioridade) [4] 

53/09 . . . com elementos de transferência formados como 
um pantógrafo [4] 

53/095 . Resfriamento ou lubrificação durante a operação de retífica 
(resfriamento de superfícies abrasivas 55/02) [4] 

53/10 . Suportes flexíveis móveis revestidos com abrasivos; 
Limpeza de correias abrasivas [4] 

53/12 . Ferramentas de retificar; Suportes para as mesmas [4] 
53/14 . . Ferramentas de retificar equipadas com elementos de 

corte rotativos; suportes para as mesmas [4] 

55/00 Dispositivos de segurança para máquinas de esmerilhar ou 
polir; Acessórios adaptados a máquinas de esmerilhar e 
polir para manter ferramentas ou peças de máquinas em 
boas condições de trabalho (de aplicação geral a máquinas-
ferramenta B 23 Q 11/00; em geral F 16 P) 

55/02 . Equipamento para resfriar superfícies abrasivas, incluindo 
dispositivos para alimentação do refrigerante (resfriamento 
ou lubrificação durante a operação de retífica 53/095; 
incorporado com rodas de esmeril B 24 D) [4] 

55/03 . . próprios como um equipamento completo para 
alimentação ou purificação do refrigerante [4] 

55/04 . Cobertas protetoras para rebolos 
55/05 . . próprios especialmente para máquinas de esmerilhar 

portáteis [4] 
55/06 . Equipamento para extrair poeira de máquinas de 

esmerilhar ou polir (31/12 tem prioridade) 
55/08 . . próprios especialmente para máquinas com correias 

abrasivas [4] 
55/10 . . próprios especialmente para máquinas de esmerilhar 

portáteis, por ex., operada manualmente [4] 
55/12 . Dispositivos para exaustão mista de óleo ou refrigerante; 

Dispositivos para coletar ou recuperar materiais resultantes 
do esmerilhamento ou polimento, por ex., de metais 
preciosos, pedras preciosas, diamantes ou similares [4] 

57/00 Dispositivos para alimentar, aplicar, graduar ou recuperar 
material de esmerilhamento, polimento ou agentes 
abrasivos (para fatos abrasivos B 24 C 1/00, 7/00) [4] 

57/02 . para alimentação, borrifado, pulverizado ou liqüefeito de 
materiais fluidos de esmerilhamento, polimento ou agentes 
abrasivos [4] 

57/04 . para alimentação de materiais sólidos de esmerilhamento, 
polimento ou agentes abrasivos [4] 

 

 

B 24 C PROCESSOS A JATOS ABRASIVOS OU JATOS ANÁLOGOS COM MATERIAIS EM PARTÍCULAS  
 
Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange: 

– o uso de jatos de quaisquer partículas ou grãos dispersos no ar ou nos gases ou nos líquidos para tratamento de superfícies, sendo as 
partículas geralmente de material abrasivo; 

– o emprego equivalente de um jato de partículas ou grãos projetados ou ativados por outros meios que não por uma corrente de ar. 
(2) Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 

– “abrasivo’ abrange qualquer material empregado da maneira descrita na Nota (1) acima; 
– “jato” abrange qualquer jato de material descrito na Nota (1) acima. 
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1/00 Métodos de emprego de jatos abrasivos para obtenção de 
efeitos especiais; Emprego de equipamento auxiliar em 
relação a esses métodos 

1/02 . para afiar ou limpar ferramentas cortantes, por ex., limas 
1/04 . para tratar apenas de partes de uma superfície, por ex., para 

esculpir a pedra ou o vidro 
1/06 . para produzir superfícies foscas, por ex., em matérias 

plásticas, em vidro 
1/08 . para polir superfícies, por ex., utilizando abrasivos 

conduzidos por um líquido 
1/10 . para compactar superfícies, por ex., pelo martelamento de 

pequenas partículas de aço projetadas à grande pressão 
(como tratamento metalúrgico C 21 D 7/00, C 22 F 1/00) 

3/00 Máquinas ou dispositivos para tratamento a jatos 
abrasivos; instalações para esse fim 

3/02 . caracterizados pela disposição das montagens, umas em 
relação às outras (3/08, 3/18 têm prioridade) 

3/04 . . fixos  
3/06 . . móveis; portáteis 
3/08 . adaptados essencialmente ao tratamento com jatos 

abrasivos de materiais ou peças em movimento 
3/10 . . para tratamento de superfícies externas 
3/12 . . . Aparelhos com bicos 
3/14 . . . Aparelhos com propulsores 
3/16 . . para tratamento de superfícies internas 
3/18 . providos essencialmente de meios para mover as peças 

para diferentes posições de trabalho (3/08 tem prioridade) 
3/20 . . sendo a peça apoiada em mesas giratórias 
3/22 . . . Aparelhos com bicos 

3/24 . . . Aparelhos com propulsores 
3/26 . . sendo a peça apoiada em cilindros, isto é, tambores 

rotativos; Montagens tipo Cardan para os mesmos 
3/28 . . . Aparelhos com bicos 
3/30 . . . Aparelhos com propulsores 
3/32 . destinados ao tratamento com jatos abrasivos de peças 

especiais, por ex., às superfícies internas de blocos de 
cilindros (3/08, 3/18 têm prioridade) 

3/34 . . para limpeza de velas de ignição 
 
Acessórios ou equipamento para máquinas ou dispositivos para 
tratamento com jatos abrasivos 

5/00 Dispositivos ou acessórios para produzir jatos abrasivos 
5/02 . Pistolas de jato, por ex., para produzir jatos de fluidos 

abrasivos de alta velocidade para corte de materiais [5] 
5/04 . . Bicos para as mesmas (bicos em geral B 05 B) 
5/06 . Rodas propulsoras; Lâminas de rotores para as mesmas 
5/08 . Dispositivos para produzir jatos abrasivos por meios não 

mecânicos, por ex., por meio de um campo magnético 
produzindo jatos de abrasivos metálicos 

7/00 Equipamento para alimentação de material abrasivo; 
Controle das condições de vazão, da composição ou de 
outras características físicas de jatos abrasivos 

9/00 Acessórios de máquinas ou dispositivos para tratamento 
com jatos abrasivos, por ex., câmaras de trabalho, 
dispositivos para manipular materiais abrasivos 

11/00 Seleção de materiais abrasivos para jatos abrasivos 
(composição de polimento C 09 G) 

 
 
B 24 D FERRAMENTAS PARA ESMERILHAR, BRUNIR OU AFIAR (ferramentas para esmerilhamento ou polimento de superfícies 

óticas de lentes ou superfícies de forma similar B 24 B 13/01; cabeçotes para esmerilhamento B 24 B 41/00; manufatura de artigos 
abrasivos ou de fricção ou de materiais modelados contendo substâncias macromoleculares C 08 J 5/14; composições de polimento 
C 09 G 1/00; abrasivos C 09 K 3/14) 

 
Notas 

 
(1) Esta subclasse abrange ferramentas de esmerilhar para usinagem de qualquer material. 
(2) Ferramentas para esmerilhar, brunir ou afiar, especialmente destinadas a fins especiais, cuja finalidade é incluída em outro local, são 

classificadas naquele local, por ex., B 23 F 21/02. [4] 
 
Índice da Subclasse 
 
CARACTERÍSTICA OU COMPONENTES 
FÍSICOS DE FOLHAS OU CORPOS 
ABRASIVOS...................................................................................3/00 
RODAS DE ESMERIL.................................................5/00, 7/00, 9/00, 
13/00 

 
 
MATERIAIS ABRASIVOS FLEXÍVEIS..................................... 11/00 
FERRAMENTAS MANUAIS...................................................... 15/00 
OUTRAS FERRAMENTAS ........................................................ 17/00 
MANUFATURA........................................................................... 18/00 

 

3/00 Características físicas de folhas ou corpos abrasivos, por 
ex., superfícies abrasivas de natureza especial; Folhas ou 
corpos abrasivos caracterizados por seus componentes 
(composição de revestimentos de fricção F 16 D 69/02) 

3/02 . sendo os componentes utilizados como agentes 
aglutinantes 

3/04 . . e fundamentalmente inorgânicos 
3/06 . . . metálicos 

3/08 . . . . de estrutura de grão fino, por ex., utilizando 
um metal com baixo ponto de fusão 

3/10 . . . . de estrutura porosa ou celular, por ex., para 
utilizar diamantes como abrasivos 

3/12 . . . peça hidráulica, por ex., concreto 
3/14 . . . cerâmica, isto é, aglutinagem vitrificada 
3/16 . . . . de estrutura de grão fino, isto é, de alta 

densidade 
3/18 . . . . de estrutura porosa ou celular 
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3/20 . . e sendo essencialmente orgânicos 
3/22 . . . Borrachas 
3/24 . . . . de estrutura de grão fino 
3/26 . . . . de estrutura porosa ou celular 
3/28 . . . Resinas 
3/30 . . . . de estrutura de grão fino 
3/32 . . . . de estrutura porosa ou celular 
3/34 . caracterizados por aditivos que aumentam certas 

propriedades físicas, por ex., a resistência ao desgaste, a 
condutibilidade elétrica, as propriedades de auto-limpeza. 

 
Rodas de esme ril aglutinadas 

5/00 Rodas de esmeril aglutinadas ou rodas com blocos 
abrasivos embutidos, destinadas a atuar exclusivamente 
por sua periferia; Buchas ou montagens para as mesmas 

5/02 . Rodas inteiriças 
5/04 . . com meios de reforço 
5/06 . com blocos abrasivos embutidos, por ex., segmentares (de 

duração variável 5/14) 
5/08 . . com meios de reforço 
5/10 . com disposições para o resfriamento, por ex., com 

ranhuras radiais 
5/12 . Rodas de recortar 
5/14 . Rodas de duração variável; Rodas compostas 

compreendendo diversos abrasivos 
5/16 . Buchas; Montagens 
7/00 Rodas de esmeril aglutinadas ou rodas com blocos 

abrasivos embutidos, destinados a atuar de outro modo 
que não pela periferia, por ex., pelo lado; Buchas ou 
montagens para as mesmas 

7/02 . Rodas inteiriças 
7/04 . . com meios de reforço 
7/06 . com blocos abrasivos embutidos, por ex., segmentares (de 

duração variável 7/14) 
7/08 . . com meios de reforço 
7/10 . com disposições para o resfriamento 
7/12 . com aberturas para inspeção da superfície a ser desbastada 
7/14 . Rodas de duração variável; Rodas compostas 

compreendendo diversos abrasivos 
7/16 . Buchas; Montagens 
7/18 . Rodas de forma especial (se especialmente destinadas a um 

fim especial abrangido por uma única outra classe, essa 
classe terá prioridade) 

 

9/00 Rodas ou tambores revestidos de uma camada de material 
abrasivo flexível e renovável, por ex., lixas (rodas ou 
tambores como elementos de máquinas F 16) 

9/02 . Tambores expansíveis revestidos de material flexível em 
forma tubular, por ex., expansíveis por força centrífuga 

9/04 . Tambores rígidos revestidos de material flexível 
9/06 . . podendo ser desenrolados de uma bobina alimentadora 

embutida 
9/08 . Circulares utilizadas como suporte do material flexível 
9/10 . . com meios de sucção para conservar o material no 

lugar 

11/00 Características estruturais de materiais abrasivos flexíveis; 
Características especiais de fabricação desses materiais 

11/02 . Suportes de abrasivos, por ex., chapas, telas, tecidos de 
malha 

11/04 . Superfícies de duração variável 
11/06 . Ligação das extremidades de tiras, por ex., para fabricar 

correias abrasivas 
11/08 . Equipamento para pós-tratamento dos suportes revestidos 

de abrasivos, por ex., para tornar flexível o revestimento. 
13/00 Rodas com peças de movimento flexível, por ex., rodas de 

brunimento; Montagens para as mesmas 
13/02 . atuando pela periferia 
13/04 . . compreendendo várias lamelas ou tiras dispostas em 

torno do eixo 
13/06 . . sendo as lamelas ou tiras presas individualmente 
13/08 . . compreendendo chapas anelares ou circulares dispostas 

lado a lado 
13/10 . . compreendendo conjuntos de escovas 
13/12 . . compreendendo conjuntos de material feltrado ou 

esponjoso, por ex., feltro, palha de aço, espuma de 
látex 

13/14 . atuando pelo lado 
13/16 . . compreendendo lamelas ou tiras sanfonadas 
13/18 . com disposições para o resfriamento 
13/20 . Montagens para as rodas 

15/00 Ferramentas manuais ou outros dispositivos para 
esmerilhar, polir ou afiar por meios não rotativos 

15/02 . rígidos; com superfícies de trabalho montadas de forma 
rígida 

15/04 . elásticos; com superfícies de trabalho montadas de forma 
elástica 

15/06 . especialmente destinados a afiar gumes cortantes 
15/08 . . de facas; de navalhas 
15/10 . . de lâminas de navalhas (dispositivos com peças de 

acionamento mecânico B 24 B 3/50) 

17/00 Ferramentas abrasivas ou de polimento não abrangidas 
por qualquer grupo precedente desta subclasse 

18/00 Fabricação de ferramentas para esmerilhar, por ex., rodas, 
não incluídas em outro local [4] 
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B 25 FERRAMENTAS MANUAIS; FERRAMENTAS PORTÁTEIS DE ACIONAMENTO MECÂNICO; 
CABOS PARA IMPLEMENTOS MANUAIS; EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS; 
MANIPULADORES 

 
Nota 

Nesta classe, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “portátil” inclui suspensão para facilitar a manipulação, por ex., em relação a aparelhos suspensos por molas empregados em linhas 

de montagem. 

B 25 B FERRAMENTAS OU APARELHAGEM DE BANCADAS NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL, PARA FIXAR, LIGAR, 
SOLTAR OU SEGURAR 
 

Nota 

Esta subclasse abrange ferramentas manuais para fixar, ligar, soltar ou segurar não incluídas em uma outra subclasse tal como B 25 C 
(ferramentas manuais para pregar ou grampear) ou em um local de aplicação tal como B 21 F (trabalho de fios metálicos) ou B 65 B 
(embalagem) 
 

Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS PARA SEGURAR POR 
PRESSÃO 

Tornos de bancada......................................................1/00, 3/00 
Alicates, pinças ou tenazes.........................................7/00, 9/00 
Outros dispositivos................................................. 5/00 a 11/00 

CHAVES DE PORCA, CHAVES INGLESAS 
OU CHAVES DE FENDA 

Chaves de porca ou chaves inglesas .....................13/00, 17/00 a 
 21/00 

Chaves de fenda ....................................................15/00 a 21/00 
Detalhes ou acessórios ...................................................... 23/00 

OUTRAS FERRAMENTAS PARA FIXAR,  
LIGAR, AJUSTAR, SEPARAR OU ESTIRAR..............25/00 a 28/00; 
 31/00; 33/00 
ACESSÓRIOS............................................................................... 29/00 

 

1/00 Tornos de bancada (especialmente adaptado para segurar 
hastes para angulação A 01 K 97/28; especialmente adaptados 
a máquinas-ferramentas B 23 Q 3/00) [5] 

1/02 . com mandíbulas deslizantes 
1/04 . com mandíbulas articuladas 
1/06 . Disposições para acionamento positivo das mandíbulas 
1/08 . . por meio de cames 
1/10 . . por meio de parafusos 
1/12 . . . com disposição para desengate 
1/14 . . com elos articulados 
1/16 . . por pedal, com ou sem previsão de atuação manual 

complementar 
1/18 . . a motor, por ex., com acionamento a fluido, com ou 

sem possibilidade de coimando manual 
1/20 . Tornos de bancada para fixar peças de perfil especiais, por 

ex., tubos 
1/22 . Disposições para girar ou inclinar tornos de bancada 
1/24 . Detalhes, por ex., mandíbulas de forma especial, 

corrediças 

3/00 Tornos manuais, isto é, destinados a serem segurados com 
a mão; Torninhos de cavilha 

5/00 Grampos (para manter ou posicionar a peça de trabalho para 
soldagem, soldagem branca ou corte por aplicação local de 
calor B 23 K 37/04; meios de segurar a peça de trabalho para 
sua montagem sobre uma bancada, corrediça de ferramenta ou 
peças análogas B 23 Q 3/06) 

5/02 . com mandíbulas deslizantes 
5/04 . com mandíbulas articuladas 
5/06 . Disposições para acionamento positivo das mandíbulas 
5/08 . . por meio de cames 
5/10 . . por meio de parafusos 
5/12 . . por meio de elos articulados 

5/14 . Grampos para trabalho de perfis especiais 
5/16 . Detalhes, por ex., mandíbulas, fixação de mandíbulas  

7/00 Alicates; Outras ferramentas manuais de aperto com 
mandíbulas em braços articulados; Detalhes geralmente 
aplicáveis a ferramentas manuais de braços articulados 
(instrumentos para fixar, ligar ou estirar fios ou tiras metálicas 
25/00; adaptados a outra finalidade de montagem ou separação 
27/00; para marcar animais A 01 K 11/00; fórceps de dentista 
A 61 C 3/00; dobramento de ilhoses de fios metálicos B 21 F 
1/06; dispositivos manuais para cisalhar ou cortar metal B 23 
D 29/00; ferramentas manuais de corte B 26 B; para puncionar 
ou perfurar B 26 F 1/36; dispositivos para prender as 
extremidades do material de amarrar em máquinas de enfeixar 
B 65 B 13/24; especialmente destinados à fabricação de 
relógios ou a trabalhos similares G 04 D 1/00) 

7/02 . Mandíbulas 
7/04 . . ajustáveis 
7/06 . Articulações 
7/08 . . com fulcro fixo 
7/10 . . com fulcro ajustável 
7/12 . com meios especiais de transmissão entre os cabos e as 

mandíbulas, por ex., alavancas articuladas, engrenagens 
7/14 . Meios de travamento 
7/16 . . combinados com meios para apertar os braços 

acionadores ou mandíbulas 
7/18 . Meios de ajustagem para os braços acionadores 
7/20 . Alicates para vedação 
7/22 . Alicates providos de elementos-ferramenta auxiliares, por 

ex., arestas cortantes, extratores de pregos (para remover 
isolamento ou blindagem de cabos elétricos H 02 G 1/12). 

 



B 25 B 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 121 

9/00 Ferramentas manuais, de aperto, outras que não as 
abrangidas pelo grupo 7/00 (chaves inglesas 13/00; 
especialmente adaptadas para uso de relojoeiros ou similares G 
04 D) 

9/02 . sem conexões deslizantes ou articuladas, por ex., pinças, 
tenazes simples 

9/04 . com mandíbulas deslizantes 

11/00 Fixadores ou posicionadores da peça de trabalho que não 
estejam abrangidos por qualquer grupo precedente, por 
ex., fixadores magnéticos da peça, fixadores a vácuo da 
peça (para fixação ou posicionamento da peça de trabalho para 
efeito de soldagem, de soldagem branca ou corte por aplicação 
local de calor B 23 K 37/04; especialmente adaptados para 
máquinas ferramentas B 23 Q 3/00). 

11/02 . Gabaritos de montagem 

13/00 Chaves de porca; Chaves inglesas (de engrenagem e 
acionadas à mão 17/00; chaves de percussão 19/00; portáteis 
de acionamento mecânico 21/00; máquinas para juntar ou 
separar peças de metal B 23 P 19/00) 

13/02 . com mandíbulas rígidas (13/46, 13/48 têm prioridade) 
13/04 . . do tipo de mandíbulas em anel 
13/06 . . do tipo de soquete 
13/08 . . do tipo de mandíbula aberta 
13/10 . com mandíbulas ajustáveis (13/46, 13/48 têm prioridade) 
13/12 . . de mandíbulas deslizantes 
13/14 . . . por meio de cremalheira e pinhão, rosca sem fim 

ou engrenagem 
13/16 . . . por parafuso ou porca 
13/18 . . . por came, cunha ou alavanca 
13/20 . . . Disposições para travar as mandíbulas 
13/22 . . . . por ação de catraca ou barras dentadas 
13/24 . . . . por came, cunha ou meios de fricção 
13/26 . . . . por elos articulados 
13/28 . . de mandíbulas com movimento articulado 
13/30 . . . por parafuso ou porca 
13/32 . . . por came, cunha ou alavanca 
13/34 . . . Disposições para travar as mandíbulas 
13/36 . . . . por ação de catraca 
13/38 . . . . por came, cunha ou meios de fricção 
13/40 . . . . por elos articulados 
13/42 . . . . com ação de autotravamento 
13/44 . do tipo de mandril 
13/46 . do tipo de catraca, de maneira a assegurar o livre retorno 

do curso do cabo 
13/48 . para fins especiais 
13/50 . . para operação em peças de perfil especial, por ex., 

tubos 
13/52 . . . Chaves inglesas de corrente ou correia 
13/54 . . . Chaves inglesas de aperto interno 
13/56 . Jogos de chaves de porca 
13/58 . Fixações de mandíbulas 

15/00 Chaves de fenda (com engrenagem acionada à mão 17/00; 
chaves de fenda de percussão 19/00; portáteis de acionamento 
mecânico 21/00) 

15/02 . operadas por rotação do cabo 
15/04 . . com ação de catraca 
15/06 . operadas pelo movimento axial do cabo 

17/00 Chaves inglesas ou chaves de fenda, com engrenagem 
acionada à mão (operadas por catraca 13/46, 15/04) 

17/02 . com adaptação para amplificação de torque 

19/00 Chave s inglesas ou chaves de fenda de percussão (portáteis 
de acionamento mecânico 21/02) 

21/00 Ferramentas portáteis de acionamento mecânico para fixar 
ou soltar parafusos ou porcas (detalhes ou componentes, por 
ex., carcaças, corpos, de ferramentas portáteis de acionamento 
mecânico não relacionadas particularmente com as operações 
executadas B 25 F 5/00); Acessórios para aparelhos de 
perfurar para o mesmo fim (máquinas B 23 P 19/06) [4] 

21/02 . com meios para transmitir um impacto à lâmina da chave 
de fenda ou ao encaixe da chave de porca 

23/00 Detalhes de ou acessórios para chaves de porca, chaves 
ingl esas, chaves de fenda (tensores de parafusos 29/02) 

23/02 . Disposições para manipular os parafusos ou porcas 
23/04 . . para alimentar com parafusos ou porcas 
23/06 . . . com um depósito incorporado à ferramenta 
23/08 . . para segurar ou colocar em posição o parafuso ou a 

porca, antes ou durante sua rotação 
23/10 . . . por meios mecânicos de agarrar 
23/12 . . . por meios magnéticos 
23/14 . Disposição para limitar ou indicar torque em chaves 

inglesas ou de fenda (acoplamentos ou embreagens F 16 
D; dispositivos para medir torque per se G 01 L) 

23/142 . . adaptados especialmente para chaves inglesas ou de 
fendas operadas manualmente [2] 

23/143 . . . no qual o componente de trabalho contatado pivota 
ou roda relativamente ao cabo, quando um torque 
selecionado é excedido. [4] 

23/144 . . . . com um dispositivo elétrico ativado pelo 
movimento pivotal ou rotacional, que emite um 
sinal quando o torque selecionado é 
excedido [4] 

23/145 . . especialmente adaptada a chaves inglesas ou chaves de 
fenda de acionamento a fluido [2] 

23/147 . . especialmente adaptada a chaves inglesas ou chaves de 
fenda de acionamento elétrico [2] 

23/15 . . com um mecanismo para marcar o trabalho quando o 
torque selecionado é aplicado ao trabalho [4] 

23/151 . . o motor com meios de resposta, para regular a potência 
de um motor, acionando o componente de trabalho 
contatado (controle em geral G 05; controle de motores 
elétricos H 02 P) [4] 

23/153 . . com um elemento de transmissão de força que é 
permanentemente deformado na aplicação de uma 
soma excessiva de torque [4] 

23/155 . . no qual os meios de trabalho contatados são 
desarmados pela transmissão do torque, engrenados 
com o trabalho, quando um torque selecionado é 
excedido 23/153 tem prioridade) [4] 

23/157 . . com o torque controlado por disposições do tipo de 
embreagem (23/143 tem prioridade) [4] 

23/159 . . o componente de trabalho contatado compreendendo 
ou sendo conectado a uma estrutura elástico, que 
permanece rígida e transmitindo força até que um 
torque selecionado é excedido ou que sinalize o 
excesso de torque (23/153 tem prioridade) [4] 

23/16 . Cabos (em geral B 25 G) 
23/18 . Dispositivos para iluminar a cabeça do parafuso ou da 

porca 

25/00 Instrumentos para fixar, ligar ou tensionar arame ou tira 
metálicos (enfeixamento de artigos B 65 B 13/00) 
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27/00 Ferramentas manuais ou dispositivos de bancada, 
especialmente adaptados para encaixar entre si ou separar 
peças ou objetos, implicando ou não alguma deformação, 
não incluídos em outro local (máquinas para simples encaixe 
entre si ou para separação de peças ou objetos metálicos B 23 
P 19/00) 

27/02 . para unir objetos por ajustagem à prensa ou para separá-los 
27/04 . . inserindo ou removendo chavetas 
27/06 . . inserção ou remoção, de luvas ou de pistas de 

rolamento 
27/067 . . . empregando meios de calçar com cunha ou por 

impacto [3] 
27/073 . . . empregando meios de parafuso e porca [3] 
27/08 . . inserindo ou removendo contrapinos 
27/10 . . inserindo uniões em mangueiras 
27/12 . . montando ou desmontando anéis de segmento 
27/14 . para montar objetos de outro modo que não por ajustagem 

à prensa ou para separá-los 
27/16 . . abas justapostas 
27/18 . . retirando peças roscadas quebradas ou brocas 

helicoidais quebradas 
27/20 . . inserindo ou removendo chavetas fendidas ou anéis de 

trava 

27/22 . . colocando no lugar correntes articuladas, esteiras, 
correntes antiderrapantes (ferramentas ou implementos 
para reparo de correntes por meio de operações de 
usinagem de metal B 21 L 21/00) 

27/24 . . montando ou desmontando válvulas (para válvulas de 
pneumáticos B 60 C 25/18) 

27/26 . . . por compressão de molas 
27/28 . . pressionando ou retirando buchas elásticas ou 

similares [3] 
27/30 . . posicionando ou retirando molas, por ex., molas 

espirais ou molas em lâminas (27/26 tem prioridade; 
ferramentas de relojoeiro ou de consertador de relógios  

   G 04 D) [3] 

28/00 Ferramentas portáteis de acionamento mecânico para ligar 
ou separar (21/00 tem prioridade) [3] 

29/00 Acessórios (especialmente para chaves inglesas de porca, 
chaves de fenda 23/00; caixas de ferramentas, suportes para 
colocação de ferramentas B 25 H) 

29/02 . Tensores de parafusos 

31/00 Ferramentas manuais para aplicar fixadores (máquinas 
pregadoras ou grampeadoras B 25 C) [3] 

33/00 Ferramentas manuais não abrangidas por qualquer outro 
grupo dentro desta subclasse [3] 

 

B 25 C FERRAMENTAS MANUAIS PARA BATER PREGOS OU GRAMPEAR; FERRAMENTAS PORTÁTEIS DE OPERAÇÃO 
MANUAL PARA GRAMPEAR (para fabricação de sapatos A 43 D) 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
- “prego” inclui pino, cavilha, prego de cabeça, bucha ou similares. 

(2) As ferramentas para acionar, tanto pregos como grampos, são classificadas com as ferramentas de bater pregos. [3] 
 
Índice da Subclasse 
 
JUNÇÃO POR PREGOS 

Toca-pinos...........................................................................9/00 
Ferramentas para cravar pregos.........................1/00, 3/00, 7/00 

Ferramentas para endireitar ou 
sacar pregos............................................................ 13/00, 11/00 

JUNÇÃO POR GRAMPOS........................................ 5/00, 7/00, 11/00 

 

1/00 Ferramentas manuais para bater pregos (martelos B 25 D; 
detalhes ou componentes, por ex., carcaças, corpos, de 
ferramentas portáteis de acionamento mecânico não 
relacionadas particularmente com as operações executadas B 
25 F 5/00; máquinas de pregar B 27 F 7/02); Dispositivos 
alimentadores de pregos para as mesmas [4] 

1/02 . operado por força manual [3] 
1/04 . operado por pressão de fluido [3] 
1/06 . acionadas por força-elétrica 
1/08 . acionadas por pressão de combustão 
1/10 . . produzidas pela detonação de um cartucho 
1/12 . . . atuando diretamente sobre o prego 

1/14 . . . atuando sobre um êmbolo ou batente intermediário 
(pistolas para abater ou aturdir animais A 22 B 
3/02) 

1/16 . . . Cartuchos especialmente adaptados para 
ferramentas de impacto; Unidades de cartucho e 
prego (pinos ou similares para serem projetados no 
interior de construções de concreto, paredes 
metálicas ou similares, por meio de ferramentas de 
pregar operadas por detonação F 16 B 19/14) 

1/18 . . . Detalhes e acessórios, por ex., protetores contra 
lascas, limitadores de fragmentos 

3/00 Dispositivos portáteis para segurar e guiar pregos; 
Dispositivos para distribuir pregos 
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5/00 Ferramentas grampeadoras portáteis e operadas 
manualmente; Ferramentas grampeadoras portáteis e 
operadas mecanicamente (grampeadores cirúrgicos A 61 B 
17/068, 17/115; detalhes ou componentes, por ex., carcaças, 
corpos de ferramentas portáteis de acionamento mecânico não 
relacionadas, particularmente, com as operações executadas B 
25 F 5/00; máquinas grampeadoras B 27 F 7/17); Dispositivos 
alimentadores de grampos para as mesmas (grampeadores 
cirúrgicos A 61 B 17/064, grampos F 16 B 15/00) [3,4,5] 

5/02 . com disposição para dobrar as extremidades dos grampos 
sobre a peça 

5/04 . . com meios para formar os grampos na ferramenta 
5/06 . sem disposição para dobrar as extremidades dos grampos 

sobre a peça 
5/08 . . com meios para formar os grampos na ferramenta 

5/10 . Meios de acionamento 
5/11 . . operadas por força-manual [3] 
5/13 . . operadas por pressão de fluido [3] 
5/15 . . operadas por energia elétrica [3] 
5/16 . Dispositivos de alimentação de grampos 
 
7/00 Acessórios para ferramentas de pregar ou grampear, por 

ex., suportes (para ferramentas acionadas pela detonação de 
um cartucho 1/18) 

 
9/00 Punções para pregos 
 
11/00 Extratores de pregos, espigões ou grampos (incorporados a 

martelos B 25 D 1/00) 
11/02 . Tenazes (articulações para as mesmas B 25 B 7/06) 
 
13/00 Dispositivos para endireitar pregos 

 

B 25 D FERRAMENTAS DE PERCUSSÃO (máquinas de percussão para forja B 21 J; furadeiras manuais, em geral B 23 B 45/00; para 
madeira B 27 C 3/08, perfuratrizes usadas para mineração ou pedreira, com ferramenta de movimento alternado que gira 
intermitentemente, quando interrompido o contato com a superfície de trabalho E 21 C 3/00) [2] 

 
Índice da Subclasse 
 
FERRAMENTAS CARACTERIZADAS 
PELO MÉTODO DE FUNCIONAMENTO...................... 9/00 a 16/00 
MARTELOS, CINZÉIS, PUNÇÕES OU  
PICÕES................................................................................. 1/00 a 7/00 

 
DETALHES OU ACESSÓRIOS .................................................. 17/00 
 

 

1/00 Martelos manuais; Cabeças de martelo de forma ou 
material especial  

1/02 . Inserções ou adaptações formando a parte de atrito das 
cabeças dos martelos (1/08 a 1/14 têm prioridade) [5] 

1/04 . com disposição para remover ou fixar pregos ou espigões 
1/06 . . Suportes magnéticos para pregos [5] 
1/08 . com cabeças deformáveis (1/12 tem prioridade) [5] 
1/10 . rodeados de superfícies protetoras para a peça de trabalho 

(1/12 tem prioridade) [5] 
1/12 . com meios amortecedores de choque [5] 
1/14 . com várias superfícies de ataque [5] 
1/16 . tendo a cabeça de percussão a forma de camisa deslizante 

segundo um eixo, por ex., martelos para levar uma válvula 
ou um tubo de extração para dentro de um cilindro [5] 

3/00 Cinzéis manuais (bedames B 27 G 17/08) 

5/00 Punções de centrar 
5/02 . Punções de centrar automáticas 

7/00 Picões (combinados com outras ferramentas B 25 F) 

9/00 Ferramentas, de percussão, portáteis com acionamento por 
pressão a fluido, por ex., com várias pontas de percussão 
operadas simultaneamente (do tipo de impacto centrífugo ou 
rotativo 15/00; ferramentas de furar portáteis outras que não de 
percussão, acionadas por pressão de fluido ou força 
pneumática B 23 B 45/04) 

9/02 . do tipo de pistão porta-ferramenta, isto é, em que a 
ferramenta é ligada a um elemento impulsionador 

9/04 . do tipo de pistão de martelo, isto é, em que a ponta da 
ferramenta ou bigorna é golpeada por um elemento 
impulsionador 

9/06 . Meios para acionar o elemento impulsionador 
9/08 . . compreendendo um compressor de ar incorporado 
9/10 . . compreendendo um motor de combustão interna 

incorporado 
9/11 . . acionado por pressão de combustão produzida pela 

detonação de um cartucho 
9/12 . . compreendendo um motor a líquido incorporado 
9/14 . Dispositivos de controle, para o pistão, de movimento 

alternado 
9/16 . . Disposições de válvulas para os mesmos 
9/18 . . . compreendendo uma válvula de gaveta do tipo de 

pistão 
9/20 . . . compreendendo uma válvula de gaveta do tipo 

tubular 
9/22 . . . compreendendo uma válvula de gaveta do tipo 

rotativo 
9/24 . . . compreendendo uma válvula do tipo de chapa 

oscilatória 
9/26 . . Dispositivos de controle para ajustar a batida do pistão 

ou a força ou freqüência de seu impacto 
11/00 Ferramentas, de percussão, portáteis, acionadas por um 

motor elétrico (do tipo impacto centrífugo ou rotativo 15/00) 
11/02 . em que a ferramenta é ligada a um elemento impulsionador 
11/04 . em que a ponta da ferramenta ou bigorna é golpeada por 

um elemento impulsionador 
11/06 . Meios para acionar o elemento impulsionador 
11/08 . . compreendendo um mecanismo de rosca sem fim 
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11/10 . . compreendendo um mecanismo de cames 
11/12 . . compreendendo um mecanismo de manivela 

13/00 Ferramentas de percussão, portáteis, com acionamento 
eletromagnético (15/00 tem prioridade) 

15/00 Ferramentas de percussão, portáteis, com elementos de 
impacto centrífugo ou rotativo 

15/02 . em que a ponta da ferramenta ou bigorna é golpeada por 
um elemento impulsionador rotativo 

16/00 Máquinas portáteis de percussão com rotação sobreposta 
(furadeiras portáteis com ação de percussão sobreposta B 23 
45/16) [3] 

17/00 Detalhes de ou acessórios, para ferramentas de percussão, 
portáteis, de acionamento mecânico (detalhes ou 
componentes, por ex., carcaças, corpos de ferramentas 
portáteis de acionamento mecânico não relacionados, 
particularmente, com as operações executadas B 25 F 5/00) [4] 

17/02 . Pontas para ferramentas de percussão (pontas de broca 
para perfuração de solo E 21 B 10/00) 

17/04 . Cabos; Montagens de cabos 
17/06 . Pistões de martelo; Bigornas 
17/08 . Meios para fixar e guiar a ponta da ferramenta, por ex., 

mandris 
17/10 . Dispositivos de segurança (em geral F 16 P) 
17/11 . Dispositivos de meios amortecedores de ruído 

(amortecimento de ruído em geral G 10 K 11/16) [3] 
17/12 . . de silenciadores de exaustão [3] 
17/14 . Remoção ou assentamento de poeira (durante a perfuração 

de minas ou pedreiras E 21 C 7/00) 
17/16 . . por líquidos 
17/18 . . por exaustão do ar carregado de poeira 
17/20 . Dispositivos para limpar ou resfriar a ferramenta ou a peça 
17/22 . . utilizando um fluido sob pressão 
17/24 . Amortecimento da força de reação 
17/26 . Lubrificação (em geral F 16 N) 
17/28 . Suportes; Dispositivos para fixar ferramentas, de 

percussão, acionadas a motor na posição de trabalho 
17/30 . . Pilares e escoras 
17/32 . . Carrinhos 

 

B 25 F FERRAMENTAS COMBINADAS OU FERRAMENTAS DE USO MÚLTIPLO NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL; 
DETALHES OU COMPONENTES DE FERRAMENTAS PORTÁTEIS, DE ACIONAMENTO MECÂNICO, NÃO 
RELACIONADAS, PARTICULARMENTE, COM AS OPERAÇÕES EXECUTADAS E NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO 
LOCAL [4] 

 
Nota 

 
Esta subclasse não abrange ferramentas tendo uma função primária claramente definida, bem como uma ou mais funções secundárias. 
Essas ferramentas são abrangidas pela subclasse própria para ferramentas tendo dita função primária e, não são, por conseguinte, 
classificadas no grupo 1/00 ou 3/00 desta subclasse. 

 

1/00 Ferramentas manuais combinadas ou de múltipla 
finalidade (associação de ferramentas para diversas operações 
com um único meio de acionamento mecânico portátil 3/00) 

1/02 . com elementos de ferramentas intercambiáveis ou 
ajustáveis 

1/04 . . em que os elementos são colocados em posição de 
trabalho por movimento articulado ou deslizante 

3/00 Associação de ferramentas para diversas operações com 
um único meio de acionamento mecânico portátil; 
Adaptadores para esse fim 

5/00 Detalhes ou componentes de ferramentas portáteis de 
acionamento mecânico não relacionadas, particularmente, 
com as operações executadas e não incluídas em outro local 
[4] 

5/02 . Construção de carcaças, corpos ou cabos [4] 

 

B 25 G CABOS PARA IMPLEMENTOS MANUAIS (fixação de lâminas ou similares à cabos de ferramentas manuais, para lavrar o solo  
A 01 B 1/22; cabos de implementos manuais para colheitas A 01 D 1/14; cabos fixos à escovas A 46 B) 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– cabos para implementos normais, em geral; 
– cabos para implementos manuais para finalidades específicas, sujeito à Nota (2) abaixo. 

(2) Esta subclasse não abrange os cabos para ferramentas manuais incluídas em outro lugar, por ex., ela não abrange aqueles incluídos em 
A 45 B 9/02, A 45 C 13/22, 13/26, A 47 B 95/02, A 47 J 45/00, B 23 D 51/01, B 25 J 13/02, B 26 B, B 60 N 3/02, B 62 B 5/06, 9/20, B 
62 K 21/26, B 62 M 3/14, B 65 D 25/28, E 05 B, G 05 G. 

 

1/00 Estruturas de cabos 
1/01 . meios absorvedores de choque (1/02 tem prioridade) [5]  

1/02 . flexíveis (cabeça de martelos tendo meios absorvedores de 
choque B 25 D 1/12) [5] 
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1/04 . telescópicas; extensíveis; em várias seções 
1/06 . reversíveis ou ajustáveis na posição desejada 
1/08 . com possibilidades de guardar elementos de ferramentas 
1/10 . caracterizadas pelo material ou pela forma (1/01, 1/02 têm 

prioridade) [5] 
1/12 . . de material isolado eletricamente [2] 

3/00 Fixação de cabos aos implementos 
3/02 . Suportes, espigas ou fixações similares (3/34 tem 

prioridade) 
3/04 . . com peças do suporte separadas ou removíveis (3/12 

tem prioridade) 
3/06 . . com suporte múltiplo, por ex., em forma de T (3/12 

tem prioridade) 
3/08 . . com sambladura ou outras ranhuras (3/12 tem 

prioridade) 
3/10 . . com suporte ou espiga elástica, cônica ou outra forma 

de autofixação (3/12 tem prioridade) 
3/12 . . Dispositivos de travar ou prender 
3/14 . . . compreendendo rebarbas ou dentes 
3/16 . . . compreendendo juntas-baionetas 
3/18 . . . compreendendo ferrolhos ou lingüetas 

3/20 . . . compreendendo meios para segurar ou apertar, de 
acionamento concêntrico ao cabo ou ao suporte 

3/22 . . . . Mandris 
3/24 . . . compreendendo meios para segurar ou apertar, de 

acionamento transversal ao cabo ou ao suporte 
3/26 . . . compreendendo pregos, parafusos, cavilhas ou 

pinos atravessando ou penetrando no suporte 
3/28 . . . compreendendo cunhas, chaves ou meios similares 

de expansão 
3/30 . . . compreendendo suportes ou espigas rosqueadas 
3/32 . . . em combinação com ou incluindo espiga, parafuso 

ou outro elemento atravessando axialmente todo o 
comprimento do cabo 

3/34 . por p rensagem do cabo sobre os utensílios; utilizando 
cimento ou metal fundido, por ex., por vazamento, por 
moldagem, por solda ou similar 

3/36 . Juntas sobrepostas; Juntas rebitadas, aparafusadas ou 
similares (suporte, espiga ou fixações similares 3/02) 

3/38 . Juntas de gonzo, juntas de eixo, juntas articuladas ou 
juntas dobráveis 

 

B 25 H EQUIPAMENTO PARA OFICINAS MECÂNICAS, por ex., PARA DEMARCAR O TRABALHO; MEIOS DE 
ARMAZENAMENTO PARA OFICINAS (armazenagem ou embalagem B 65) 

 

 
1/00 Bancadas; Suportes ou cavaletes portáteis para colocação 

de ferramentas portáteis ou da peça a ser trabalhada 
1/02 . do tipo de mesa 
1/04 . . portáteis 
1/06 . do tipo de trempe 
1/08 . com possibilidade de adaptação dos suportes de peças 
1/10 . com possibilidade de ajustagem dos suportes de 

ferramentas ou peças 
1/12 . com compartimentos de armazenamento 
1/14 . com possibilidade de ajustagem da superfície da bancada 
1/16 . . em altura 
1/18 . . em inclinação  
1/20 . com possibilidades de proteger a área de trabalho 

3/00 Meios ou dispositivos de estocagem para oficinas, 
facilitando o acesso a peças de trabalho, às ferramentas ou 
aos instrumentos ou o manuseio dos mesmos (recipientes ou 
embalagens providos de meios especiais para distribuir seu 
conteúdo B 65 D 83/00) 

3/02 . Caixas 
3/04 . Prateleiras 
3/06 . Bandejas 

5/00 Suportes ou meios de estocagem para ferramentas, 
instrume ntos ou peças de trabalho, usados em conjugação 
com veículos; (meios para fixação das rodas ou de suas partes 
B 60 B 30/00); Meios auxiliares para os trabalhadores, por 
ex., carrinhos para trabalho sob o veículos  

7/00 Marcação ou traçamento da peça (medição, calibragem G 
01; aparelhos óticos G 02 B; por meios fotográficos G 03 C) 

7/02 . Chapas de superfície plana 
7/04 . Dispositivos, por ex., graminhos, para marcar (punções de 

centrar B 25 D 5/00) 
 

 

B 25 J MANIPULADORES; COMPARTIMENTOS EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS PARA MANIPULAÇÃO (manipuladores 
associados a laminadores B 21 B 39/20; manipuladores associados a máquinas de forjar B 21 J 13/10; meios para fixação das rodas ou 
de suas partes B 60 B 30/00; guindastes B 66 C; manipuladores especialmente adaptados para ou associados com reatores nucleares G 
21 C) [5] 
 

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “manipulador” compreende ferramentas, dispositivos ou máquinas de manipulação com um cabeçote de aperto ou de trabalho com 

movimentação e mudança de orientação, sendo estas controladas, à vontade, por meios distantes do cabeçote. 
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Índice da Subclasse 
 
ESPÉCIES OU TIPOS DE 
MANIPULADORES ..............................................................1/00, 3/00 
MANIPULADORES MONTADOS EM  
RODAS OU VEÍCULOS.................................................................5/00 
MICROMANIPULADORES ..........................................................7/00 
MANIPULADORES CONTROLADOS POR 
PROGRAMA...................................................................................9/00 

 
 
OUTROS MANIPULADORES, CAIXAS DE 
LUVAS............................................................................... 11/00; 21/00 
CONTROLE.................................................................................. 13/00 
CABEÇOTES DE APERTO, JUNTAS, 
BRAÇOS................................................................. 15/00, 17/00, 18/00 
ACESSÓRIOS; SEGURANÇA.................................................... 19/00 

 

1/00 Manipuladores movidos no espaço pela mão (do tipo de 
servo-comando 3/00; micromanipuladores 7/00) 

1/02 . articulados ou flexíveis 
1/04 . rígidos, por ex., para alcançar prateleiras 
1/06 . do tipo extensível 
1/08 . montados de forma móvel em uma parede 
1/10 . . Montagem de manga e pivô para os mesmos 
1/12 . com meios de fixação a um cavalete 
3/00 Manipuladores do tipo de servo-comando, isto é, tanto a 

unidade controladora como a unidade controlada efetuam 
movimentos espaciais correspondentes 

3/02 . compreendendo uma ligação em paralelogramo entre a 
unidade de comando e a unidade comandada (instrumentos 
pantográficos B 43 L 13/00) 

3/04 . compreendendo servo-mecanismos (cabeçotes servo-
acionados 15/02) 

5/00 Manipuladores montados em rodas ou carrinhos (1/00 tem 
prioridade; manipuladores controlados por programa 9/00) 

5/02 . deslocando-se ao longo de uma corrediça 
5/04 . . em que a corrediça também é móvel, por ex., guindaste 

do tipo de ponte rolante 
5/06 . Manipuladores combinados com uma cabina de controle 

para o operador 

7/00 Micromanipuladores 

9/00 Manipuladores controlados por programa 
9/02 . caracterizado pelo movimento dos braços, por ex., do tipo 

de coordenadas cartesianas (9/06 tem prioridade) [4] 
9/04 . . por rotação de, pelo menos, um braço, excluindo o 

movimento da própria cabeça, por ex., do tipo de 
coordenadas cilíndricas ou polares [4] 

9/06 . caracterizado por braços com articulações múltiplas [4] 
9/08 . caracterizado por elementos de construção modulares [4] 
9/10 . caracterizado por meios para regular a posição dos 

elementos manipuladores [4] 
9/12 . . elétricos [4] 
9/14 . . fluidos [4] 
9/16 . Controle por programas (controle por programas em geral 

G 05 B 19/00, por ex., controle numérico de programas G 
05 B 19/18) [4] 

9/18 . . elétricos [4] 

9/20 . . fluidos [4] 
9/22 . . Sistemas de gravação e reprodução (em geral G 05 B 

19/42) [4] 

11/00 Manipuladores não incluídos em outro local 

13/00 Controles para manipuladores (controles por programas 
9/16; controle em geral G 05) [4] 

13/02 . Meios de controle de pressão manual 
13/04 . Meios de controle acionados pelo pé 
13/06 . Postos de controle, por ex., consolos, quadros de 

distribuição 
13/08 . por meio de dispositivos sensíveis, por ex., para a visão ou 

tato [4] 

15/00 Cabeçotes de aperto 
15/02 . servo-comandados 
15/04 . com meios para soltar ou trocar, à distância, o cabeçote ou 

parte do mesmo 
15/06 . com meios de retenção a vácuo ou magnéticos 
15/08 . com elementos em forma de dedos (15/02, 15/04 têm 

prioridade) [4] 
15/10 . . com três ou mais elementos em forma de dedo [4] 
15/12 . . com os elementos em forma de dedos flexíveis [4] 

17/00 Juntas 
17/02 . Juntas articuladas 

18/00 Braços [4] 
18/02 . extensíveis [4] 
18/04 . . rotativos [4] 
18/06 . flexíveis [4] 

19/00 Acessórios adaptados a manipuladores, por ex., para 
controlar, para examinar; Dispositivos de segurança 
combinados com ou especialmente adaptados a 
manipuladores (dispositivos de segurança em geral F 16 P; 
proteção contra irradiações em geral G 21 F) 

19/02 . Dispositivos sensíveis [4] 
19/04 . . Para a visão [4] 
19/06 . Dispositivos de segurança [4] 

21/00 Compartimentos equipados com dispositivos de 
manipulação (características estruturais de montagem do 
manipulador na parede 1/08) 

21/02 . Caixas de luvas, isto é, câmaras em que as manipulações 
são efetuadas por mãos humanas em luvas embutidas nas 
paredes de câmara; Luvas para esse fim 
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B 26 FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE; OPERAÇÕES DE CORTE; OPERAÇÕES DE DIVIDIR 
 
B 26 B FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL (para colheita A 01 D; para horticultura, para 

silvicultura A 01 G; para abate de animais ou tratamento de carne A 22; para fabricação ou consertos de sapatos A 43 D; tesouras ou 
cortadores de unhas A 45 D 29/02; equipamentos de cozinha A 47 J; para finalidades cirúrgicas A 61 B; para metal B 23 D; corte por 
meio de jatos fluidos abrasivos B 24 C 5/02; ferramentas similares a alicates com arestas cortantes B 25 B 7/22; tenazes B 25 C 11/02; 
cabos para ferramentas manuais em geral B 25 G; cortadores tipos guilhotina B 26 D; para rasurar B 43 L 19/00; para materiais têxteis 
D 06 H) 

 
Índice da Subclasse 
 
FACAS 

Características estruturais......................................... 1/00 a 7/00 
Lâminas de facas .................................................................9/00 
Combinações com outros artigos ......................................11/00 

TESOURÕES, TESOURAS, TORQUESES 
OU TENAZES COM  AÇÃO CORTANTE............13/00, 15/00, 17/00 

TOSQUIADORES OU NAVALHAS................................ 19/00, 21/00 
MACHADOS OU MACHADINHAS........................................... 23/00 
OUTRAS FERRAMENTAS CORTANTES ..................... 25/00, 27/00 
PROTETORES, ESTOJOS OU 
DISPOSIÇÕES DE GUIA............................................................. 29/00 

 

Facas manuais 

1/00 Facas manuais com lâmina ajustável; Canivetes (11/00 tem 
prioridade) 

1/02 . com lâmina articulada 
1/04 . . podendo ser travada na posição desejada 
1/06 . . com mola inserida de forma frouxa 
1/08 . com lâminas deslizantes 
1/10 . Cabos [3] 

3/00 Facas de mão com lâminas fixas 
3/02 . Facas de mesa (9/02 tem prioridade) 
3/03 . especialmente adaptadas para cortar fatias, uma a uma  
3/04 . para efetuar várias incisões simultaneamente; Facas de 

lâminas múltiplas 
3/06 . Canivetes para escoteiros ou facas similares em bainha 

(bainhas para as mesmas 29/02) 
3/08 . especialmente adaptadas para cortar papelão ou material de 

revestimento de paredes, soalhos ou similares 

5/00 Facas manuais com uma ou mais lâminas descartáveis 

7/00 Facas manuais, com lâminas de movimento alternado, 
acionadas a motor 

9/00 Lâminas para facas manuais 
9/02 . caracterizadas pela forma do gume cortante, por ex., 

ondulada 

11/00 Facas manuais combinadas com outros dispositivos, por 
ex., com saca-rolha, com tesoura, com dispositivo para 
escrever (utensílios de mesa combinados A 47 G 21/06) 

 
Tesourões de mão; Tesouras (para fins de horticultura A 01 G; 
tesourões para ossos A 22 C 17/06; tesourões para metal B 23 D) 

13/00 Tesourões de mão; Tesouras 
13/02 . com lâminas moldadas no cabo 
13/04 . com lâminas removíveis 
13/06 . caracterizados pela forma das lâminas 
13/08 . . com gumes cortantes ondulados ou denteados no plano 

da lâmina 

13/10 . . para efetuar cortes ondulados, em ziguezague ou 
similares 

13/12 . caracterizados pela forma dos cabos 
13/14 . . sem alças para segurar no cabo 
13/16 . . . com uma mola, por ex., com disposição para travar 

as lâminas ou os cabos 
13/18 . . . sem articulação, isto é, com as lâminas 

interligadas, por um elemento elástico 
13/20 . . com alças de segurar no cabo 
13/22 . combinados com dispositivos auxiliares, por ex., com 

cortador de charuto, com instrumento de manicure 
(cortadores de charutos per se A 24 F 13/24) 

13/24 . . para auxiliar o corte de cabelos 
13/26 . com elos intermediários entre as alças e as lâminas, por 

ex., para acionamento à distância 
13/28 . Articulações (B 25 B 7/06 têm prioridade) 

15/00 Tesourões manuais com lâminas acionadas a motor 
 

17/00 Ferramentas manuais de corte tendo duas mandíbulas que 
entram em contato articulado (tesouras ou cortadores de 
unhas A 45 D 29/02; juntas para as mesmas B 25 B 7/06) 

17/02 . com mandíbulas acionadas indiretamente pelos cabos, por 
ex., por meio de alavancas de cames ou articuladas 

19/00 Aparelhos tosquiadores ou barbeadores que funcionam 
com vários gumes cortantes, por ex., máquinas para raspar 
cabelos, aparelhos de barbear a seco 

19/02 . do tipo de lâmina de movimento alternado 
19/04 . . Cabeçotes cortantes para os mesmos; Lâminas para os 

mesmos; Equipamento para fixação 
19/06 . . . compreendendo elementos de corte e dentes 

cortantes e trabalhando em cooperação 
19/08 . . . . do tipo de torquês 
19/10 . . . compreendendo dois ou mais tipos diferentes de 

elementos cortantes de movimento alternado, por 
ex., um par de elementos de cisalhamento 
denteados combinados com um par de elementos 
cortantes perfurados ou uma unidade de elementos 
de corte combinados, denteados e perfurados 
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19/12 . do tipo de lâmina oscilante; Cabeçotes cortantes para os 
mesmos; Lâminas para os mesmos (19/04 tem prioridade) 

19/14 . do tipo de lâmina rotativa; Cabeçotes cortantes para os 
mesmos; Lâminas para os mesmos (19/04 tem prioridade) 

19/16 . . compreendendo um cilindro ou cone de faca ou 
elementos cortantes separados, de movimento 
semelhante a um cilindro ou um cone rotativo 

19/18 . . . em combinação com uma lâmina de navalha fixa 
sem perfurações de cisalhamento 

19/20 . com disposição para cortar cabelo de comprimento 
predeterminado ou variável 

19/22 . com disposição para desbastar o cabelo 
19/24 . especialmente adaptados à tosquia de animais, por ex., 

carneiros 
19/26 . do tipo que executa, simultaneamente, diferentes métodos 

de operação, por ex., alternados e oscilantes; do tipo com 
dois ou mais cabeçotes para maneiras diversas de operar 

19/28 . Sistema de acionamento de aparadores de cabelo ou 
barbeadores a seco, por ex., com acionamento eletromotor 
(motores elétricos per se H 02) 

19/30 . . com acionamento muscular, por ex., por rolamento 
sobre a pele 

19/32 . . com acionamento mecânico, por ex., instalação de um 
motor a molas 

19/34 . . com acionamento a fluido 
19/36 . . com acionamento remoto por meio de um eixo 

flexível; Meios de transmissão para esse fim 
19/38 . Detalhes ou acessórios de aparadores de cabelos ou de 

barbeadores a seco, por ex., caixas, estojos, cabos, 
prot eções (lâminas, cabeçotes cortantes 19/04, 19/12, 
19/14; dispositivos de limpeza ou de desinfecção A 45 D 
27/46; dispositivos de secagem A 45 D 27/48; estojos para 
aparelhos elétricos em geral H 05 K) 

19/40 . . Lubrificação 
19/42 . . com meios para alisar o cabelo antes de cortar, por ex., 

por meio de cerdas; com meios para esticar a pele, por 
ex., por meio de roletes, tiras (dispositivos para esticar 
a pele para barbear per se A 45 D 27/38) 

19/44 . . Meios de sucção para coleta dos cabelos cortados ou 
para pele antes de barbear 

19/46 . . com meios para iluminar a área a ser barbeada ou 
aparada 

19/48 . . Acessórios para executar outras funções que não corte 
de cabelo, por ex., acessórios adaptáveis para manicura 
(meios para massagem per se A 61 H 7/00 a 23/00) 

21/00 Navalhas do tipo aberto ou de faca; Navalhas de segurança 
ou outros artigos de barbear do tipo de alisamento; 
Dispositivos para aparar cabelos incluindo uma lâmina de 
navalha; Equipamento para os mesmos 

21/02 . com lâminas insubstituíveis 
21/04 . . Navalhas do tipo de faca 
21/06 . . Navalhas de segurança de lâmina fixa, por ex., com 

lâmina moldada no aparelho 
21/08 . com lâminas substituíveis 
21/10 . . Navalhas de segurança com uma ou mais lâminas 

dispostas no sentido do compartimento do cabo 
21/12 . . . combinadas com pentes ou outros meios de aparar 

o cabelo 

21/14 . . Navalhas de segurança com uma ou mais lâminas 
dispostas em sentido transversal ao cabo 

21/16 . . . com lâminas de um só gume cortante (21/22 a 
21/38 têm prioridade) 

21/18 . . . com lâminas de dois gumes cortantes (21/22 a 
21/38 têm prioridade) 

21/20 . . . com lâminas de mais de dois gumes cortantes; com 
lâminas em forma de disco (21/22 a 21/38 têm 
prioridade) 

21/22 . . . com várias lâminas para serem usadas 
simultaneamente 

21/24 . . . do tipo de cartucho; do tipo de injetar (estojos para 
guardar lâminas de navalha A 45 D 27/24) 

21/26 . . . do tipo de fita contínua 
21/28 . . . do tipo de corte estirado, isto é, com o gume 

cortante da lâmina disposto em sentido oblíquo ao 
cabo 

21/30 . . . do tipo de tampas articuladas 
21/32 . . . . em navalhas de lâminas de dois gumes 
21/34 . . . do tipo de roletes 
21/36 . . . . com disposição para permitir o movimento 

alternado das lâminas (permitindo o 
movimento alternado dos elementos cortantes 
dos aparadores de cabelo ou barbeadores a 
seco 19/00) 

21/38 . . . com disposição permitindo movimento alternado 
da lâmina para outros meios que não roletes 
(permitindo o movimento alternado dos elementos 
cortantes dos aparadores de cabelo ou barbeadores 
a seco 19/00) 

21/40 . Detalhes ou acessórios 
21/42 . . para cortar cabelo de comprimento pré-selecionado ou 

variável (pentes, estêncil ou guias especialmente 
adaptados para dispositivos de aparar cabelos A 45 D 
24/36) 

21/44 . . Meios incorporados à navalha ou podendo ser fixos à 
mesma para armazenar creme de barbear, hemostáticos 
ou similares 

21/46 . . para iluminar a pele (19/46 tem prioridade) 
21/48 . . Meios de aquecimento 
21/50 . . Meios incorporados à navalha ou podendo ser fixos à 

mesma para assentar o fio da lâmina 
21/52 . . Cabos, por ex., dobráveis, flexíveis 
21/54 . Lâminas de navalha 
21/56 . . caracterizado pela forma [3] 
21/58 . . caracterizado pelo material [3] 
21/60 . . . pelo material de revestimento [3] 

23/00 Machados; Machadinhas 

25/00 Ferramentas manuais de cortar com lâminas de disco, por 
ex., acionados a motor (detalhes ou componentes, por ex., 
carcaças, corpos de ferramentas portáteis a motor não 
relacionadas, particularmente, com as operações executadas B 
25 F 5/00)[4] 

27/00 Ferramentas manuais de cortar não incluídas nos grupos 
precedentes, por ex., anéis para cortar barbante, 
dispositivos para cortar por meio de fios metálicos 

29/00 Protetores ou estojos para ferramentas manuais de corte; 
Disposições para guiar ferramentas manuais de corte 
(protetores para aparadores de cabelo ou barbeadores a seco 
19/38) [5] 

29/02 . Protetores ou estojos para facas 
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29/04 . Protetores ou estojos para tesouras, por ex., combinados 
com acessórios de manicura (artigos de manicura per se 
A 45 D 29/00) 

29/06 . Disposições para guiar ferramentas manuais de corte 
(equipamento ou disposições de guia para ferramentas 
específicas de corte, ver os locais particulares, por ex., 
para dispositivos de aparar o cabelo A 45 D 24/36, para 
lâminas de serra B 27 B 11/02, 13/10) [5] 

 

B 26 D CORTE; DETALHES COMUNS A MÁQUINAS DE DIVIDIR, por ex., POR CORTE, POR PERFURAÇÃO, POR 
FUNCIONAMENTO, POR ESTAMPAGEM (trabalho do solo A 01 B; para aumentar colheitas ou semeaduras A 01 D, G; para 
forragem ou palha A 01 F; para manteiga a granel A 01 J; para massa A 21 C; para abate A 22 B; para tabaco, charutos ou cigarros A 
24; marcação, perfuração ou confecção de casas para botões A 41 H 25/00; fabricação de sapatos A 43 D; fabricação de escovas A 46 
D; cirurgia A 61 B; desintegrar, picar ou retalhar em geral B 02 C; corte de arame, fabricação de pinos ou pregos B 21 F, G; da espécie 
usada para metal B 23; corte por jatos de fluidos abrasivos B 24 C 5/02; ferramentas manuais de corte B 26 B; perfurar, recortar, 
estampar ou puncionar ou dividir por outros meios que não o corte B 26 F; para madeira B 27; para pedra B 28 D; trabalho de matérias 
plásticas ou substâncias num estado plástico B 29; fabricação de caixas, caixas de papelão, envelopes ou sacos, de papel ou materiais 
trabalhados de modo similar, por ex., folha de metal, B 31 B; aparelho de entrega de artigos ou tecidos incluindo dispositivos de corte 
ou de perfuração em linha B 65 H 35/00; para couro ou estofados B 68, C 14 B; para vidro C 03 B; fabricação de fósforos C 06 F; para 
turfa C 10 F; para açúcar C 13 H; para materiais têxteis D 06 H; engenharia civil, construção, mineração, ver a seção E; de guias 
luminosas G 02 B 6/25; corte de material fotográfico processado G 03 D 15/04) [2,5] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– o corte de material em folha não-metálico ou de lâminas de metal em geral;  
– o corte de outras formas de material não-metálico não incluído em outro local;  
– as características específicas de máquinas de corte, perfuração, puncionamento, recorte, estampagem ou operações de dividir por 

outros meios que não o corte, relativas à um requisito ou problema de natureza não específica a uma máquina para estas finalidades, 
isto é, detalhes de ou disposições para operação ou controle de tais máquinas, embora a realização de tais características possam 
variar conforme o tipo de máquina afetada. Esta subclasse abrange tais características em geral mesmo se a característica, em 
determinado caso particular, for de algum modo peculiar a ou requeridas somente por uma máquina destinada à perfuração, 
puncionamento, recorte, estampagem ou para operações de dividir que não por meio de corte. 

(2) Nesta subclasse, nos grupos 5/00 e 7/00, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “corte” inclui recorte, estampagem, puncionamento, perfuração ou operações de dividir que não por meio de corte. 

(3) Se os detalhes ou disposições não possuírem características básicas específicas de máquinas de corte, perfuração, puncionamento, 
recorte, estampagem ou operações de dividir, as classes mais gerais, por ex., F 16, terão prioridade. 

 
Índice da Subclasse 
 
CORTE CARACTERIZADO PELA PEÇA 
CORTANTE OU PELA NATUREZA DO 
CORTE EFETUADO.............................................................1/00, 3/00 

DISPOSIÇÕES PARA OPERAÇÃO E  
CONTROLE; DETALHES DOS 
APARELHOS DE OPERAÇÕES DE 
DIVIDIR................................................................................. 5/00; 7/00 
APARELHOS COMBINADOS........................................... 9/00, 11/00 

 

1/00 Corte através de peça de trabalho, caracterizado pela 
natureza ou movimento do elemento de corte; Aparelhos 
ou máquinas para tal fim; Elementos de corte para tal fim 
[3] 

1/01 . incluindo um elemento de corte que não se desloque com a 
peça de trabalho [3] 

1/02 . . possuindo um elemento de corte fixo (1/547 tem 
prioridade) [3] 

1/03 . . . com numerosos elementos de corte [3] 
1/04 . . possuindo um elemento de corte com movimento 

linear (1/46, 1/547 têm prioridade) [3] 
1/06 . . . em que o elemento de corte tem movimento 

alternado (cortador de copos ou similares 1/44) [3] 
1/08 . . . . do tipo de guilhotina [3] 
1/09 . . . . . com numerosos elementos de corte [3] 
1/10 . . . . em direção paralela ou substancialmente 

paralela à aresta de corte [3] 
1/11 . . . . . com numerosos elementos de corte [3] 

1/12 . . possuindo um elemento de corte que se mova em torno 
de um eixo (1/547 tem prioridade; elementos de corte 
para copos ou similares 1/44) [3] 

1/14 . . . com um elemento de corte circular, por ex., 
cortador de discos [3] 

1/143 . . . . em rotação em torno de um eixo fixo (1/20 a 
1/24 têm prioridade) [3] 

1/147 . . . . . com elemento de corte horizontal [3] 
1/15 . . . . . com elemento de corte vertical [3] 
1/153 . . . . . com elemento de corte inclinado [3] 
1/157 . . . . em rotação em torno de um eixo móvel (1/20 a 

1/24 têm prioridade) [3] 
1/16 . . . . . montado sobre um braço móvel ou 

semelhante [3] 
1/18 . . . . . montado sobre um carrinho móvel [3] 
1/20 . . . . em ação conjunta com um elemento fixo  [3] 
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1/22 . . . . em ação conjunta com um elemento móvel, por 
ex., um rolete (1/24 tem prioridade) [3] 

1/24 . . . . em ação conjunta com outro cortador de 
discos [3] 

1/25 . . . com um elemento de corte não-circular [3] 
1/26 . . . . movendo-se em torno de um eixo que seja 

substancialmente perpendicular à linha de 
corte [3] 

1/28 . . . . . e em rotação contínua em um só sentido 
durante o corte [3] 

1/29 . . . . . . tendo o elemento de corte montado no 
plano de um disco em rotação, por ex., 
para cortar vagens [3] 

1/30 . . . . . com movimento pivotante limitado para 
efetuar o corte [3] 

1/34 . . . . movendo-se em torno de um eixo paralelo à 
linha de corte [3] 

1/36 . . . . . e em rotação contínua, em uma só direção 
durante o corte, por ex., montado sobre um 
cilindro rotativo (para corte móvel ou 
volante 1/62) [3] 

1/38 . . . . . e em ação conjunta com uma lâmina fixa 
ou outro elemento fixo [3] 

1/40 . . . . . e em ação conjunta com elemento 
rotativo [3] 

1/42 . . . . . e montado corrediço em um elemento 
rotativo [3] 

1/43 . . . . movendo-se sobre outro eixo, por ex., montado 
sobre a superfície de um cone ou corpo 
curvo [3] 

1/44 . . possuindo um elemento cortador de copo ou similar [3] 
1/45 . . possuindo um elemento de corte cujo movimento não 

esteja abrangido por qualquer grupo precedente [3] 
1/46 . . possuindo uma tira de navalha sem-fim ou similar [3] 
1/48 . . . com dispositivos de tensionamento [3] 
1/50 . . . com grande número de tiras de navalha ou 

similares [3] 
1/52 . . . . tendo espaçamento regulável entre as 

navalhas [3] 
1/54 . . . Guias para as tiras de navalha ou similares [3] 
1/547 . . possuindo um elemento de corte similar a arame 

(arame sem-fim 1/46; divisão usando um arame 
aquecido B 26 F 3/12) [3] 

1/553 . . . com grande número de elementos de corte, 
similares a arame [3] 

1/56 . incluindo um elemento de corte que se desloque com a 
peça de trabalho, por ex.; corte volante (tesouras volantes 
ou tesouras móveis para metal B 23 D 25/00; serras 
volantes ou serras móveis para metal B 23 D 45/18) [3] 

1/58 . . e está montado sobre um braço móvel ou similar [3] 
1/60 . . e está montado sobre um carrinho móvel [3] 
1/62 . . e fica em rotação em torno de um eixo paralelo à linha 

de corte, por ex., montado sobre um cilindro 
rotativo [3] 

3/00 Trabalho de corte caracterizado pela natureza do corte 
efetuado; Aparelho para este fim [3] 

3/02 . Biselamento 
3/06 . Ranhuragem com remoção de material da superfície da 

peça 
3/08 . Corte superficial na superfície da peça sem remoção de 

material, por ex., entalhe, incisão 
3/10 . Cortes, de outra forma que não retilínea (recorte B 26 F) 
3/11 . . para obter peças de forma espiral ou helicoidal [3] 

3/12 . Fendimento das partes do contorno da peça, isto é, 
formação de cortes sem remoção de material em ângulo, 
por ex., um ângulo reto com a borda da peça 

3/14 . Formação de encaixes nas partes de contorno da peça por 
corte (por puncionamento B 26 F 1/12) 

3/16 . Corte de hastes ou tubos no sentido transversal 
3/18 . para obter cubos ou similares (produção de gelo F 25 C 

5/02) [3] 
3/20 . . por meio de facas de movimento alternado 
3/22 . . por meio de facas rotativas 
3/24 . para obter segmentos que não sejam fatias, por ex., 

cortando tortas 
3/26 . . especialmente adaptadas para cortar frutas ou legumes, 

por ex., cebolas 
3/28 . Fender camadas de peça de trabalho; Separação mútua de 

camadas por meio de corte (3/30 tem prioridade; 
recuperação de matérias plásticas ou outros constituintes 
de material de resíduo contendo plásticos B 29 B 17/00) 
[3] 

3/30 . Dispositivos para partir ao meio, por ex., para dividir, , 
doces ao meio [3] 

5/00 Disposições para operação e controle de máquinas ou 
dispositivos de cortar, recortar, estampar, puncionar, 
perfurar ou dividir por outros meios que não o corte 

5/02 . Meios para deslocar o elemento cortante para sua posição 
de trabalho 

5/04 . . por pressão de fluido 
5/06 . . por meios elétricos 
5/08 . Meios para acionar o elemento cortante para efetuar o 

corte 
5/10 . . Por meio de mão ou do pé 
5/12 . . Por meio de pressão de fluido 
5/14 . . Por meio de um sistema de manivela e pino 
5/16 . . Por meio de cames 
5/18 . . Por meio de elos articulados (5/10 a 5/16 têm 

prioridade) 
5/20 . com ação interligada do elemento de corte e o elemento de 

avanço da peça 
5/22 . . sendo, o elemento de corte e o elemento de avanço da 

peça, mecanicamente ligados 
5/24 . . . incluindo um dispositivo de medição 
5/26 . . em que os meios de controle sobre os dispositivos de 

avanço da peça colocam em acionamento o elemento 
de corte 

5/28 . . . sendo os dispositivos de controle sensíveis à 
presença ou ausência da peça 

5/30 . . sendo o elemento de corte controlado pela exploração 
de um transporte de dados 

5/32 . . . com o transporte de dados formado pela própria 
peça 

5/34 . . . sendo a exploração efetuada por um dispositivo 
fotossensível 

5/36 . . . sendo a exploração efetuada por meios magnéticos 
5/38 . com meios acionáveis pelo deslocamento da peça para dar 

início à ação de corte 
5/40 . . incluindo um dispositivo de medição 
5/42 . com ação interligada do elemento de avanço da peça e da 

garra (dispositivos para agarrar a peça 7/02) 
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7/00 Detalhes de aparelhos para cortar, recortar, estampar, 
puncionar, perfurar ou dividir por outros meios que não o 
corte (ferramentas de corte 1/00; disposições para direcionar 
as ferramentas de corte manual B 26 B 29/06; ferramentas ou 
matrizes de puncionamento, facas ou matrizes de recorte B 26 
F) [5] 

7/01 . Dispositivos para fixar ou posicionar a peça de trabalho [3] 
7/02 . . com dispositivos de grampear [3] 
7/04 . . . proporcionando pressão de grampeamento 

regulável [3] 
7/06 . Disposições para fazer avançar ou retirar a peça de outra 

forma que não em folhas, tiras ou filamentos (alimentação 
ou descarga de folhas, tiras ou filamentos B 65 H) 

7/08 . Meios para tratamento da peça do elemento cortante para 
facilitar o corte (tensionamento de fitas cortantes 1/48) 

7/10 . . por aquecimento (operação de dividir por aquecimento 
B 26 F) 

7/12 . . por afiamento do elemento de corte 
7/14 . . pelo tensionamento da peça 
7/18 . meios para remover o material recortado ou aparas 
7/20 . Mesas de corte 

7/22 . Dispositivos de segurança especialmente adaptados a 
máquinas de cortar (dispositivos de segurança em geral F 
16 P) 

7/24 . . dispostos de maneira a neutralizar o elemento cortante 
7/26 . Meios para montar ou ajustar o elemento cortante; Meios 

para ajustar o curso do elemento cortante 
7/27 . Meios para efetuar outras operações combinadas com o 

corte (9/00 tem prioridade) [3] 
7/28 . . para contar o número de cortes ou medir os 

comprimentos de corte (5/24, 5/40 têm prioridade) [3] 
7/30 . . para pesar o produto cortado [3] 
7/32 . . para transportar ou empilhar o produto cortado (meios 

para retirar o material cortado ou os resíduos 7/18) [3] 
7/34 . . para aplicar um revestimento, tal como graxa, ao 

produto cortado [3] 

9/00 Aparelhos de corte combinados com aparelhos de punção e 
perfuração ou com aparelhos dissimilares de corte 

11/00 Combinação de vários aparelhos de corte similares 

 

B 26 F PERFURAÇÃO; PUNCIONAMENTO; RECORTE; ESTAMPAGEM; SEPARAÇÃO POR MEIOS QUE NÃO O CORTE 
(marcação, perfuração ou confecção de casas para botões A 41 H 25/00; confecção de sapatos A 43 D; cirurgia A 61 B; puncionamento 
de metal B 21 D; perfuração de metal B 23 B; corte de metal por aplicação local de calor, por ex., por oxicorte B 23 K; corte com jatos 
de fluidos abrasivos B 24 C 5/02; detalhes comuns a máquinas separadoras B 26 D; broqueamento da madeira B 27 C; broqueamento de 
pedra B 28 D; processamento de matérias plásticas ou substâncias num estado plástico B 29; fabricação de caixas, caixas de papelão, 
envelopes ou sacos, feitos de papel ou de materiais similares em seu trabalho, por ex., folha metálica, B 31 B; de vidro C 03 B; de couro 
C 14 B; de materiais têxteis D 06 H; de guias luminosas G 02 B 6/25; de tiras G 07 B) [2,5] 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– perfuração, puncionamento, recorte, estampagem; 
– operações de dividir, por outros meios que não o corte, de material não-metálico em folha ou folhas de metal em geral; 
– operações de dividir, que não por meio de corte, de outras formas de material não-metálico não incluídas em outro local. 

(2) Atenção para as Notas (1) e (3) após o título da subclasse B 26 D. 

 

1/00 Perfuração; Puncionamento; Recorte; Estampagem; 
Aparelhos para esses fins (submetendo as ferramentas ou os 
agentes abrasivos à vibração, por ex., esmerilhamento com 
freqüência ultra-sônica; B 24 B 1/04; perfuração por jato de 
areia B 24 C; cartões e fitas perfurados para fins de estatística 
ou de gravação G 06 K 1/00) 

1/02 . Perfuração por puncionamento, por ex., com movimento 
alternado da punção e da base 

1/04 . . com punções de operação seletiva 
1/06 . . com ferramentas de puncionar deslocando-se com a 

peça 
1/08 . . . em que as ferramentas suportadas por um tambor 

rotativo ou suporte similar se deslocam durante a 
operação em relação a esses tambores ou suportes  

1/10 . . . Punções do tipo de roletes 
1/12 . . para entalhar as bordas da peça 

1/14 . . Ferramentas de puncionar; Matrizes de puncionar 
1/16 . Perfuração por uma ou mais ferramentas do tipo de broca 
1/18 . Perfuração por fendimento, isto é, formando cortes 

fechados nas extremidades sem remoção de material 
1/20 . . com as ferramentas suportadas por um tambor rotativo 

ou um suporte similar (1/22 tem prioridade) 
1/22 . . para formar cortes não retilíneos, por ex., para abas 
1/24 . Perfuração por agulhas ou alfinetes 
1/26 . Perfuração por meios não mecânicos, por ex., por jato de 

fluidos 
1/28 . . por descargas elétricas 
1/31 . . por radiação (por feixe de laser B 23 K 26/00) [3] 
1/32 . Aparelhos manuais para perfurar ou puncionar, por ex., 

sovelas 
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1/34 . . acionados a motor (detalhes ou componentes, por 
ex., carcaças, corpos de ferramentas portáteis a 
motor não relacionadas, particularmente, com as 
operações executadas B 25 F 5/00) [4] 

1/36 . . Alicates para puncionar ou perfurar 
1/38 . Recorte; Estampagem 
1/40 . . por meio de uma prensa, por ex., do tipo de martelo 

(prensas em geral B 30 B) 
1/42 . . . com um rolete de pressão 
1/44 . . Elementos de corte para esse fim; Matrizes para 

esse fim 
1/46 . . . Lâminas soltas de prensa 

3/00 Partimento por outros meios que não o corte; Aparelhos 
para esse fim (partimento por esmerilhamento B 24 B 
27/06) 

3/02 . Rasgadura 
3/04 . Partimento por compressão (3/08 tem prioridade) 
3/06 . Partimento por calor 
3/08 . . com elementos aquecidos 
3/10 . . . com roletes ou discos aquecidos 
3/12 . . . Com arames aquecidos 
3/16 . . por radiação (por feixe de laser B 23 K 26/00) [3]

 



B 27 B 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 133 

B 27 TRABALHO OU CONSERVAÇÃO DA MADEIRA OU DE MATERIAIS SIMILARES; MÁQUINAS 
PARA PREGAR PREGOS OU PARA GRAMPEAR EM GERAL 

 
B 27 B SERRAS; PEÇAS OU ACESSÓRIOS PARA AS MESMAS (serras especialmente adaptadas para podar ou desgalhar A 01 G 3/08; 

aparelhos de serrar especialmente adaptados para derrubar árvores A 01 G 23/091; características não restritas a um determinado tipo de 
serra de madeira B 23 D, por ex., fixação de lâminas de serra B 23 D 51/00; armações, bancadas, pilares ou elementos similares de 
máquinas-ferramentas em geral B 23 Q 1/01) [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
SERRAS CARACTERIZADAS PELO 
ELEMENTO ATIVO 

Alternativo.....................................................3/00, 11/00, 19/00 
Circular ..............................................................5/00, 7/00, 9/00 
Tipo ou correia .......................................................13/00, 15/00 
Corrente.............................................................................17/00 
Outros tipos.......................................................................23/00 

 
SERRAS PORTÁTEIS OU MANUAIS.............................. 9/00, 21/00 
ELEMENTOS ATIVOS..................................................... 23/00, 33/00 
ACESSÓRIOS...................................................................25/00 a 31/00 
SERRAGENS DE TRONCOS OU TORAS,  
SERRAS ESPECIALMENTE ADAPTADAS  
PARA ESSES FINS ..................................................... 1/00, 3/00, 7/00,  
 15/00 

 

1/00 Métodos para subdividir troncos ou toras, envolvendo 
processo de serrar (características das máquinas usadas, ver 
os grupos pertinentes a essas máquinas) 

3/00 Frisadoras de serras múltiplas; outras máquinas de serra 
com lâminas de serra alternativas, especialmente 
projetadas para serrar troncos longitudinalmente  

3/02 . com arco de serra de movimento alternado vertical 
3/04 . . com arco de serra de lâminas múltiplas 
3/06 . . com arco de serra de lâmina lateral 
3/08 . . . combinado com um arco de serra de lâminas 

múltiplas 
3/10 . . arcos de serra ou guias para os mesmos 
3/12 . . Mecanismos para produzir o movimento alternado do 

arco de serra; disposições para amortecer a vibração; 
disposição para contrabalanceamento (3/26 tem 
prioridade) 

3/14 . . Disposição para levantar ou abaixar os rolos de 
alimentação 

3/16 . . Mecanismos de acionamento para os roletes de 
alimentação 

3/18 . . Equipamento de controle, por ex., para controlar o 
acionamento 

3/20 . . Equipamento para guiar a parte serrada da madeira 
durante a usinagem, por ex., para evitar defeitos devido 
a um esforço de torção 

3/22 . com arco de serra de movimento alternado horizontal 
3/24 . . Disposições para levantar e abaixar o arco da serra 
3/26 . . Mecanismos para produzir o movimento alternado do 

arco de serra; Disposições para amortecer vibrações; 
Disposições para contra-balanceamento 

3/28 . Componentes 
3/30 . . Fixações das lâminas, por ex., cavaletes de serra; 

dispositivos de tensionamento 
3/32 . . . sendo os dispositivos de tensionamento equipados 

com dispositivos roscados ou de calços em forma 
de cunha 

3/34 . . . sendo os dispositivos de tensionamento acionados 
por pressão de fluido 

3/36 . . Dispositivos para ajustar a distância mútua das lâminas 
de serra 

3/38 . . . Barras espaçadoras; Chapas espaçadoras 
3/40 . . Dispositivos para ajustar a inclinação da serra 

Serras circulares 

5/00 Máquinas de serrar trabalhando com lâminas de serra 
circulares (para serragem de troncos longitudinalmente 7/00; 
Componentes ou equipamentos para esse fim 

5/02 . caracterizadas por uma única finalidade especial 
5/04 . . para aparar bordas 
5/06 . . para dividir chapas em partes de tamanho determinado, 

por ex., painéis 
5/065 . . . com lâminas de serra deslocáveis, por ex., 

dispostas em transportador  [6] 
5/07 . . . . a placa sendo posicionada em um plano 

sensivelmente vertical (5/075 tem prioridade)  
[6] 

5/075 . . . . caracterizado por ter uma pluralidade de 
lâminas de serra, por ex., girando sobre eixos 
perpendiculares  [6] 

5/08 . . para serrar com a lâmina de serra apoiando-se contra a 
superfície da peça e em paralelo à mesma 

5/10 . Serras circulares sobre rodas; Serras circulares destinadas a 
serem fixadas a tratores ou outros veículos e acionadas 
pelos mesmos 

5/12 . Serras cilíndricas 
5/14 . Serras circulares de acionamento periférico 
5/16 . Bancadas de serra circulares (15/06 tem prioridade) 
5/18 . . com lâmina de serra circular deslocável, por ex., 

disposta em um transportador 
5/20 . . . sendo a lâmina de serra ajustável conforme a 

profundidade ou o ângulo do corte; Serras radiais, 
isto é, máquinas de serrar com um braço radial 
articulado para guiar o transportador 

5/22 . . com lâmina de serra circular não deslocável 
5/24 . . . sendo a lâmina de serra ajustável conforme a 

profundidade ou o ângulo do corte 
5/26 . . . sendo a mesa ajustável conforme a profundidade 

ou o ângulo do corte 
5/29 . Detalhes; peças; Acessórios [2] 
5/30 . . para montagem ou fixação de lâminas ou eixos de serra 
5/32 . . . Dispositivos para fixar lâminas de serra circular ao 

eixo 
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5/34 . . . Dispositivos para fixar várias lâminas de serra 
circular em um único eixo; equipamento para 
ajustar a distância entre as mesmas 

5/36 . . . Montagens para fazer oscilar ou para inclinar a 
lâmina de serra circular 

5/38 . . Dispositivos para frear a lâmina de serra circular ou o 
eixo da serra; Dispositivos para amortecer vibrações de 
lâmina de serra circular, por ex., silencioso 

7/00 Máquinas de serrar que funcionam com lâminas de serra 
circular especialmente destinadas a serrar troncos 
longitudinalmente  

7/02 . por meio de serras circulares montadas sensivelmente em 
ângulo reto, por ex., vertical e horizontalmente 

7/04 . por meio de várias serras circulares montadas em um único 
eixo; Sistemas para ajustar a distância entre as mesmas 

9/00 Serras circulares portáteis a motor para operação manual 
(detalhes ou componentes, por ex., cabos, carcaças de 
ferramentas portáteis a motor não relacionadas particularmente 
com as operações executadas B 25 F 5/00) [4] 

9/02 . Sistemas para ajustar a profundidade do corte ou o grau de 
inclinação 

9/04 . Equipamento de guia, por ex., para cortar painéis 

11/00 Serrotes grandes a motor, de movimento alternado; Seus 
acessórios 

11/02 . Dispositivos para guiar a lâmina de serra 
11/04 . . Suportes fixáveis à peça 
11/06 . Sistemas para montagem da lâmina de serra, com ou sem 

mecanismos de transmissão desengatáveis para 
desengr enar a transmissão 

11/08 . Arcos, pilares ou bancadas 
11/10 . Dispositivos para prender a peça ou fixá-la na posição 
11/12 . Conjuntos de serrar destinados a serem montados em ou 

acionados por tratores 
 
Máquinas de serrar de fita ou correia 

13/00 Máquinas de serrar de fita ou correia (para corte 
longitudinal de troncos 15/00); Peças ou equipamento para 
as mesmas 

13/02 . Armações; Pilares 
13/04 . Mesas de trabalho; Disposições para inclinar a lâmina de 

serra de fita 
13/06 . Polias de serra; Mancais para as mesmas 
13/08 . Disposições para estirar a lâmina de serra de fita 
13/10 . Equipamento de guia para a lâmina de serra de fita, por 

ex., roletes de guia, guias posteriores, guias laterais 
13/12 . Dispositivos de lubrificação especialmente destinados a 

lâminas de serra de fita 
13/14 . Dispositivos de frear especialmente destinados a máquinas 

de serrar de fita, por ex., funcionando em conseqüência a 
uma avaria da lâmina de serra de fita 

13/16 . Acessórios, por ex., para resfriar a lâmina de serra 

15/00 Máquinas de serrar de fita ou correia especialmente 
destinadas ao corte longitudinal de troncos 

15/02 . com lâmina de serra guiada na direção horizontal, isto é, 
serra de fita para toras horizontais 

15/04 . com lâmina de serra guiada verticalmente 
15/06 . combinadas com serras circulares para realizar 

simultaneamente várias operações de serragem 
15/08 . com várias lâminas de serra de fita 

17/00 Serras de cadeia; Equipamento para as mesmas 
17/02 . Serras de cadeia munidas de barra de guia (17/06 tem 

prioridade) 
17/04 . . Guias de mancais de rolamento 
17/06 . Serras de cadeia montadas em um arco 
17/08 . Acionamento ou engrenagens; Dispositivos para fazer 

oscilar ou inclinar a serra de cadeia 
17/10 . . Embreagens de transmissão especialmente destinadas a 

serras de cadeia 
17/12 . Dispositivos de lubrificação especialmente destinados a 

serras de cadeia 
17/14 . Sistemas para estirar a serra de cadeia 

19/00 Outras serras a motor de movimento alternado; Serras 
tico-tico (detalhes ou componentes, por ex., carcaças, corpos 
de ferramentas portáteis acionados mecanicamente não 
relacionados, particularmente, com as operações executadas B 
25 F 5/00) [4] 

19/02 . Serras com uma lâmina, acionada a motor, presa nas duas 
extremidades ou apenas em uma delas, por ex., serras de 
vaivém, serras de lâminas estreitas para contornar (19/10 
tem prioridade) 

19/04 . . caracterizadas pelo acionamento a motor, por ex., por 
acionamento eletromagnético 

19/06 . . Máquinas fixas 
19/09 . . portáteis [2] 
19/10 . Serras tico-tico, isto é, com lâmina de serra de engate 

bilateral em um arco guiado à mão 
19/12 . . com acionamento a motor 
19/14 . . com acionamento manual 

21/00 Serrotes manuais sem acionamento a motor (19/14 tem 
prioridade); Equipamento para serragem manual, por ex., 
cavaletes de serrador 

21/02 . Serrotes ou serras para metal 
21/04 . Traçadeiras; Serrotes de ponta 
21/06 . Sistemas para estirar a lâmina de serra 
21/08 . Sistemas de calibragem ou ajustagem do equipamento de 

serras manuais, por ex., para limitar a profundidade do 
corte 

23/00 Outras operações de corte de madeira por ferramentas 
dentadas não rotativas; Ferramentas para esse fim (corte 
com fio metálico quente B 27 M 1/06) 

 
Peças ou acessórios para serras 

25/00 Dispositivos para alimentação de madeira em serrarias ou 
máquinas de serrar; Dispositivos para alimentação de 
árvores (31/00 tem prioridade) [5] 

25/02 . com roletes de alimentação e pressão 
25/04 . com correntes ou correias de alimentação 
25/06 . Acessórios elásticos de alimentação ou prensagem, por ex., 

almofadas, molas 
25/08 . Dispositivos de alimentação podendo ser adaptados a 

qualquer máquina de serrar 
25/10 . Acessórios de alimentação ou prensagem de operação 

manual, por ex., impulsores 

27/00 Dispositivos de guia ou parada da madeira em serrarias ou 
máquinas de serrar; Equipamento de medição para os 
mesmos (proteções ou dispositivos de segurança 
especialmente destinados a serras de madeira B 27 G 19/00; 
características estruturais de dispositivos de medição G 01 B) 

27/02 . dispostos em sentido lateral e paralelo ao plano da lâmina 
de serra 

27/04 . dispostos na direção perpendicular ao plano da lâmina de 
serra 
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27/06 . dispostos em ângulo com o plano da lâmina de serra, por 
ex., para serrar em meia esquadria 

27/08 . dispostos de forma ajustável, não limitados apenas a um 
dos grupos 27/02 a 27/06 

27/10 . Dispositivos para mover ou ajustar dispositivos de guia ou 
paradas 

29/00 Dispositivos para agarrar, prender ou segurar o tronco ou 
tora em serrarias ou máquinas de serrar (proteções ou 
dispositivos de segurança especialmente destinados a serras de 
madeira B 27 G 19/00; para outros tipos de madeira, ver os 
grupos pert inentes às máquinas); Transportadores de troncos 
ou toros 

29/02 . Ângulos de aperto; Equipamento de garras para os mesmos 
29/04 . Transportadores de troncos ou toros com meios de agarrar 

que não passam pela lâmina ou lâminas de serra, 
especialmente para serras múltiplas; Disposições de 
acessórios de garra nos mesmos 

29/06 . . Transportadores auxiliares de troncos ou toros para 
transportar, inicialmente, o toro aos roletes 
alimentadores ou para transportar a parte serrada do 
toro 

29/08 . Transportadores de troncos ou toros com meios de agarrar 
destinados a passar pela lâmina ou lâminas de serra, 
especialmente para serras de fita; Disposições de 
acessórios de garra nos mesmos; Dispositivos de retorno 
para os mesmos 

29/10 . . Conjuntos para ajustar ou para controlar, lateralmente, 
os meios para apertar ou virar, em função da espessura 
da tábua a ser serrada 

31/00 Disposições para transportar, carregar, virar, ajustar ou 
descarregar o toro ou madeira, especialmente destinados a 
serrarias ou máquinas de serrar (29/00 tem prioridade) 

31/02 . Sistemas de carregamento para carrinhos transportadores 
31/04 . Sistemas de viramento 
31/06 . Sistemas de ajustagem, por ex., por meio de projeção ótica 
31/08 . Sistemas de descarga 

33/00 Ferramentas de serrar para serrarias, máquinas de serrar 
ou dispositivos de serrar 

33/02 . Concepção estrutural das lâminas ou dos dentes de serra 
33/04 . . Lâminas de serra múltiplas 
33/06 . . Lâminas de serra de fita 
33/08 . . Lâminas de serra circulares 
33/10 . . Lâminas de serra manuais 
33/12 . . Lâminas de serra com elementos ou segmentos 

denteados inseridos ou substituíveis 
33/14 . Cadeias cortantes 
33/16 . Fios metálicos de serrar; Fitas de serrar torcidas 
33/18 . Cilindros de serrar com um arco dentado em sua periferia  
33/20 . Lâminas de serra ou ferramentas para aparar bordas 

combinadas com meios para desintegrar aparas [2] 

 

B 27 C MÁQUINAS DE APLAINAR, PERFURAR, FRESAR, TORNEAR OU MÁQUINAS UNIVERSAIS (máquinas-ferramenta em 
geral B 23; processamento de madeiras com dispositivos abrasivos, por ex., lixamento B 24; ferramentas para esses fins B 27 G) 

 

1/00 Máquinas para produzir superfícies planas, por ex., por 
meio de lâminas rotativas; Equipamento para as mesmas 

1/02 . Alisamento, isto é, trabalhando em apenas uma superfície 
1/04 . Máquinas para reduzir a espessura da madeira 
1/06 . Máquinas para alisar e em seguida reduzir a espessura da 

madeira 
1/08 . Máquinas para usinar, ao mesmo tempo, várias faces da 

peça 
1/10 . Plainas manuais com mandris acionados a motor (detalhes 

ou componentes, por ex., carcaças, corpos de ferramentas 
portáteis acionadas mecanicamente não relacionadas, 
particularmente, com as operações executadas B 25 
F 5/00) [4] 

1/12 . Sistemas de avanço da peça 
1/14 . Outros detalhes ou acessórios 

3/00 Máquinas ou dispositivos para perfurar; Equipamento 
para os mesmos (B 23 B tem prioridade) 

3/02 . Máquinas fixas de perfurar, com um único fuso de trabalho 
3/04 . Máquinas fixas de perfurar, com vários fusos de trabalho 
3/06 . Máquinas ou dispositivos de perfurar para fazer furos de 

espiga 
3/08 . Máquinas ou dispositivos de perfurar manejadas pelo 

operador 

5/00 Máquinas destinadas a produzir peça de formas ou perfis 
especiais, por ex., por lâminas rotativas; Equipamento 
para as mesmas (torneamento 7/00; características de 
dispositivos de reprodução B23 Q 35/00; ranhuragem, 
entalhamento, formação de lingüetas ou ranhuras B 27 F) 

5/02 . Máquinas com mesa 
5/04 . . Barras de guia para a peça 
5/06 . . Disposições para prender ou fazer avançar a peça 
5/08 . Máquinas de bolear 
5/10 . Máquinas de fresar madeiras, portáteis e manuais; Tupias 

(detalhes ou componentes, por ex., carcaças, corpos de 
ferramentas portáteis acionadas a motor não relacionadas, 
particularmente, com as operações executadas B 25 F 
5/00) [4] 

7/00 Tornos de madeira; Equipamento para os mesmos (B 23 B, 
G, Q têm prioridade; características de dispositivos de 
reprodução B 23 Q 35/00) 

7/02 . Tornos para torneamento manual 
7/04 . Dispositivos para centrar ou fixar a peça 
7/06 . Dispositivos para guiar ou sustentara ferramenta, por ex., 

suportes de ferramentas 

9/00 Máquinas de finalidades múltiplas; Máquinas universais; 
Equipamento para as mesmas 

9/02 . com um único fuso de trabalho 
9/04 . com vários fusos de trabalho 
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B 27 D TRABALHO DA MADEIRA COMPENSADA OU FOLHEADA (aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes a superfícies em 
geral B 05: esmerilhamento, lixamento ou polimento da madeira B 24; aplicação de adesivos ou cola a superfícies de madeira   B 27 G 
11/00; manufatura de compensados B 27 L 5/00) 
 
Nota 
 
Os produtos em camadas, classificados nesta subclasse, também são classificados em B 32 B. [3] 

 

1/00 União de folheados de madeira a qualquer material; 
Produção de artigos por esse meio (manufatura por 
processos a seco de artigos feitos de partículas ou fibras 
consistindo de madeira ou outro material plignocelulósico ou 
orgânico similar B 27 N); Processo de preparo das 
superfícies a serem unidas, por ex. sulcos. 

1/02 . Mesas com aquecimento para folheados 
1/04 . para produzir compensados ou artigos feitos com os 

mesmos; Folhas de compensado 
1/06 . . Manufatura de camadas centrais; Forma das camadas 

centrais 
1/08 . . Manufatura de artigos modelados; Prensas 

especialmente destinadas a esse fim 

1/10 . Justaposição de pedaços de folheado; união dos mesmos ao 
longo das bordas; Processo de preparo das bordas, por ex., 
corte 

3/00 Prensas para folhear; Chapas de prensa; Prensas para 
compensados (prensas em geral B 30 B) 

3/02 . com várias chapas de prensa, isto é, prensas a quente de 
vários pratos 

3/04 . com pratos de prensa, correias ou similares móveis 
dispostos de forma contínua 

5/00 Outras operações especialmente adaptadas à produção de 
folheados e compensados (processamento de tiras do mesmo 
modo que varas B 27 J) 

 

B 27 F SAMBLADURA; MACHOS; MÁQUINAS PARA ENTALHAR; MÁQUINAS PARA PREGAR OU GRAMPEAR PREGOS 
(ferramentas manuais para pregar ou grampear B 25 C; manufatura de estojos, baús ou caixas de madeira B 27 M 3/34; conexões para 
elementos de construção em geral, por ex., cavilhas para construção de edifícios, E 04 B 1/38; elementos de união em geral, por ex., 
cavilhas em geral, F 16 B) 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange, também, a montagem dos elementos a serem unidos, por ex., usando adesivos. 
(2) Esta subclasse não abrange a aplicação de adesivos ou cola às superfícies de madeira a serem unidas per se, a qual está incluída no 

grupo B 27 G 11/00. 

 

1/00 Sambladura; Machos; Fabricação de lingüetas ou 
ranhuras (ranhuragem 5/00); União por machos e fêmeas; 
Juntas de pinos (máquinas ou dispositivos para formar juntas 
de meia esquadria B 27 G 5/00; ferramentas de corte para 
cortar ranhuras ou machos B 27 G 13/14) [2] 

1/02 . Fabricação de lingüetas ou ranhuras de comprimento 
indefinido 

1/04 . . ao longo de apenas uma borda da tábua 
1/06 . . simultaneamente, ao longo das bordas opostas de uma 

tábua 
1/08 . Fabricação de samblagens, lingüetas e machos, de 

comprimento limitado 
1/10 . . Corte de machos de perfil redondo ou arredondado 
1/12 . . Máquinas de fazer junções de espigas direitas, isto é, 

máquinas para cortar juntas dentadas 
1/14 . . . Disposições de meios de calibragem especialmente 

destinados a máquinas de fazer junções de espigas 
direitas (instrumentos de medição G 01) 

1/16 . Fabricação de juntas de pinos, isto é, juntas com cantos em 
direção oposta a das juntas em cauda de andorinha (1/08 
tem prioridade) [2] 

4/00 Máquinas para colocar cavilhas, com ou sem equipamento 
de perfuração (manufatura de cavilhas de madeira B 27 M 
3/28) 

5/00 Trabalhos entalhados ou malhetados (bedames manuais para 
malhetar B 27 G 17/08) 

5/02 . Máquinas para entalhar ou malhetar 
5/04 . . equipadas, ao mesmo tempo, com cadeias dentadas e 

formões 
5/06 . . equipadas com cadeias dentadas 
5/08 . . . Cadeias dentadas 
5/10 . . equipadas com formões 
5/12 . . para fazer furos destinados a receber adaptações, por 

ex., esquadrias de portas, janelas, móveis 

7/00 Pregar ou grampear; trabalhos com pregos ou grampos 
7/02 . Máquinas de pregar (ferramentas de bater pregos manuais 

B 25 C 1/00) 
7/04 . . Equipamento para dobrar pregos cravados 
7/05 . . Meios de acionamento [3] 
7/07 . . . operado por força manual [3] 
7/09 . . . operado por pressão de fluido [3] 
7/11 . . . operado por energia elétrica [3] 
7/13 . . Equipamentos alimentadores de pregos [3] 
7/15 . Máquinas para cravar chapas com pregos [3] 
7/17 . Máquinas grampeadoras (grampeadores cirúrgicos A 61 B 

17/068; grampeadores portáteis de operação manual, 
grampeadores portáteis de operação mecânica B 25 C 
5/00)  [3,5] 
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7/19 . . com dispositivo para dobrar as extremidades dos 
grampos sobre a peça de trabalho [3] 

7/21 . . . com dispositivos para formar os grampos na 
própria máquina [3] 

7/23 . . . . com acionamento rotativo [3] 
7/26 . . sem provisão para dobrar as extremidades dos grampos 

sobre a peça de trabalho [3] 

7/28 . . . com dispositivos para formar os grampos na 
própria máquina [3] 

7/30 . . Meios de acionamento [3] 
7/32 . . . operado manualmente [3] 
7/34 . . . operado por pressão de fluido [3] 
7/36 . . . operado por energia elétrica [3] 
7/38 . . Dispositivos alimentadores de grampos [3] 

 

B 27 G MÁQUINAS E APARELHOS ACESSÓRIOS; FERRAMENTAS; DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, por ex., PARA 
SERRAS (grampos para segurar meias esquadrias, prensas para a produção de armações, de armações para prensas ou armações 
equipadas com dispositivos para segurar peças B 25 B; bancadas de carpinteiro B 25 H) 

 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS OU MÁQUINAS PARA A 
REMOÇÃO DE NÓS OU OUTRAS PARTES 
NÃO UTILIZÁVEIS ..............................................................1/00, 3/00 
DISPOSITIVOS OU MÁQUINAS PARA A 
FABRICAÇÃO DE MEIAS ESQUADRIAS 
OU PARA COLAGEM ........................................................5/00, 11/00 

FERRAMENTAS.................................................... 13/00, 15/00, 17/00 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA  
OU BOM FUNCIONAMENTO.............................. 19/00, 21/00, 23/00 

 

Máquinas ou aparelhos acessórios 

1/00 Máquinas ou dispositivos para remover nós ou outras 
irregularidades ou para encher cavidades 

3/00 Dispositivos para remover cascas, lascas, refugos ou 
serragem, especialmente destinados à utilização em 
máquinas ou oficinas de carpintaria 

5/00 Máquinas ou dispositivos para fabricação de meias 
esquadrias com extremidades lisas justapostas (com machos 
ou uniões similares B 27 F) 

5/02 . para serrar juntas ou entalhes de meias esquadrias; Caixas 
de serrar em meia esquadria (barras de guia para a madeira 
em máquinas de serrar B 27 B 27/00) 

5/04 . para aplainar, cortar, cisalhar ou fresar meias esquadrias 

11/00 Aplicação de adesivos ou cola a superfícies de madeira a 
serem unidas (aplicação de líquidos, por ex., adesivos 
líquidos, a superfícies em geral B 05 C, D; processos adesivos 
C 09 J 5/00; associados a trabalhos de madeira especiais, ver 
as subclasses pertinentes) [2] 

11/02 . Vasilhas para cola; Aparelhos para amornar ou aquecer a 
cola 

 
Ferramentas (ferramentas para serrar B 27 B 33/00; ferramentas para 
máquinas de entalhar ou malhetar B 25 F 5/00; ferramentas para a 
manufatura de aparas, cavacos, pó de madeira ou produtos similares B 
27 L 11/00) [2] 

13/00 Mandris; Outras ferramentas de corte rotativas (15/00, 
17/00 têm prioridade) 

13/02 . em forma de eixos longos, isto é, mandris cilíndricos 
(13/12 tem prioridade) 

13/04 . . Fixação dos elementos de corte por meios mecânicos 
13/06 . . Fixação dos elementos de corte por meio de pressão a 

fluido 
13/08 . em forma d discos; Fresas de madeira (13/12 tem 

prioridade) 

13/10 . . Fixação dos elementos de corte, por ex., por anéis de 
aperto 

13/12 . para cortar perfis 
13/14 . . para cortar machos e fêmeas 
13/16 . . para arredondar varetas, por ex., cavilhas 

15/00 Ferramentas para perfurar ou tornear; Verumas 
15/02 . Brocas para rebaixar furos 

17/00 Ferramentas manuais 
17/02 . Plainas manuais (equipadas com mandris de acionamento a 

motor B 27 C 1/10) 
17/04 . Plainas desbastadoras para raios de roda; Raspadores 
17/06 . Grosas 
17/08 . Bedames 
 
Anteparos ou dispositivos de segurança 

19/00 Anteparos ou dispositivos de segurança especialmente 
destinados a serras de madeira (em geral F 16 P); 
Dispositivos auxiliares para facilitar o funcionamento 
adequado de serras de madeira 

19/02 . para serras circulares 
19/04 . . para serras circulares acionadas a motor, de operação 

manual 
19/06 . para serras de fita ou correia 
19/08 . Acessórios para manter aberto o corte de serra, por ex., 

facas de rachar, chapas de cunha 
19/10 . Medidas para impedir que se lasque a madeira serrada 

21/00 Anteparos ou dispositivos de segurança especialmente 
destinados a outras máquinas de trabalhar madeira 

 

23/00 Dispositivos de calibragem especialmente destinados a 
ajustar ferramentas ou guias, por ex., para ajustar lâminas 
em mandris (para guias de máquinas de serrar B 27 B 27/00) 



B 27 H, J, K 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 138 

B 27 H CURVAMENTO; TANOARIA; FABRICAÇÃO DE RODAS  

 

1/00 Curvamento de madeira, por ex., peças de madeira [2] 

3/00 Manufatura de elementos estruturais de tinas, barris ou 
tonéis (montagem, por ex., tanoaria, 5/00) 

3/02 . Manufatura de aduelas de tonéis 
3/04 . Manufatura de fundos ou tampas ou carcaças de tonéis 
5/00 Manufatura de tiras, barris ou tonéis (de tiras ou chapas 

folheadas B 27 D 1/00) 
5/02 . Montagem com aduelas 

5/04 . . Formação de aduelas na forma final e sua montagem 
5/08 . Acabamento de tonéis, por ex., corte de ranhuras 
5/10 . . Compressão de tonéis ou ajustamento de arcos nos 

mesmos 
5/12 . . Fabricação de batoques de madeira; Perfuração ou 

alargamento de furos para batoques 

7/00 Manufatura de rodas, integral ou predominantemente, 
feita de madeira, por ex., rodas de carroça; Manufatura de 
rodas com arcos de madeira, por ex., rodas de 
direção [2] 

 

B 27 J PROCESSAMENTO MECÂNICO DE TAQUARAS, CORTIÇA OU MATERIAIS SIMILARES  
 

Nota  

Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
– “processamento de taquaras” compreende o processamento de outros materiais, por ex., de tiras de madeira ou de matéria plástica 

da mesma maneira. 

 

1/00 Processamento mecânico de taquaras ou similar (tecelagem 
D 03 D) 

1/02 . Trançamento, por ex., fabricação de cestos (trançamento 
em geral D 04 C) 

3/00 Descascamento de varas de vime (remoção de casca de 
troncos de árvores B 27 L 1/00) 

5/00 Processamento mecânico de cortiça 
7/00 Processamento mecânico de materiais oriundos de árvores 

ou plantas não incluídas em outro local 

 

B 27 K PROCESSOS, APARELHOS OU SELEÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PARA IMPREGNAR, COLORIR, TINGIR, ALVEJAR 
MADEIRA OU MATERIAIS SIMILARES OU PARA TRATAR MADEIRA OU MATERIAIS SIMILARES COM LÍQUIDOS 
PERMEAB ILIZANTES, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL (aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes a superfícies 
em geral B 05; revestimento de madeira ou materiais similares B 44 D); TRATAMENTO QUÍMICO OU FÍSICO DA CORTIÇA, 
DA TAQUARA, DO JUNCO, DA PALHA OU DE MATERIAIS  SIMILARES [2] 

 

1/00 Umedecimento da madeira 
1/02 . Aparelhos 

3/00 Impregnação da madeira (tintura, coloração 5/00) 
3/02 . Processos; Aparelhos 
3/04 . . Impregnação em tanques abertos 
3/06 . . Métodos de escoamento da seiva 
3/08 . . Impregnação por pressão 
3/10 . . . Aparelhos 
3/12 . . Impregnação pelo revestimento da superfície da 

madeira com uma pasta impregnadora 
3/14 . . Métodos de impregnação por bandagem  
3/15 . . Impregnação acompanhada de polimerização [2] 
 

Nota 
Nos grupos 3/16 a 3/50, salvo indicação contrária, os 
agentes de impregnação são classificados no último 
local apropriado. 

3/16 . Agentes inorgânicos de impregnação 
3/18 . . Compostos de metais alcalino-terrosos 
3/20 . . Compostos de metais alcalinos ou amônio 
3/22 . . Compostos de zinco ou cobre 
3/24 . . Compostos de mercúrio 
3/26 . . Compostos de ferro, alumínio ou cromo 
3/28 . . Compostos de arsênio ou antimônio 
3/30 . . Compostos de flúor 
3/32 . . Misturas de diversos agentes inorgânicos de 

impregnação 
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3/34 . Agentes orgânicos de impregnação 
3/36 . . Compostos alifáticos 
3/38 . . Compostos aromáticos 
3/40 . . . halogenados 
3/42 . . . nitrados ou nitrados e halogenados 
3/44 . . Alcatrão; Óleo mineral 
3/46 . . . Alcatrão de hulha 
3/48 . . . Óleo mineral 
3/50 . . Misturas de diversos agentes orgânicos de 

impregnação 
3/52 . Agentes de impregnação contendo mistura de compostos 

inorgânicos e orgânicos 

5/00 Tratamento da madeira não incluído nos grupos 1/00, 3/00 
5/02 . Coloração ou tintura de madeira; Branqueamento de 

madeira (branqueamento de polpa de madeira D 21 C 
9/10) 

5/04 . Branqueamento ou impregnação combinados e secagem da 
madeira 

5/06 . Amolecimento ou endurecimento da madeira 

7/00 Tratamento químico ou físico da cortiça (processamento 
mecânico da cortiça B 27 J 5/00) 

9/00 Tratamento químico ou físico de juncos, palha ou materiais 
similares (processamento mecânico de taquaras ou similar B 
27 J 1/00) 

 

B 27 L REMOÇÃO DE CASCAS OU VESTÍGIOS DE GALHOS (florestamento A 01 G); RACHAMENTO DA MADEIRA; 
MANUFAT URA DE FOLHEADOS, VARETAS, APARAS, FIBRAS OU PÓ DE MADEIRA 

 

1/00 Remoção da casca ou de vestígios de galhos de árvores ou 
toras (remoção da casca por tratamento químico 3/00); 
Máquinas para esse fim [2] 

 
Nota 
 Dispositivos alimentadores de árvores são cobertos pelo grupo 

B 27 B 25/00 [5] 
 
1/02 . fricção dos troncos, um contra o outro (1/04 tem 

prioridade); Equipamento para o processo a úmido [5] 
1/04 . fricção dos troncos em cilindros rotativos [5] 
1/05 . . Cilindros para este fim [5] 
1/06 . Dispositivos de operação manual ou portátil para remover 

cascas ou vestígios de galhos  
1/08 . usando anéis rotativos [5] 
1/10 . usando ferramentas rotativas (1/04, 1/08, 1/12 têm 

prioridade) [5] 
1/12 . usando ferramentas extensíveis [5] 
1/14 . usando jatos de fluidos [5] 

3/00 Remoção da casca por tratamento químico 

5/00 Manufatura de folheado (trabalho da madeira compensada ou 
folheada B 27 D) 

5/02 . Corte de sarrafos de um tronco ou peça rotativa; Tornos 
para folheados 

5/04 . . sendo o tronco girado em torno de um eixo situado em 
seu exterior 

5/06 . Corte de sarrafos de um tronco ou peças fixas por meio de 
um suporte de faca oscilante ou de um tronco ou peça 
oscilante por meio de um suporte de faca fixo; Máquinas 
de cortar folheados 

5/08 . Seccionamento em chapas ou segmentos a partir de tiras de 
compensado; Dispositivos de cisalhamento para esse fim; 
Fabricação de pedaços de compensado, por ex., 
desbastando ao tamanho 

7/00 Dispositivos para rachar madeira  [6] 
7/02 . utilizando elementos rotativos  [6] 
7/04 . . Parafusos cônicos  [6] 
7/06 . utilizando cunhas, talhadeiras ou separadores (7/02 tem 

prioridade)  [6] 
7/08 . utilizando talhos  [6] 

9/00 Manufatura de varetas de madeira, por ex., palitos (de 
bengalas, de cabos de guarda-chuvas B 27 M 3/38; combinada 
com outras operações e manufatura de fósforos C 06 F) 

11/00 Manufatura de aparas, cavacos, pós de madeira ou 
similares (desintegração em geral B 02 C; lâminas de serra ou 
ferramentas para aparar bordas combinadas com meios para 
desintegrar aparas B 27 B 33/20; obtenção de fibras para 
fiação D 01 B 1/00; métodos a úmido D 21 B 1/12); 
Ferramentas para esse fim [2] 

11/02 . de aparas de madeira ou similares 
11/04 . . de lã de madeira 
11/06 . de pó de madeira ou serragem (pedras de esmeril B 24 D) 
11/08 . de fibras de madeira, por ex., produzidas por dilaceração 
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B 27 M TRABALHO DA MADEIRA NÃO INCLUÍDO NAS SUBCLASSES B 27 B a B 27 L; MANUFATURA DE ARTIGOS 
ESPECÍFICOS DE MADEIRA 

 

1/00 Lavra da madeira não incluída nas subclasses B 27 B a B 
27 L, por ex., por estiramento [2] 

1/02 . por compressão 
1/04 . por punção 
1/06 . por queima ou carbonização, por ex., corte com fio 

metálico quente (como tratamento de superfície B 44 B) 
1/08 . por processos escalonados [2] 

3/00 Manufatura ou recondicionamento de artigos específicos 
acabados ou semi -acabados (características de dispositivos 
de reprodução B 23 Q; manufatura de compensados ou 
folheados, modelagem de compensados ou folheados para 
formar artigos B 27 D; de camadas centrais para compensados 
B 27 D 1/06; máquinas de pregar ou grampear em geral B 27 F 
7/00; de elementos para tanoaria ou fabricação de rodas B 27 
H) 

3/02 . de elementos de telhados, por ex., ripas 
 
3/04 . de elementos de pisos, por ex., tacos de parquete 

(montagem de elementos de madeira sobre bases de outras 
substâncias B 32 B, por ex., B 32 B 31/10) 

3/06 . . de chapas para pisos compostas por montagem ou 
união de tacos de parquete 

3/08 . de fasquias ou sarrafos de madeira de formas especiais 
3/10 . de pás de hélices de avião 

3/12 . de corrimões, degraus de escadas, banzos, escadas de mão 
ou partes das mesmas 

3/14 . de dormentes de ferrovias 
3/16 . de cabos de ferramentas ou ferramentas, por ex., macetes 
3/18 . de móveis 
3/20 . de fôrmas; de calçados, por ex., tamancos; de peças de 

calçado, por ex., saltos 
3/22 . de artigos de esporte, por ex., pinos de boliche, armações 

de raquetes de tênis, esquis, pás de remo 
3/24 . de utensílios domésticos, por ex., colheres, cabides de 

roupa, prendedores de roupa 
3/26 . de utensílios para fumantes, por ex., cachimbos 
3/28 . de espigas ou parafusos 
3/30 . de bobinas 
3/32 . de estacas cônicas, por ex., escoras da mina 
3/34 . de caixotes, baús ou caixas, de madeira ou material 

equivalente que não pode ser dobrado de maneira 
satisfatória sem amolecer (peças pregadas ou grampeadas 
em geral B 25 C, B 27 F; de papelão, papel ou material que 
possa ser processado de maneira similar B 31 B) 

3/36 . . Máquinas ou dispositivos para unir elementos, por ex., 
para fabricar caixas montadas com fio metálico 

3/38 . de bengalas ou cabos de guarda-chuva 

 

B 27 N FABRICAÇÃO DE OBJETOS POR PROCESSOS A SECO, COM OU SEM AGENTES DE LIGAÇÃO ORGÂNICOS, 
FEITOS DE PARTÍCULAS OU FIBRAS CONSISTINDO DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL LIGNOCELULÓSICO 
OU SIMILAR ORGÂNICO (contendo material cimentoso B 28 B; modelagem de substâncias em um estado plástico B 29 C; cartão 
de fibra feita de suspensões fibrosas D 21 J; secagem F 26 B 17/00) [4] 
 

Nota 

Esta subclasse não abrange o tratamento de composições que estão em um estado plástico ou trabalhado pelo mesmo tipo de processo 
ou aparelho com matérias plásticas, o qual está incluído na subclasse B 29 B ou C. [4] 

 

1/00 Pré-tratamento de material de moldagem [4] 
1/02 . Misturando o material com agente de ligação (mistura em 

geral B 01 F) [4] 

3/00 Fabricação de objetos substancialmente planos, por ex., 
painéis, de partículas ou fibras [4] 

3/02 . de partículas [4] 
3/04 . de fibras [4] 
3/06 . Fabricação de painéis de partículas ou fibras com camadas 

de cobertura pré-formadas, sendo as partículas ou fibras 
comprimidas com as camadas para um painel em uma 
única operação de prensagem [4] 

3/08 . Moldagem ou prensagem (prensas em geral B 30 B) [4] 
3/10 . . Moldagem de esteiras [4] 
3/12 . . . de fibras [4] 
3/14 . . . Distribuição ou orientação de partículas ou 

fibras [4] 

3/16 . . Transportando o material das estações de moldagem de 
esteiras para as prensas (3/22 tem prioridade); 
Aparelhos especialmente adaptados para transportar o 
material ou componentes para esse fim, por ex., coifas 
(dispositivos de transporte em geral B 65 G) [4] 

3/18 . . Operações auxiliares, por ex., pré-aquecimento, 
umidificação, retirada de material [4] 

3/20 . . caracterizado pelo uso de prensas de pratos [4] 
3/22 . . . carga e descarga [4] 
3/24 . . caracterizado pelo uso de prensas de ação contínua, 

correias ou corrente sem-fim, movidas para dentro da 
zona de compressão [4] 
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3/26 . . caracterizado pelo uso de prensas de ação contínua 
tendo um tambor de prensa aquecido e uma correia 
sem-fim para comprimir o material entre a correia e o 
tambor [4] 

3/28 . . caracterizado pelo uso de prensas de extrusão [4] 

5/00 Fabricação de objetos não-planos [4] 
5/02 . Objetos côncavos [4] 

7/00 Pós-tratamento, por ex., reduzindo a expansão ou a 
contração, nivelamento; Protegendo os painéis contra a 
penetração de umidade [4] 

9/00 Disposições para proteção de fogo (materiais à prova de fogo 
C 09 K 21/00) [4] 
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B 28 MANIPULAÇÃO DE CIMENTO, ARGILA OU PEDRA 
 
B 28 B MODELAGEM DE ARGILA OU DE OUTRAS COMPOSIÇÕES DE CERÂMICA, ESCÓRIAS OU MISTURAS 

CONTENDO MATERIAL CIMENTOSO, por ex., GESSO (moldagem em fundições B 22 C; trabalho da pedra ou de materiais 
similares B 28 D; modelagem de substâncias num estado plástico, em geral B 29 C; fabricação de produtos em camadas não 
constituídos t otalmente dessas substâncias B 32 B; modelagem in situ, ver as classes pertinentes da Seção E) 
 

Notas 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “o material” significa: 
 (a) argila ou outras composições de cerâmica; 
 (b) escória; 
 (c) misturas com propriedades de pega hidráulica, proporcionadas por argila, material cimentoso ou escórias. 

 
Índice da Subclasse 
 
PRODUÇÃO DE ARTIGOS 

Modelagem de artigos caracterizada 
pelo método de produção, máquinas 
para esse fim......................................................1/00, 3/00, 5/00 
Revestimento de superfície ...............................................19/00 

APARELHOS OU PROCESSOS PARA 
TRATAMENTO OU TRABALHO DE 
ARTIGOS...................................................................................... 11/00 
MOLDES; EQUIPAMENTO AUXILIAR................ 7/00; 13/00, 17/00 
INSTALAÇÃO GERAL DA FÁBRICA...................................... 15/00 
PRODUÇÃO DE ARTIGOS TUBULARES 
OU REFORÇADOS........................................................... 21/00, 23/00 

 

1/00 Produção de artigos modelados à base de um material (por 
meio de prensas 3/00; modelagem sobre transportadores 
móveis 5/00; produção de artigos tubulares 21/00) 

1/02 . por torneamento ou por meio de gabarito 
1/04 . por socamento ou calcamento (seguidos de prensagem 

3/02) 
1/08 . por vibração ou agitação 
1/087 . . por meios que atuam no molde  [6] 
1/093 . . por meios que atuam diretamente no material, por ex., 

machos imersos completa ou parcialmente no material 
(vibradores internos para compactar concreto in situ E 
04 G 21/08)  [6] 

1/10 . . e aplicando uma pressão de outro meio que não 
prensas 

1/14 . por vazamento simples, não sendo o material nem 
alimentado sob pressão, nem realmente compactado (para 
materiais fundidos 1/54) 

1/16 . . para produzir artigos em camadas (revestimento 11/04) 
1/20 . por vazamento centrífugo ou rotativo (vazamento em 

molde poroso com a rotação do molde 1/28; para materiais 
fundidos 1/54) 

1/24 . por moldagem por injeção 
1/26 . por vazamento em molde poroso, isto é, por vazamento de 

uma suspensão ou dispersão do material em um absorvente 
de líquido ou molde poroso, podendo o líquido embeber ou 
passar através das paredes do molde; Moldes para esse fim 
(1/52 tem prioridade) 

1/28 . . com rotação do molde 
1/29 . por perfilamento ou espalhamento do material em moldes 

abertos ou em superfícies de moldagem 
1/30 . por aplicação do material em um macho ou outra 

superfície de moldagem para formar uma camada no 
mesmo (para formar uma camada permanente 19/00) 

1/32 . . por projeção, por ex., pulverização (pulverização em 
geral B 05 B, D) 

1/34 . . . por força centrífuga 
1/38 . . por imersão (em geral B 05 C, D) 
1/40 . . por envolvimento, por ex., enrolamento 
1/42 . . . utilizando misturas contendo fibras, por ex., para 

fabricar folhas cortando a camada enrolada 
1/44 . enfiando machos em moldes já cheios para formar artigos 

ocos 
1/48 . removendo o material de formas prontas de seção sólida 

para formar artigos ocos, por ex., por punção ou 
broqueamento 

1/50 . especialmente adaptados à produção de artigos de material 
expandido, por ex., concreto celular (aspectos químicos C 
04 B) 

1/52 . especialmente adaptados à produção de artigos com 
misturas contendo fibras (por enrolamento em mandris 
1/42) 

1/54 . especialmente adaptados à produção de artigos com 
material fundido, por ex., escórias (aspectos químicos C 04 
B) 

3/00 Produção de artigos modelados com material por meio de 
prensas (modelagem em transportadores em movimento 5/00); 
Prensas especialmente adaptadas a esse fim (prensas em 
geral B 30 B) 

3/02 . em que um aríete exerce pressão sobre o material em uma 
cavidade de moldagem; Cabeças de aríete de forma 
especial 

3/04 . . com um aríete por molde (3/10 tem prioridade) 
3/06 . . . com dois ou mais aríetes e conjuntos de molde 
3/08 . . com dois ou mais aríetes por molde 
3/10 . . cada carga de material sendo comprimida contra o 

objeto previamente formado 
3/12 . em que um ou mais roletes exercem pressão sobre o 

material
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3/14 . . com roletes alveolados sincronizados 
3/16 . . com roletes perfilados sincronizados 
3/18 . . Máquinas de rolete e anel, isto é, com um rolete 

disposto dentro de um anel e funcionando em conjunto 
com a superfície interna do anel 

3/20 . em que o material é extrudado 
3/22 . . por parafuso ou sem fim 
3/24 . . por pistões de movimento alternado 
3/26 . . Matrizes de extrusão 

5/00 Produção de artigos modelados com material em moldes ou 
em superfícies de moldagem, suportadas ou constituídas 
por transportadores, dentro ou fora dos mesmos, seja qual 
for a maneira de modelar (aspectos de moldagem, ver os 
grupos pertinentes) 

5/02 . em transportadores do tipo de correia ou corrente sem fim 
(em combinação com roletes prensadores 3/12) 

5/04 . em moldes passando sucessivamente por um ou mais 
postos de modelagem (em mesas rotativas 5/06) 

5/06 . em moldes sobre uma mesa rotativa 
5/08 . . por rotação intermitente 
5/10 . em moldes montados na circunferência de um tambor 

rotativo 
5/12 . . de rotação intermitente 

7/00 Moldes; Machos; Mandris (especialmente adaptados para a 
produção de objetos tubulares 21/00) 

7/02 . Moldes com elementos ajustáveis 
7/04 . . sendo um ou mais desses elementos articulados 
7/06 . Moldes com elementos flexíveis 
7/08 . Moldes com meios de inclinação ou inversão 
7/10 . Moldes com meios neles incorporados ou por eles 

transportados para ejetar o artigo moldado (dispositivos, 
não constituindo parte do molde, para ejetar o artigo 
moldado 13/06) 

7/12 . . por pressão de fluido 
7/14 . Moldes com meios neles incorporados ou por eles 

transportados, para cortar o artigo moldado em pedaços 
(meios, de cortar, independentes, do molde 11/14) 

7/16 . Molde para fazer artigos modelados com cavidades ou 
furos abertos na superfície 

7/18 . . com os furos atravessando o artigo de lado a lado 
7/20 . Moldes para fabricação de artigos moldados com recessos 

entalhados, por ex., caudas de andorinha 
7/22 . Moldes para fabricar unidades para edifícios pré-

fabricados; Moldes para fabricar unidades de escadas pré-
fabricadas 

7/24 . Estruturas unitárias de molde com vários espaços de 
moldagem 

7/26 . Montagens de moldes separados 
7/28 . Machos; Mandris 
7/30 . . ajustáveis, desmontáveis ou expansíveis 
7/32 . . . infláveis (conexão de válvulas a corpos elásticos 

infláveis B 60 C 29/00) 
7/34 . Moldes, machos ou mandris de material especial, por ex., 

materiais destrutíveis (para vazamento em molde poroso 
1/26) 

7/36 . Forros ou revestimentos (lubrificação das superfícies de 
moldes, machos ou mandris 7/38) 

7/38 . Tratamento das superfícies dos moldes, machos ou 
mandris para impedir aderência 

7/40 . caracterizados por meios para modificar as propriedades 
do material de moldagem [5] 

7/42 . . para o aquecimento ou resfriamento, por ex., camisas 
de vapor [5] 

7/44 . . para o tratamento mediante gases ou para a 
desgaseificação, por ex., para a desaeração [5] 

7/46 . . para a umidificação ou a desumidificação [5] 
11/00 Aparelhos ou processos para tratar ou trabalhar os artigos 

modelados (especialmente adaptados para artigos tubulares 
21/92; decoração ou tratamento de superficie em geral B 05, B 
44; compactação do concreto in situ da obra em relação a 
edifícios E 04 G 21/06; secagem F 26) 

11/02 . para fixação de acessórios, por ex., punhos, bicos 
11/04 . para revestimentos (vitrificação, revestimento com engobo 

- uma camada cremosa que se coloca sobre a cerâmica 
geralmente como base para a vitrificação ou a esmaltagem 
C 04 B) 

11/06 . . com material em pó ou granulado 
11/08 . para remodelar superfícies, por ex., alisamento, 

encrespamento, corrugação, formação de roscas 
11/10 . . por meio de prensas 
11/12 . para remoção de parte dos artigos por corte 
11/14 . para dividir artigos modelados por corte 
11/16 . . para extrusão 
11/18 . para remoção de rebarbas 
11/22 . para limpeza 
11/24 . para curar, pegar  ou endurecer (processos para influenciar 

ou modificar a capacidade de pega ou endurecimento, de 
composições de argamassas, concreto ou pedra artificial, 
em geral C 04 B  40/00)  [6] 

13/00 Alimentação de moldes ou aparelhos com material para 
produzir objetos modelados; Remoção dos objetos 
modelados desses moldes ou aparelhos (dispositivos de 
alimentação ou descarga incorporados a um determinado tipo 
de aparelho de modelar ou a ele associados ou especialmente 
destinados a alimentar materiais a um tipo determinado de 
aparelho de modelar, ver os grupos pertinentes aos aparelhos) 

13/02 . Alimentação de material não modelado nos moldes ou 
aparelhos para produzir objetos modelados 

13/04 . Remoção de objetos modelados (sistemas transportadores 
para objetos em cerâmica moldada B 65 G 49/08) 

13/06 . . Remoção dos objetos modelados dos moldes (por 
meios incorporados nos moldes ou por eles suportados 
7/10) 

15/00 Disposição geral ou layout da fábrica 

17/00 Detalhes de ou acessórios para aparelhos, para modelar o 
material; Medidas auxiliares relativas à essa modelagem 
(moldes 7/00; pós-tratamento 11/00; alimentação ou remoção 
13/00; disposições para embutir elementos no material 23/00; 
detalhes, acessórios ou medidas auxiliares características de 
qualquer tipo de máquina ou método de modelar, ver os grupos 
pertinentes a essas máquinas ou métodos) 

17/02 . Preparação do material antes da modelagem 
17/04 . Remoção ou assentamento da poeira 

19/00 Máquinas ou métodos para aplicar o material a superfícies 
para formar uma camada permanente sobre as mesmas 
(fabricação de artigos modelados em mandris 1/30; aplicação 
de líquidos ou outros materiais fluentes a superfícies em geral 
B 05 C; vitrificação ou revestimento com engobo C 04 B; 
aplicação do material a paredes ou outras estruturas fixas, ver 
as classes pertinentes da Seção E) 
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Métodos, aparelhos ou máquinas especialmente adaptados à 
produção de objetos tubulares ou reforçados 

21/00 Métodos ou máquinas para produzir objetos tubulares 
21/02 . por vazamento em moldes 
21/04 . . por vazamento simples, não sendo o material 

realmente compactado nem comprimido 
21/06 . . em moldes com partes corrediças (21/26 tem 

prioridade; armações, fechamentos ou andaimes para 
fazer aposentos, andares ou edifícios inteiros in situ E 
04 G 11/02) 

21/08 . . por vazamento de suspensão em molde poroso; Moldes 
para esse fim 

22/10 . . utilizando meios de compactação 
21/12 . . . socamento ou calcamento do material ou dos 

elementos do molde 
21/14 . . . vibração, por ex., da superfície do material 
21/16 . . . . de um ou mais elementos do molde 
21/18 . . . utilizando elementos de moldes ou machos 

expansíveis ou contráteis 
21/20 . . . . utilizando machos infláveis, por ex., com uma 

armação no interior da parte inflável do macho 
(conexão de válvulas a corpos elásticos 
infláveis B 60 C 29/00) [2] 

21/22 . . . utilizando elementos rotativos do molde ou do 
macho 

21/24 . . . . utilizando cabeçotes ou roletes de compactar 
ou similares 

21/26 . . . . . com uma cabeça ajustável servindo de 
molde deslizante ou provida de meios de 
guia para alimentar o material 

21/28 . . . . . combinados com vibradores 
21/30 . . . . Moldagem centrífuga 
21/32 . . . . . Alimentação do material nos moldes 
21/34 . . . . . combinada com meios de vibração ou 

outros meios adicionais de compactação 
21/36 . . . aplicando pressão de fluido ou vácuo ao material 

(combinada com vazamento de suspensão em 
molde poroso 21/08) 

21/38 . . . . introduzindo o material, total ou parcialmente, 
sob pressão 

21/40 . . . . por esvaziamento de uma ou mais partes do 
molde 

21/42 . por modelagem sobre mandris ou superfícies de 
modelagem similares 

21/44 . . por projeção, por ex., pulverização 
21/46 . . por imersão 
21/48 . . por envolvimento, por ex., enrolamento 
21/50 . . Detalhes de dispositivos de compressão ou 

compactação 
21/52 . por extrusão 
21/54 . . Bocais para modelagem de encaixes, joelhos ou 

objetos tubulares similares moldados de forma especial 

21/56 . com reforços 
21/58 . . Tubos de aço 
21/60 . . reforços pretendidos 
21/62 . . . em circunferência 
21/64 . . . . Disposições de enrolamento 
21/66 . . . Esteiras de reforço 
21/68 . . e com aplicação de forças centrífugas 
21/70 . estruturados com elementos pré-moldados 
21/72 . . Produção de tubos de camadas múltiplas 
21/74 . . Produção de joelhos, encaixes, mangas de tubo; 

Moldes para esse fim (combinados com prensas de 
extrusão 21/54) 

21/76 . Moldes 
21/78 . . com meios de aquecimento ou resfriamento, por ex., 

camisas de vapor 
21/80 . . adaptados à moldagem centrífuga ou rotativa 
21/82 . . estruturados com várias peças; Moldes múltiplos; 

Moldes com peças ajustáveis 
21/84 . . . Moldes com um ou mais elementos articulados 
21/86 . Machos (em geral 7/00) 
21/88 . . ajustáveis, desmontáveis ou expansíveis (utilizando 

machos infláveis 21/20) 
21/90 . Métodos ou aparelhos para remoção depois da modelagem 
21/92 . Métodos ou aparelhos para tratamento ou remodelagem 
21/94 . . para impregnar ou revestir por aplicação de líquidos ou 

semilíquidos 
21/96 . . para alisar, encrespar, corrugar ou remover rebarbas 
21/98 . . para remodelar, por ex., por meio de moldes de 

remodelagem 

23/00 Disposições para a produção de objetos modelados com 
elementos, total ou parcialmente, mergulhados no material 
de moldagem (21/00 tem prioridade; em unidades para 
edifícios pré-fabricados 7/22) 

23/02 . em que os elementos são reforços 
23/04 . . sendo os elementos tensionados 
23/06 . . . para a produção de objetos alongados 
23/08 . . . . sendo os objetos de forma tubular 
23/10 . . . sendo a modelagem efetuada por moldagem 

centrífuga ou rotativa [2] 
23/12 . . . para formar reforços protendidos em forma de 

circunferência [2] 
23/14 . . . . por envolvimento, por ex., por dispositivos de 

enrolamento [2] 
23/16 . . . . Redes de reforço protendido [2] 
23/18 . . para a produção de objetos alongados (23/06 tem 

prioridade) [2] 
23/20 . . sendo a modelagem efetuada por moldagem centrífuga 

ou rotativa (23/10 tem prioridade) [2] 
23/22 . . sendo montados com peças pré-formadas [2] 
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B 28 C PREPARO DA ARGILA; PRODUÇÃO DE MISTURAS CONTENDO ARGILA OU MATERIAL CIMENTOSO, por ex., 
GESSO (preparação do material para moldes de fundição B 22 C 5/00) 

Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “cimento” ou “misturas de cimento com outras substâncias” inclui gesso; 
– “argila” inclui semelhantes composições de cerâmica. 

 

1/00 Máquinas ou métodos para obtenção ou processamento de 
argila (filtragem em geral B 01 D; separação de sólidos de 
outros sólidos B 03, B 07; parte química C 04 B; por extração 
nas minas ou pedreiras E 21 C 41/14, 41/26, 47/10) 

1/02 . para produção ou processamento de suspensões de argila 
(produção ou processamento de suspensões em geral B 01) 

1/04 . . Produção de suspensões, por ex., por agitação 
1/06 . . Processamento de suspensões 
1/08 . . . Separação de suspensões, por ex., para obtenção de 

argila, para remoção de pedras (filtragem em geral 
B 01 D; separação de sólidos de outros sólidos B 
03, B 07) 

1/10 . para processamento de substâncias não fluidas contendo 
argila (pastas fluidas de argila 1/02) 

1/12 . . Armazenamento ou acondicionamento em armazéns; 
Espaços ou dispositivos de armazenamento 
especialmente adaptados à carga ou descarga 
(alimentação de argila em aparelhos de modelagem B 
28 B 13/00) 

1/14 . . Aparelhos especialmente adaptados à homogeneização, 
à fragmentação ou ao condicionamento da argila não 
fluida ou para separação de elementos não desejados 
da mesma (processos que incluem a transformação em 
pasta fluida 1/02; condicionamento nos armazéns 1/12; 
fragmentação em geral B 02 C; aspectos químicos da 
eliminação do ferro ou da cal C 04 B) 

1/16 . . . para homogeneização, por ex., por mistura, 
amassadura 

1/18 . . . para fragmentação 
1/20 . . . para separação de elementos não desejados de uma 

mistura 
1/22 . . . combinados com meios de condicionamento por 

calor, umidificação ou tratamento a vácuo 
 
Mistura de argila ou cimento com outros materiais (disposição ou 
plano geral de instalação 9/00; misturadores em geral B 01 F; 
misturadores de concreto para pavimentação combinados com 
dispositivos de distribuição E 01 C 19/00; máquinas para preparação 
de misturas de materiais de embasamento de estradas com betume E 
01 C 19/10) 
 
Nota 

Nos grupos 3/00 a 7/00, o seguinte termo é empregado 
com o significado indicado: 

- “mistura” inclui a mistura preliminar, por ex., de certos 
ingredientes, da mistura final e da agitação da mistura 
para impedir sua desagregação 

3/00 Máquinas ou métodos para misturar argila com outras 
substâncias (produção de suspensões de argila 1/02) 

5/00 Máquinas ou métodos para produzir misturas de cimento 
com outras substâncias, por ex., pastas fluidas, argamassas, 
composições fibrosas ou porosas (controle dos aparelhos de 
mistura e de alimentação dos ingredientes 7/00) 

5/02 . sem uso de meios de acionamento mecânico para efetuar a 
mistura (5/48 tem prioridade)[5] 

5/04 . . Mistura gravitacional; Mistura por entremistura de 
correntes de ingredientes (ingredientes projetados por 
pressão de fluido 5/06) 

5/06 . . sendo a mistura efetuada pela ação de um fluido (em 
combinação com meios de acionamento mecânico 
5/38) 

5/08 . com meios de acionamento mecânico para efetuar a 
mistura (5/40, 5/42, 5/48 têm prioridade; em combinação 
com a ação de um fluido 5/38) [5] 

5/10 . . Mistura em recipientes não acionados para efetuar a 
mistura 

5/12 . . . com agitadores misturando os materiais 
5/14 . . . . movendo-se os agitadores em torno de um eixo 

horizontal ou praticamente horizontal 
5/16 . . . . movendo-se os agitadores em torno de eixo 

vertical ou fortemente inclinado 
5/18 . . Mistura em recipientes aos quais é imprimido 

movimento para efetuar a mistura 
5/20 . . . girando em torno de um eixo horizontal ou 

praticamente horizontal durante a mistura, por ex., 
sem agitadores independentes 

5/22 . . . . com agitadores fixos 
5/24 . . . . com agitadores acionados 
5/26 . . . girando em torno de um eixo vertical ou 

fortemente inclinado durante a mistura 
5/28 . . . . sem agitadores independentes 
5/30 . . . . com agitadores fixos 
5/32 . . . . com agitadores acionados 
5/34 . . Mistura em ou por transportadores 
5/36 . . . Misturadores de correia sem fim 
5/38 . Aparelhos em que a mistura é efetuada tanto pela ação de 

um fluido como por meios mecânicos de acionamento 
atuando diretamente, por ex., dispositivos de misturar 

5/40 . Aparelhos de misturar especialmente adaptados ao preparo 
de misturas contendo fibras 

5/42 . Aparelhos especialmente adaptados para serem montados 
sobre veículos com possibilidades de efetuar a mistura 
durante o transporte (aspectos de veículos B 60 P 3/16) 

5/44 . Aparelhos especialmente adaptados para serem acionados 
por força muscular 
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5/46 . Disposições para aplicação de super ou subpressão 
atmosférica durante a mistura; Disposições para 
resfriamento ou aquecimento durante a mistura 

5/48 . em que a mistura é efetuada por vibração 
(misturadores com mecanismos de vibração em geral 
B 01 F 11/00) [5] 

7/00 Controle da operação de aparelhos para produzir 
misturas de argila ou cimento com outras substâncias; 
Alimentação ou dosagem dos ingredientes para misturar 
argila ou cimento com outras substâncias; Remoção da 
mistura 

7/02 . Controle da operação dos aparelhos de misturar 
7/04 . Alimentação ou dosagem dos ingredientes 

7/06 . . Alimentação de ingredientes sólidos, por ex., por 
meio de transportadores sem fim ou transportadores 
vibratórios 

7/08 . . . por meio de raspadores ou caçambas 
7/10 . . . por meio de elementos rotativos 
7/12 . . Alimentação ou dosagem de ingredientes líquidos 
7/14 . Meios de alimentação incorporados a ou montados em 

misturadores 
7/16 . Meios de descarga 

9/00 Disposição geral ou layout da fábrica [2] 
9/02 . para produzir misturas de argila ou cimento ou outros 

materiais [2] 
9/04 . sendo as instalações móveis (5/42 tem prioridade) [2]

 

 

B 28 D TRABALHO DE PEDRA OU MATERIAIS ANÁLOGOS À PEDRA (maquinaria para mineração ou trabalho de pedreira ou 
método de mineração ou extração de pedra E 21 C) 

 

1/00 Trabalho da pedra ou de materiais similares, por ex., 
tijolos, concreto, não incluído em outro local; Máquinas, 
dispositivos, ferramentas para esse fim (lapidação de pedras 
preciosas, jóias, cristais 5/00; tratamento por esmerilhamento 
ou polimento B 24; dispositivos ou meios para desbastar ou 
preparar superfícies abrasivas B 24 B 53/00) 

1/02 . por serragem 
1/04 . . com lâminas de serra circulares ou discos de serra 

(1/10 tem prioridade) 
1/06 . . com lâminas de serra de movimento alternado (1/10 

tem prioridade) 
1/08 . . com lâminas de serra do tipo sem fim, por ex., serras 

de corrente, serras de fita (1/10 tem prioridade) 
1/10 . . com disposição para medição 
1/12 . . Lâminas de serra especialmente adaptadas ao trabalho 

da pedra 
1/14 . por broqueamento ou perfuração (máquinas de furar 

rotativas B 23 B; ferramentas de percussão B 25 D; 
perfuração de solo ou rocha E 21 B) [1,7] 

1/16 . por torneamento 
1/18 . por fresagem, por ex., abertura de estrias por meio de 

ferramentas de fresar 
1/20 . por aplainamento, por ex., acanaladura por meio de 

ferramentas de aplainar 
1/22 . por corte, por ex., entalhe 
1/24 . . com discos cortantes 
1/26 . por ferramentas de percussão, por ex., cinzéis ou outras 

ferramentas de gume cortante (ferramentas portáteis de 
percussão B 25 D) 

1/28 . . sem gume cortante 

1/30 . para formar contornos, isto é, superfícies curvas, seja qual 
for o método de trabalho empregado (para fins artísticos B 
44 B) 

1/32 . Métodos ou aparelhos especialmente adaptados para 
trabalho em materiais que podem ser facilmente partidos, 
por ex., mica, ardósia, xisto 

3/00 Discos ou cilindros de retificadores (retificação das 
ferramentas ou dispositivos de serrar B 23 D 63/00; tratamento 
dos elementos cortantes de máquinas de corte para facilitar o 
corte B 26 D 7/08) 

3/02 . Máquinas  
3/04 . . para ranhurar roletes 

5/00 Trabalho fino de pedras preciosas, jóias, cristais, por ex., 
de material semicondutor; instrumental para esses fins 
(trabalho por esmerilhamento ou polimento B 24; para 
finalidades artísticas B 44 B; por métodos não-mecânicos C 04 
B 41/00; tratamento ulterior não-mecânico de cristais isolados 
C 30 B 33/00) [3] 

5/02 . por ferramentas rotativas, por ex., brocas 
5/04 . por ferramentas outras que não do tipo rotativo, por ex., 

ferramentas de movimento alternado 

7/00 Acessórios especialmente adaptados a máquinas ou 
dispositivos dos grupos precedentes 

7/02 . para remoção ou assentamento da poeira, por ex., por 
pulverização de líquidos; para resfriamento da peça 

7/04 . para suportar ou prender a peça 



B 29 B 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 147 

B 29 PROCESSAMENTO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS; PROCESSAMENTO DE SUBSTÂNCIAS EM 
ESTADO PLÁSTICO EM GERAL (preparo da massa A 21 C; processamento de chocolate A 23 G; 
fundição de metais B 22; processamento de cimento, de argila B 28; aspectos químicos, ver a seção C, 
principalmente C 08; processamento do vidro C 03 B; fabricação de vela C 11 C 5/02; fabricação de sabão C 
11 D 13/00; fabricação de filamentos, linhas, fibras, cerdas ou fitas artificiais D 01 D, F; fabricação de artigos a 
partir de suspensões de fibras celulósicas, a partir de papier-maché D 21 J) 
 

Notas 

(1) Esta classe não abrange o processamento de material plástico em folhas de maneira análoga ao processamento de papel, que é abrangido 
pela classe B 31. [4] 

(2) Nesta classe, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "matérias plásticas" significa compostos macromoleculares ou composições baseadas nestes compostos. 

(3) Nesta classe, aplicam-se as seguintes regras: 
(a) O processamento de plásticos deve, tanto quanto possível, ser classificado primariamente de acordo com a técnica específica de 

modelagem usada, por ex., na subclasse B 29 C. [4] 
(b) Um produto não é classificado nesta classe a menos que resulte de uma técnica que seja coberta por esta classe; 
(c) Classificação de acordo com a produção de artigos específicos na subclasse B 29 D, deve ser restringida a: 

(i) aspectos que são característicos para a produção de um artigo específico e não classificáveis na subclasse B 29 B ou C; 
(ii) operações combinadas para fabricar artigos específicos que não estão totalmente classificados na subclasse B 29 C. [4] 

(4) Os códigos da subclasse B 29 K são apenas para uso como códigos de indexação associados com as subclasses B 29 B, C ou D de modo 
a fornecer informações relativas aos materiais utilizados. [4] 

(5) Os códigos da subclasse B 29 L são apenas para uso como códigos de indexação associados com a subclasse B 29 C, de modo a 
fornecer informações relativas aos artigos produzidos pelas técnicas classificadas na subclasse B 29 C. [4] 

 
B 29 B PREPARO OU PRÉ-TRATAMENTO DO MATERIAL A SER MODELADO; FABRICAÇÃO DE GRÂNULOS OU 

PRÉ-FORMADOS; RECUPERAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS OU OUTROS CONSTITUINTES DE MATERIAL DE 
REFUGO CONTENDO MATÉRIAS PLÁSTICAS [4] 
 

Nota 

Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse B 29 K. Os códigos de indexação devem ser não-
ligados [4] 

 
Índice da Subclasse 
 
PRÉ-TRATAMENTO 

Mistura; Amassadura...........................................................7/00 
Condicionamento...............................................................13/00 
Outro pré-tratamento.........................................................15/00 

FABRICAÇÃO DE GRÂNULOS OU PRÉ-FORMADOS. 9/00, 11/00 
RECUPERAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS........................ 17/00 

 

7/00 Mistura; Amassadura (em geral B 01 F; combinada com 
calandragem B 29 C 43/24, com injeção B 29 C 45/46, com 
extrusão B 29 C 47/36) [4] 

7/02 . não contínua, com dispositivos mecânicos para mistura ou 
amassadura, isto é, tipo fornada [4] 

7/04 . . com dispositivos imóveis para mistura ou 
amassadura [4] 

7/06 . . com dispositivos móveis para mistura ou 
amassadura [4] 

7/08 . . . agitação, oscilação ou vibração [4] 
7/10 . . . rotativo [4] 
7/12 . . . . com um único eixo [4] 
7/14 . . . . . com parafuso ou hélice [4] 
7/16 . . . . . com pedais ou alavancas [4] 
7/18 . . . . com mais de um eixo [4] 
7/20 . . . . . com dispositivos de encastramento, por 

ex., parafusos [4] 

7/22 . . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 
auxiliares [4] 

7/24 . . . para alimentação [4] 
7/26 . . . para descarga, por ex., portas [4] 
7/28 . . . para medição, controle ou regulagem, por ex., 

controle de viscosidade [4] 
7/30 . contínua, com dispositivos mecânicos para mistura ou 

amassadura [4] 
7/32 . . com dispositivos imóveis de mistura ou amassadura [4] 
7/34 . . com dispositivos móveis de mistura ou amassadura [4] 
7/36 . . agitação, oscilação ou vibração [4] 
7/38 . . rotativo (7/52 tem prioridade) [4] 
7/40 . . . . com um único eixo [4] 
7/42 . . . . . com parafuso ou hélice [4] 
7/44 . . . . . com pedais ou alavancas [4] 
7/46 . . . . com mais de um eixo [4] 
 



B 29 B, C 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 148 

7/48 . . . . . com dispositivos de encastramento, por 
ex., parafusos [4] 

7/50 . . . . com carcaça rotativa [4] 
7/52 . . . com roletes ou similares, por ex., calandras [4] 
7/54 . . . . com um único rolete cooperando com um 

membro estacionário [4] 
7/56 . . . . com roletes cooperantes [4] 
7/58 . . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 

auxiliares [4] 
7/60 . . . para alimentação, por ex., guias finais para o 

material que entra [4] 
7/62 . . . Roletes, por ex., com ranhuras [4] 
7/64 . . . Retirada do material dos roletes [4] 
7/66 . . . Reciclagem do material [4] 
7/68 . . . Posicionamento dos roletes [4] 
7/70 . . . Condicionamento dos roletes, por ex., limpeza [4] 
7/72 . . . Medição, controle ou regulagem [4] 
7/74 . utilizando outros misturadores ou combinações de 

misturadores diferentes [4] 
7/76 . . com o fluxo indo de encontro ao cabeçote misturador 
7/78 . . por gravidade, por ex., misturadores de partículas em 

queda [4] 
7/80 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 

auxiliares (7/22, 7/58 têm prioridade) [4] 
7/82 . . Aquecimento ou resfriamento [4] 
7/84 . . Ventilação ou desgaseificação [4] 
7/86 . . para trabalhar em pressão sub ou superatmosférica [4] 
7/88 . . Adicionando cargas [4] 
7/90 . . . Enchimentos ou reforços [4] 
7/92 . . . . Serragem ou fibras de madeira [4] 
7/94 . . . Cargas líquidas [4] 

9/00 Fabricação de grânulos (em geral B 01 J; aspectos químicos 
C 08 J 3/12) [4] 

9/02 . pela divisão de material pré-formado [4] 
9/04 . . na forma de placas ou folhas [4] 
9/06 . . na forma de material filamentar, por ex., combinado 

com extrusão [4] 
9/08 . pela aglomeração de pequenas partículas [4] 
9/10 . pela moldagem do material, isto é, tratando-o no estado 

fundido [4] 

9/12 . caracterizado pela estrutura ou composição [4] 
9/14 . . fibras reforçadas [4] 
9/16 . Tratamento auxiliar de grânulos [4] 

11/00 Fabricação de pré-formados (B 29 C 61/06 tem prioridade) 
[4] 

11/02 . pela divisão de material pré-formado, por ex., folhas, 
barras [4] 

11/04 . pela montagem de material pré-moldado [4] 
11/06 . pela moldagem do material [4] 
11/08 . . moldagem por injeção [4] 
11/10 . . moldagem por extrusão [4] 
11/12 . . moldagem por compressão [4] 
11/14 . caracterizado pela estrutura ou composição [4] 
11/16 . . compreendendo enchimentos ou reforços [4] 

13/00 Condicionamento ou tratamento físico do material para ser 
modelado (aspectos químicos C 08 J 3/00) [4] 

13/02 . por aquecimento (13/06, 13/08 têm prioridade) [4] 
13/04 . por resfriamento [4] 
13/06 . por secagem (13/08 tem prioridade) [4] 
13/08 . pela utilização de energia ondulatória ou radiação de 

partículas [4] 
13/10 . por esmerilhamento, por ex., por trituração; por 

peneiramento; por filtragem [4] 

15/00 Tratamento preliminar do material a ser modelado, não 
abrangido pelos grupos 7/00 a 13/00 [4] 

15/02 . de borracha crua, guta-percha ou substâncias similares 
(revestimento de látex A 01 G; aspectos químicos 
C 08 C) [4] 

15/04 . . Dispositivos para coagulação [4] 
15/06 . . Dispositivos para lavagem [4] 
15/08 . de reforços ou enchimento (aspectos químicos 

C 08 J, K) [4] 
15/10 . . Revestimento ou impregnação (aplicação de líquidos 

em geral B 05) [4] 
15/12 . . . de reforços de comprimento indefinido [4] 
15/14 . . . . de filamentos ou fios [4] 

17/00 Recuperação de matérias plásticas ou outros constituintes 
de material de refugo contendo matérias plásticas 
(recuperação química C 08 J 11/00) [4] 

17/02 . Separação de matérias plásticas de outros materiais [4]

 

B 29 C MODELAGEM OU UNIÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS; MODELAGEM DE SUBSTÂNCIAS EM ESTADO PLÁSTICO, 
EM GERAL; PÓS-TRATAMENTO DOS PRODUTOS MODELADOS por ex. REPARO (processamento na forma de metais B 
23; esmerilhamento, polimento B 24; corte B 26 D, F; fabricação de pré-moldados B 29 B 11/00) [4] 
 

Notas 

(1) Atenção para a Nota (3) após o título da classe B 29. [4] 
(2) A classificação nesta subclasse deve ser suplementada, sempre que concernir a algum produto em camada, pela classificação na 

subclasse B 32 B. [4] 
(3) Nesta subclasse: 

– reparo de artigos feitos de plástico ou de substâncias em estado plástico, por ex. de artigos moldados ou produzidos usando técnicas 
cobertas por esta subclasse ou pela subclasse B 29 D, são classificados no grupo 73/00. 

– partes componentes, detalhes, acessórios ou operações auxiliares que são aplicáveis a mais de uma técnica de moldagem são 
classificados nos grupos 31/00 a 37/00; 
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– partes componentes, detalhes, acessórios ou operações auxiliares que são apenas aplicáveis ou somente de uso para uma técnica 
de moldagem específica são classificados unicamente nos subgrupos relevantes dos grupos 39/00 a 71/00. 

(Ver parágrafo 69 do Guia) [4,5]  
(4) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação das subclasses B 29 K e L . Os códigos de indexação devem ser 

não-ligados [4] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
PARTES COMPONENTES, DETALHES, 
ACESSÓRIOS, OPERAÇÕES AUXILIARES 

Moldes ou machos.............................................................33/00 
Aquecimento, resfriamento, cura ......................................35/00 
Outras características..............................................31/00, 37/00 

MOLDAGEM  
Por vazamento, por revestimento de um molde .....39/00, 41/00 
Moldagem por compressão ...............................................43/00 
Moldagem por injeção.......................................................45/00 
Moldagem por extrusão.....................................................47/00 
Moldagem por sopro.........................................................49/00 
Termoformação .................................................................51/00 

OUTRAS TÉCNICAS DE MODELAGEM  
Curvamento, dobramento, torção, alisamento, 
aplainamento .....................................................................53/00 

 
 
Estiramento....................................................................... 55/00 
Liberação de tensões internas ........................................... 61/00 
Outras técnicas .................................................................. 67/00 

UNIÃO.......................................................................................... 65/00 
APLICAÇÕES ESPECIAIS 

Modelagem das extremidades de Tubos........................... 57/00 
Modelagem de superfície .................................................. 59/00 
Cobertura ou revestimento................................................ 63/00 
Modelagem de materiais compostos................................. 70/00 

COMBINAÇÕES DE TÉCNICAS  
DE MODELAGEM ....................................................................... 69/00 
PÓS-TRATAMENTO................................................................... 71/00 
REPARO........................................................................................ 73/00 
 

 

Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 
auxiliares [4] 
 
Nota 
 

Atenção para a Nota (3) após o título da subclasse. [4] 

31/00 Manipulação, por ex., alimentação do material a ser 
modelado (em geral B 65 G) [4] 

31/02 . Distribuição a partir de reservatórios, por ex., funis [4] 
31/04 . Alimentação, por ex., para dentro de uma cavidade do 

molde (para prensas em geral B 30 B 15/30) [4] 
31/06 . . em doses medidas (em geral G 01 F) [4] 
31/08 . . de pré-moldados [4] 
31/10 . . de vários materiais [4] 

33/00 Moldes ou machos; Detalhes ou acessórios para esse fim 
[4] 

33/02 . com meio de aquecimento ou resfriamento incorporado 
[4] 

33/04 . . utilizando líquidos, gases ou vapor [4] 
33/06 . . utilizando radiação [4] 
33/08 . . por aquecimento dielétrico [4] 
33/10 . com meios de ventilação incorporados [4] 
33/12 . com meios incorporados para o posicionamento de 

insertos, por ex., marcas [4] 
33/14 . . contra a parede do molde [4] 
33/16 . . . utilizando meios magnéticos [4] 
33/18 . . . utilizando vácuo [4] 
33/20 . Abertura, fechamento ou grampeamento [4] 
33/22 . . por movimento retilíneo [4] 
33/24 . . . utilizando meios hidráulicos ou pneumáticos [4] 
33/26 . . por movimento giratório [4] 

33/28 . . . utilizando meios hidráulicos ou pneumáticos [4] 
33/30 . Montagem, permutação ou centralização [4] 
33/32 . . utilizando meios magnéticos [4] 
33/34 . móvel, por ex., para ou da estação de moldagem [4] 
33/36 . . continuamente móveis [4] 
33/38 . caracterizado pelo material ou pelo processo de 

fabricação (33/44 tem prioridade; fabricação de moldes 
ou partes dos mesmos de metal B 22, B 23) [4] 

33/40 . . Matéria plástica, por ex., espuma, borracha [4] 
33/42 . caracterizado pela forma da superfície de moldagem, 

por ex., nervuras, entalhes [4] 
33/44 . com meios para ou especialmente construídos para 

facilitar a remoção de objetos, por ex., de objetos por 
corte feito por baixo [4] 

33/46 . . utilizando pressão de fluido [4] 
33/48 . . com meios retráteis ou de desmontagem [4] 
33/50 . . . elásticos [4] 
33/52 . . solúveis ou fusíveis [4] 
33/54 . . feitos de material em pó ou granular [4] 
33/56 . Revestimentos; Agentes de remoção, lubrificação ou 

separação [4] 
33/58 . . Aplicando os agentes de remoção [4] 
33/60 . . Agentes de remoção, lubrificação ou separação [4] 
33/62 . . . baseados em polímeros ou oligômeros [4] 
33/64 . . . . Silicone [4] 
33/66 . . . . Celulose; Derivados de celulose [4] 
33/68 . . Folhas para remoção [4] 
33/70 . Manutenção [4] 
33/72 . . Limpeza [4] 
33/74 . . Reparos [4] 
33/76 . Machos (33/02 a 33/70 têm prioridade) [4] 
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35/00 Aquecimento, resfriamento ou cura, por ex., reticulação, 
vulcanização; Aparelhos para esse fim (moldes com 
meios de aquecimento ou resfriamento incorporados 33/02; 
antes da moldagem B 29 B 13/00; aspectos químicos C 08 J 
3/00) [4] 

35/02 . Aquecimento ou cura, por ex., reticulação, vulcanização 
(vulcanização a frio 35/18) [4] 

35/04 . . utilizando líquidos, gases ou vapor [4] 
35/06 . . . para objetos de comprimento indefinido [4] 
35/08 . . por energia ondulatória ou radiação de partículas [4] 
35/10 . . . para objetos de comprimento indefinido [4] 
35/12 . . Aquecimento dielétrico [4] 
35/14 . . . para objetos de comprimento indefinido [4] 
35/16 . Resfriamento [4] 
35/18 . Vulcanização a frio [4] 

37/00 Partes componentes, detalhes, acessórios ou operações 
auxiliares, não abrangidos pelos grupos 33/00 ou 35/00 
[4] 

37/02 . Rebarbamento ou desencrustamento (por 
esmerilhamento ou polimento B 24 B) [4] 

37/04 . . de objetos soldados, por ex., rebarbamento ou 
desencrustamento em combinação com soldagem 
[4] 

 
Técnicas especiais de modelagem, por ex., moldagem, união; 
Aparelhos para esses fins [4] 
 
Nota 
 
 Atenção para a Nota (3) após o título da subclasse. [4] 
 
39/00 Modelagem por vazamento, isto é, introduzindo o 

material de moldagem para dentro de um molde ou por 
entre superfícies unidas sem pressão de moldagem 
significante; Aparelhos para esse fim (41/00 tem 
prioridade) [4] 

39/02 . para fabricar objetos de comprimento definido, isto é, 
objetos discretos [4] 

39/04 . . utilizando moldes móveis (41/02 tem prioridade) 
[4] 

39/06 . . . continuamente móveis, por ex., ao longo de 
uma linha de produção [4] 

39/08 . . . Introduzindo o material para dentro do molde 
por força centrífuga [4] 

39/10 . . incorporando partes pré-formadas ou em camadas, 
por ex., vazamento em volta de insertos ou para 
revestir objetos [4] 

39/12 . . Fabricação de objetos de multicamadas ou 
multicoloridos [4] 

39/14 . para fabricar objetos de comprimento indefinido [4] 
39/16 . . entre correias sem-fim [4] 
39/18 . . incorporando partes pré-formadas ou em camadas, 

por ex., vazamento em volta de inserções ou para 
revestir objetos [4] 

39/20 . . Fabricação de artigos de multicamadas ou 
multicoloridos [4] 

39/22 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 
auxiliares [4] 

39/24 . . Alimentação do material para dentro do molde [4] 
39/26 . . Moldes ou machos [4] 

39/28 . . . com meios para evitar crostas [4] 
39/30 . . . com meios para cortar objetos [4] 
39/32 . . . com juntas ou semelhantes para fazer o molde 

impermeável [4] 
39/34 . . . para objetos cortados por baixo [4] 
39/36 . . Remoção de artigos moldados [4] 
39/38 . . Aquecimento ou resfriamento [4] 
39/40 . . Compensando a variação de volume, por ex., 

retração [4] 
39/42 . . Vazamento sob condições especiais, por ex., vácuo 

[4] 
39/44 . . Medição, controle ou regulagem [4] 

41/00 Modelagem pelo revestimento de um molde, macho ou 
outro substrato, isto é, pela deposição de material e 
retirada do objeto modelado; Aparelhos para esse fim 
(com pressão de compactação 43/00) [4] 

41/02 . para fabricar objetos de comprimento definido, isto é, 
objetos discretos [4] 

41/04 . . Vazamento por rotação ou centrifugação, isto é, 
revestindo a superfície interna de um molde pela 
rotação do molde [4] 

41/06 . . . com cerca de dois ou mais eixos [4] 
41/08 . . Revestimento de um molde, macho ou outro 

substrato, por pulverização ou fluidização, por ex., 
pulverização de pó [4] 

41/10 . . . por fluidização [4] 
41/12 . . Distribuição do material sobre um substrato [4] 
41/14 . . Imersão de um macho [4] 
41/16 . . Vazamento de material em suspensão, isto é, 

aplicação de uma suspensão ou pasta fluida sobre 
uma superfície perfurada, porosa ou absorvente com 
eliminação do líquido por drenagem [4] 

41/18 . . Vazamento com lubrificante, isto é, vazamento do 
material de moldagem para dentro de uma cavidade 
do molde com o material em excesso sendo 
decantado [4] 

41/20 . . incorporando partes pré-formadas ou em camadas, 
por ex., moldagem em volta de insertos ou para 
revestir objetos [4] 

41/22 . . Fabricação de objetos em multicamadas ou 
multicoloridos [4] 

41/24 . para fabricar objetos de comprimento indefinido [4] 
41/26 . . pela deposição de material fluido sobre um tambor 

rotativo [4] 
41/28 . . Pela deposição de um material fluido sobre uma 

correia sem-fim [4] 
41/30 . . incorporando partes pré-formadas ou em camadas, 

por ex., moldagem em volta de insertos ou para 
revestir objetos [4] 

41/32 . . Fabricação de objetos em multicamadas ou 
multicoloridos [4] 

41/34 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 
auxiliares [4] 

41/36 . . Alimentação do material por sobre o molde, macho 
ou outro substrato [4] 

41/38 . . Moldes, machos ou outros substratos [4] 
41/40 . . . Machos [4] 
41/42 . . Remoção de objetos de moldes, machos ou outros 

substratos [4] 
41/44 . . . Objetos de comprimento indefinido [4] 
41/46 . . Aquecimento ou resfriamento [4] 
41/48 . . Compensando a variação de volume, por ex., 

retração [4] 
41/50 . . Modelagem sob condições especiais, por ex., vácuo 

[4] 
41/52 . . Medição, controle ou regulagem [4] 
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43/00 Moldagem por compressão, isto é aplicando uma 
pressão externa para fazer escoar o material de 
moldagem; Aparelhos para esse fim (modelagem ou 
impregnação por compressão de materiais compostos 
compreendendo reforços que não sejam fibras de pequeno 
comprimento 70/40; prensas em geral B 30 B)  [4,6] 

43/02 . de objetos de comprimento definidos, isto é, objetos 
discretos [4] 

43/04 . . utilizando moldes móveis [4] 
43/06 . . . continuamente móveis [4] 
43/08 . . . . com movimento circular [4] 
43/10 . . Prensagem isostática, isto é, utilizando membros 

que exercem pressão não-rígida contra partes 
rígidas ou matrizes [4] 

43/12 . . . utilizando sacos envolvendo o material de 
moldagem [4] 

43/14 . . em várias etapas [4] 
43/16 . . Forjamento [4] 
43/18 . . incorporando partes pré-formadas ou em camadas, 

por ex., moldagem por compressão em volta de 
insertos ou para revestir objetos [4] 

43/20 . . Fabricação de objetos de multicamadas ou 
multicoloridos [4] 

43/22 . de objetos de comprimento indefinido [4] 
43/24 . . Calandragem [4] 
43/26 . . em várias etapas (43/30 tem prioridade) [4] 
43/28 . . incorporando partes pré-formadas ou em camadas, 

por ex., moldagem por compressão em volta de 
insertos ou para revestir objetos [4] 

43/30 . . Fabricação de objetos de multicamadas ou 
multicoloridos [4] 

43/32 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 
auxiliares [4] 

43/34 . . Alimentação do material para o molde ou para os 
meios de compressão [4] 

43/36 . . Moldes para fabricar objetos de comprimento 
definido, isto é, objetos discretos [4] 

43/38 . . . com meios para evitar crostas [4] 
43/40 . . . com meios para cortar o objeto [4] 
43/42 . . . para objetos cortados por baixo [4] 
43/44 . . Meios de compressão para fabricar objetos de 

comprimento indefinido [4] 
43/46 . . . roletes [4] 
43/48 . . . Correias sem fim [4] 
43/50 . . Remoção de artigos moldados [4] 
43/52 . . Aquecimento ou resfriamento [4] 
43/54 . . Compensando a variação de volume, por ex., 

retração [4] 
43/56 . . Moldagem por compressão sob condições especiais, 

por ex., vácuo [4] 
43/58 . . Medição, controle ou regulagem [4] 
 

44/00 Modelagem por pressão interna gerada no material, por 
ex., por expansão, formação de espuma  [6] 

44/02 . para objetos de comprimento definido, isto é objetos 
discretos  [6] 

44/04 . . formados por pelo menos duas partes de materiais 
quimicamente ou fisicamente diferentes, por ex., 
com densidades distintas  [6] 

44/06 . . . Produção de objetos em multicamadas  [6] 
44/08 . . empregando várias etapas de expansão  [6] 
44/10 . . Aplicando contra pressão durante a expansão  [6] 

44/12 . . Incorporando ou moldando sobre partes pré-
formadas, por ex., inserções, reforços [6] 

44/14 . . . sendo a parte pré-formada um revestimento  [6] 
44/16 . . . . modelada pela expansão do material  [6] 
44/18 . . . Enchendo cavidades pré-formadas  [6] 
44/20 . para objetos de comprimento indefinido  [6] 
44/22 . . formados por pelo menos duas partes de materiais 

quimicamente ou fisicamente diferentes, por ex., 
com densidades distintas [6] 

44/24 . . . Produção de objetos em multicamadas  [6] 
44/26 . . empregando várias etapas de expansão  [6] 
44/28 . . Expandindo o material de moldagem sobre 

superfícies de movimento contínuo  [6] 
44/30 . . Expandindo o material de moldagem entre correias 

sem-fim ou roletes  [6] 
44/32 . . Incorporando ou moldando sobre partes pré-

formadas, por ex., revestimentos, inserções, 
reforços  [6] 

44/34 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 
auxiliares  [6] 

44/36 . . Alimentação do material a ser modelado  [6] 
44/38 . . . em um espaço fechado, isto é para produzir 

objetos de comprimento definido  [6] 
44/40 . . . . por gravidade, por ex., por vazamento  [6] 
44/42 . . . . utilizando diferença de pressão, por ex., por 

injeção, por vácuo  [6] 
44/44 . . . . na forma de partículas ou pelotas 

expansíveis  [6] 
44/46 . . . em um espaço aberto ou sobre uma superfície 

em movimento, isto é para produzir objetos de 
comprimento indefinido [6] 

44/48 . . . . por gravidade, vazamento sobre ou entre 
superfícies em movimento  [6] 

44/50 . . . . utilizando diferença de pressão, por ex., por 
extrusão, por pulverização  [6] 

44/52 . . . . . entre superfícies em movimento  [6] 
44/54 . . . . na forma de partículas ou grânulos  

expansíveis  [6] 
44/56 . . Pós-tratamento de objetos, por ex., para alterar a 

forma  [6] 
44/58 . . Moldes  [6] 
44/60 . . Medição, controle ou regulagem  [6] 

45/00 Moldagem por injeção, isto é, forçando o volume 
necessário de material de moldagem através de um 
canal para dentro de um molde fechado; Aparelhos 
para esse fim (moldagem por injeção a sopro 49/06) [4] 

45/02 . Moldagem por transferência, isto é, transferindo o 
volume necessário de material de moldagem por um 
pistão de uma cavidade de carga para dentro de uma 
cavidade de um molde [4] 

45/03 . Aparelhos para moldagem por injeção (moldagem por 
transferência 45/02) [4] 

45/04 . . utilizando moldes móveis (45/08 tem prioridade) 
[4] 

45/06 . . . sobre uma mesa giratória [4] 
45/07 . . utilizando unidades de injeção móveis [4] 
45/08 . . . movendo com o molde durante a operação de 

injeção [4] 
45/10 . . utilizando moldes ou unidades de injeção usáveis 

em diferentes disposições ou combinações mútuas 
[4] 

45/12 . . utilizando dois ou mais moldes fixos, por ex., em 
tandem [4] 

45/13 . . utilizando duas ou mais unidades de injeção 
cooperando com um único molde [4] 
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45/14 . incorporando partes pré-formadas ou em camadas, por 
ex., moldagem por injeção em volta de insertos ou para 
revestir objetos [4] 

45/16 . Fabricando objetos de multicamadas ou multicoloridos 
[4] 

45/17 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 
auxiliares [4] 

45/18 . . Alimentação do material para dentro de aparelhos 
de moldagem por injeção [4] 

45/20 . . Bocais de injeção [4] 
45/22 . . . Sistemas de bocais múltiplos [4] 
45/23 . . . Equipamento para travar a alimentação [4] 
45/24 . . . Equipamento de limpeza [4] 
45/26 . . Moldes [4] 
45/27 . . . Canais de alimentação [4] 
45/28 . . . . Dispositivos de fechamento para esse fim 

[4] 
45/30 . . . . Meios de controle do fluxo no interior de 

canal de injeção, por ex., estrutura "torpedo" 
[4] 

45/32 . . . havendo várias cavidades, no molde, espaçadas 
axialmente [4] 

45/33 . . . espaçadas transversalmente, por ex., 
radialmente, partes móveis do molde [4] 

45/34 . . . havendo meios de ventilação [4] 
45/36 . . . havendo meios para localizar ou centrar machos  
45/37 . . . Paredes das cavidades do molde [4] 
45/38 . . Equipamento para fechar o canal de alimentação ou 

orifício de entrada [4] 
45/40 . . Remoção ou ejeção de objetos moldados [4] 
45/42 . . . utilizando meios móveis pelo lado de fora do 

molde entre as partes do molde [4] 
45/43 . . . utilizando fluido sob pressão [4] 
45/44 . . . por corte na parte inferior do objeto [4] 
45/46 . . Meios para plastificar ou homogeneizar o material 

de moldagem ou para forçá-lo para dentro do  
molde [4] 

45/47 . . . utilizando parafusos (45/54 tem prioridade) [4] 
45/48 . . . . Parafuso de plastificação e parafuso de 

injeção [4] 
45/50 . . . . Parafuso móvel axialmente [4] 
45/52 . . . . . Dispositivos anti-retorno [4] 
45/53 . . . utilizando aríete ou embolo de injeção [4] 
45/54 . . . . e parafuso de plastificação [4] 
45/56 . . . utilizando partes de moldes móveis durante ou 

depois da injeção, por ex., moldagem de injeção 
por compressão [4] 

45/57 . . . Aplicando uma pós-pressão sobre o material 
moldado [4] 

45/58 . . . Detalhes [4] 
45/60 . . . . Parafusos [4] 
45/62 . . . . Tambores ou cilindros [4] 
45/63 . . . . Meios de ventilação ou desgaseificação [4] 
45/64 . . Dispositivos de abertura de moldes, fechamento ou 

grampeamento [4] 
45/66 . . . Mecânicos [4] 
45/67 . . . Hidráulicos [4] 
45/68 . . . Hidro-mecânicos [4] 
45/70 . . Meios para plastificar ou homogeneizar o material 

de moldagem ou para forçá-lo para dentro do 
molde, combinado com os dispositivos de abertura, 
fechamento ou grampeamento do molde [4] 

45/72 . . Aquecimento ou resfriamento [4] 
45/73 . . . do molde [4] 
45/74 . . . da unidade de injeção [4] 
45/76 . . Medição, controle ou regulagem [4] 

45/77 . . . da velocidade ou da pressão do material de 
moldagem [4] 

45/78 . . . da temperatura [4] 
45/80 . . . da posição relativa das partes do molde [4] 
45/82 . . . Circuitos hidráulicos [4] 
45/83 . . Meios de lubrificação [4] 
45/84 . . Dispositivos de segurança [4] 

47/00 Moldagem por extrusão, isto é, forçando o material de 
moldagem através de uma matriz ou bocal que dá a 
forma desejada; Aparelhos para esse fim (moldagem por 
extrusão a sopro 49/04; prensas de extrusão em geral B 30 
B 11/22) [4] 

47/02 . incorporando partes pré-formadas ou em camadas, por 
ex., moldagem por extrusão em volta de insertos ou 
para revestir os objetos [4] 

47/04 . de objetos em multicamadas ou multicoloridos [4] 
47/06 . . Objetos em multicamadas [4] 
47/08 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 

auxiliares [4] 
47/10 . . Alimentação do material para o extrusor [4] 
47/12 . . Bocais ou matrizes de extrusão [4] 
47/14 . . . com abertura larga, por ex., para chapas [4] 
47/16 . . . . ajustável [4] 
47/18 . . . . com partes da matriz oscilando uma em 

relação à outra [4] 
47/20 . . . com abertura anular, por ex., para artigos 

tubulares 
47/22 . . . . ajustável [4] 
47/24 . . . . com partes da matriz giráveis uma em 

relação a outra [4] 
47/26 . . . . Múltiplos bocais, de extrusão, anulares [4] 
47/28 . . . . Bocais de extrusão anulares dispostos em 

cruzeta [4] 
47/30 . . . Bocais de extrusão de multi-orifícios [4] 
47/32 . . . Bocais de extrusão com roletes [4] 
47/34 . . Transportadores para material extrudado [4] 
47/36 . . Meios para plastificar ou homogeneizar o material 

moldado ou forçá-lo através do bocal ou matriz [4] 
47/38 . . . utilizando parafusos [4] 
47/40 . . . . utilizando, pelo menos, dois parafusos de 

encastramento [4] 
47/42 . . . . . utilizando parafusos auxiliares, por ex., 

parafusos planetários [4] 
47/44 . . . . utilizando parafusos axialmente móveis [4] 
47/46 . . . . utilizando parafusos de extrusão em 

direções opostas [4] 
47/48 . . . . utilizando parafusos dispostos 

coaxialmente, um dentro do outro [4] 
47/50 . . . . utilizando, pelo menos, dois parafusos, um 

após o outro, por ex., plastificadores de 
multi-estágio [4] 

47/52 . . . utilizando roletes ou discos [4] 
47/54 . . . utilizando aríete ou êmbolo de prensa [4] 
47/56 . . . utilizando mais do que um extrusor para 

alimentar uma matriz [4] 
47/58 . . . Detalhes [4] 
47/60 . . . . Parafusos [4] 
47/62 . . . . . tendo mais de um filete de parafuso [4] 
47/64 . . . . . tendo dispositivos de mistura 

incorporados [4] 
47/66 . . . . Tambores ou cilindros [4] 
47/68 . . . . Filtros [4] 
47/70 . . . . Divisores de fluxo [4] 
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47/72 . . . . Meios de realimentação [4] 
47/74 . . . . Meios de desvio [4] 
47/76 . . . . meios de ventilação ou desgaseificação [4] 
47/78 . . Aquecimento ou resfriamento do material a ser 

extrudado ou do fluxo do material extrudado [4] 
47/80 . . . na zona de plastificação [4] 
47/82 . . . . Aquecimento dos cilindros [4] 
47/84 . . . . Aquecimento dos parafusos [4] 
47/86 . . . na zona do bocal [4] 
47/88 . . . Aquecimento ou resfriamento do fluxo do 

material extrudado [4] 
47/90 . . . . com calibração ou dimensionamento [4] 
47/92 . . Medição, controle ou regulagem [4] 
47/94 . . Lubrificação [4] 
47/96 . . Dispositivos de segurança [4] 

49/00 Moldagem por sopro, isto é, inflando um pré-formado 
ou parison para a forma desejada dentro de um molde; 
Aparelhos para esse fim [4] 

49/02 . Moldagem por sopro combinada com a fabricação do 
pré-formado ou do parison [4] 

49/04 . . Moldagem a sopro por extrusão [4] 
49/06 . . Moldagem a sopro por injeção [4] 
49/08 . Estiramento biaxial durante a moldagem a sopro [4] 
49/10 . . utilizando meios mecânicos [4] 
49/12 . . . Estiramento de barras [4] 
49/14 . . . Grampos [4] 
49/16 . . utilizando diferença de pressão, por ex., pré-

sopramento [4] 
49/18 . utilizando várias etapas de sopramento (49/16 tem 

prioridade) [4] 
49/20 . objetos tendo insertos ou reforços [4] 
49/22 . utilizando pré-formados ou parisons em multicamadas 

[4] 
49/24 . Revestimento ou rotulagem [4] 
49/26 . . Revestimento interno de tubos [4] 
49/28 . Aparelhos de moldagem por sopro [4] 
49/30 . . tendo moldes ou partes de moldes móveis [4] 
49/32 . . . com movimento de vai e vem [4] 
49/34 . . . . as partes do molde movendo-se de forma 

sobreposta [4] 
49/36 . . . giráveis ao redor de um eixo [4] 
49/38 . . . montado sobre suportes móveis sem-fim [4] 
49/40 . . . sobre tambores cooperantes [4] 
49/42 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 

auxiliares [4] 
49/44 . . para aplicar pressão através das paredes de um saco 

inflado [4] 
49/46 . . caracterizado pelo uso de meio especial ou fluidos 

de sopro outros que não o ar [4] 
49/48 . . Moldes [4] 
49/50 . . . tendo meios de corte ou de desencrustação [4] 
49/52 . . . tendo meios de decoração ou impressão [4] 
49/54 . . . para artigos recortados [4] 
49/56 . . meios de abertura, fechamento ou grampeamento 
49/58 . . Meios de sopro [4] 
49/60 . . . Agulhas de sopro [4] 
49/62 . . Meios de ventilação [4] 

49/64 . . Aquecimento ou resfriamento de pré-formados, 
parisons ou objetos soprados [4] 

49/66 . . . Resfriamento pela introdução de refrigerante 
para dentro do artigo soprado [4] 

49/68 . . . Fornos especialmente adaptados para aquecer 
pré-formados ou parisons [4] 

49/70 . . Remoção ou ejeção de artigos soprados do molde 
[4] 

49/72 . . Desencrustação do lado de fora do molde [4] 
49/74 . . . Desencrustação da zona do gargalo [4] 
49/76 . . Calibração do gargalo [4] 
49/78 . . Medição, controle ou regulagem [4] 
49/80 . . . Testes, por ex., por vazamento [4] 

51/00 Modelagem por termoformação, por ex., modelagem de 
chapas em moldes aquecidos ou por estiramento 
profundo; Aparelhos para esse fim [4] 

51/02 . Termoformação combinada e fabricação de pré- 
formados [4] 

51/04 . Termoformação combinada e pré-estiramento, por ex., 
estiramento biaxial [4] 

51/06 . . utilizando diferença de pressão [4] 
51/08 . Formação por estiramento profundo ou por meio de 

moldes aquecidos, isto é, apenas utilizando meios 
mecânicos [4] 

51/10 . Formação pela diferença de pressão, por ex., vácuo [4] 
51/12 . de objetos tendo insertos ou reforços [4] 
51/14 . utilizando pré-formados em multicamadas ou chapas [4] 
51/16 . Revestimento ou rotulagem [4] 
51/18 . Aparelhos de termoformação [4] 
51/20 . . tendo moldes ou partes de moldes móveis [4] 
51/22 . . . pivotáveis sobre um eixo [4] 
51/24 . . . montados sobre suportes móveis sem-fim [4] 
51/26 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 

auxiliares [4] 
51/28 . . para aplicar pressão através da parede de um saco 

inflado ou diafragma [4] 
51/30 . . Moldes [4] 
51/32 . . . tendo dispositivos de corte [4] 
51/34 . . . para objetos com cortes na parte inferior [4] 
51/36 . . . especialmente adaptados para formar vácuo [4] 
51/38 . . . Meios de abrir, fechar ou grampear [4] 
51/40 . . . Meios de ventilação [4] 
51/42 . . Aquecimento ou resfriamento [4] 
51/44 . . Remoção ou ejeção de objetos moldados [4] 
51/46 . . Medição, controle ou regulagem [4] 

53/00 Modelagem por curvamento, dobramento, torção, 
alisamento ou aplainamento; Aparelhos para esse fim 
(61/10 tem prioridade) [4] 

53/02 . Curvamento ou dobramento (53/22, 53/34, 53/36, 53/56 
têm prioridade) [4] 

53/04 . . de placas ou folhas [4] 
53/06 . . . Formação de linhas de dobramento por 

prensagem ou incisão [4] 
53/08 . . de tubos [4] 
53/10 . . de películas tubulares sopradas, por ex., nesga [4] 
53/12 . . helicoidalmente, por ex., para fazer molas [4] 
53/14 . Torção [4] 
53/16 . Alisamento ou aplainamento [4] 
53/18 . . de placas ou folhas [4] 
53/20 . . de tubos [4] 
53/22 . Corrugamento [4] 
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53/24 . . de placas ou folhas [4] 
53/26 . . . paralelo à direção de alimentação [4] 
53/28 . . . transversal à direção de alimentação [4] 
53/30 . . de tubos (por moldagem a sopro 49/00) [4] 
53/32 . enrolamento (53/56 tem prioridade) [4] 
53/34 . Laminação das bordas (das extremidades de tubos 

57/12) [4] 
53/36 . Curvamento e união, por ex., para fazer objetos ocos 

(53/56 tem prioridade; a partir de papéis B 31 C) [4] 
53/38 . . pelo curvamento de chapas ou tiras, 

perpendicularmente, ao eixo longitudinal do objeto 
sendo formado e união das bordas [4] 

53/40 . . . para objetos de comprimento definido, isto é, 
objetos discretos [4] 

53/42 . . . . utilizando superfícies de formação interna, 
por ex., mandris [4] 

53/44 . . . . . girável ao redor do eixo do objeto [4] 
53/46 . . . . utilizando superfícies de formação externa, 

por ex., luvas [4] 
53/48 . . . para objetos de comprimento indefinido, isto é, 

curvamento de uma tira progressivamente [4] 
53/50 . . . . utilizando superfícies de formação interna, 

por ex., mandris [4] 
53/52 . . . . utilizando superfícies de formação externa, 

por ex., luvas [4] 
53/54 . . . . guia, alinhamento ou modelagem de bordas 

[4] 
53/56 . Enrolamento e união, por ex., enrolamento em espiral 

[4] 
53/58 . . helicoidalmente [4] 
53/60 . . . utilizando superfícies de formação interna, por 

ex., mandris [4] 
53/62 . . . . girável ao redor do eixo de enrolamento [4] 
53/64 . . . . . e movendo-se axialmente [4] 
53/66 . . . . . com o elemento de alimentação de 

enrolamento movendo-se axialmente [4] 
53/68 . . . . com o elemento de alimentação de 

enrolamento rotativo [4] 
53/70 . . . . . e movendo-se axialmente [4] 
53/72 . . . utilizando superfícies de formação externa [4] 
53/74 . . . utilizando uma superfície de formação na 

modelagem de uma correia sem-fim que é 
reciclada depois da operação de formação [4] 

53/76 . . . a cerca de mais de um eixo [4] 
53/78 . . . utilizando chapas ou folhas perfiladas [4] 
53/80 . Partes componentes, detalhes ou acessórios; Operações 

auxiliares [4] 
53/82 . . Machos ou mandris [4] 
53/84 . . Aquecimento ou resfriamento [4] 

55/00 Modelagem por estiramento, por ex., estiramento 
através de uma matriz; Aparelhos para esse fim (61/08 
tem prioridade) [4] 

55/02 . de placas ou folhas [4] 
55/04 . uniaxial, por ex., obliquo [4] 
55/06 . . . paralelo à direção de alimentação [4] 
55/08 . . . transversal à direção de alimentação [4] 
55/10 . . multiaxial [4] 
55/12 . . . biaxial [4] 
55/14 . . . . sucessivamente [4] 
55/16 . . . . simultaneamente [4] 
55/18 . . pela compressão entre superfícies, por ex., rolos [4] 
55/20 . . Grampos das bordas [4] 

55/22 . de tubos [4] 
55/24 . . radial [4] 
55/26 . . biaxial [4] 
55/28 . de películas tubulares sopradas, por ex., por inflação [4] 
55/30 . Estiramento através de uma matriz [4] 

57/00 Modelagem da extremidade dos tubos, por ex., 
flangeamento, em forma de sino, fechamento; Aparelhos 
para esse fim [4] 

57/02 . Em forma de sino ou alargamento, por ex., combinados 
com a formação de uma ranhura [4] 

57/04 . . utilizando meios mecânicos [4] 
57/06 . . . elasticamente deformáveis [4] 
57/08 . . utilizando diferença de pressão [4] 
57/10 . Fechamento [4] 
57/12 . Laminação das bordas [4] 

59/00 Modelagem de superfícies, por ex., gravação; Aparelhos 
para esse fim [4] 

59/02 . por meios mecânicos, por ex., por prensagem [4] 
59/04 . . utilizando roletes ou correias sem-fim [4] 
59/06 . . utilizando tambores a vácuo [4] 
59/08 . por tratamento a fogo [4] 
59/10 . por tratamento com descarga elétrica (eletrodos per se 

H 01 T) [4] 
59/12 . . em um outro meio que não o ar [4] 
59/14 . por tratamento com plasma (em geral H 05 H) [4] 
59/16 . por energia ondulatória ou radiação por partículas [4] 
59/18 . pela liberação de tensões internas, por ex., memória 

plástica [4] 

61/00 Modelagem pela liberação de tensões internas; 
Fabricação de pré-formados tendo pressões internas; 
Aparelhos para esse fim (para modelagem de superfície 
59/18; para revestir artigos 63/38; para unir partes pré-
formadas 65/66) [4] 

61/02 . Contração térmica [4] 
61/04 . Expansão térmica [4] 
61/06 . fabricação de pré-formados tendo pressões internas, por 

ex., memória plástica [4] 
61/08 . . por estiramento de tubos [4] 
61/10 . . por curvamento de placas ou folhas [4] 

63/00 Cobertura ou revestimento, isto é, aplicação de camadas 
pré-formadas ou de revestimentos de matéria plástica; 
Aparelhos para esse fim (73/00 tem prioridade; por sopro 
49/00; por transformação térmica 51/00) [4,5] 

63/02 . utilizando material em forma de folhas ou tiras (63/26 
tem prioridade) [4] 

63/04 . . por dobramento, enrolamento, curvamento ou 
similar [4] 

63/06 . . . em volta de objetos tubulares [4] 
63/08 . . . por enrolamento helicoidal [4] 
63/10 . . . . em volta de objetos tubulares [4] 
63/12 . . . por enrolamento em espiral [4] 
63/14 . . . . em volta de objetos tubulares [4] 
63/16 . . aplicado por saco ou diafragma de "borracha" [4] 
63/18 . utilizando camadas ou revestimentos tubulares (63/26 

tem prioridade) [4] 
63/20 . . utilizando diferença de pressão, por ex., vácuo [4] 
63/22 . utilizando camadas ou revestimentos tendo uma forma 

adaptada à forma do objeto (63/26 tem prioridade) [4] 
63/24 . utilizando fios [4] 
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63/26 . Revestimento ou cobrimento de superfícies internas 
(63/38 tem prioridade) [4] 

63/28 . . aplicado por saco ou diafragma de "borracha" [4] 
63/30 . . utilizando materiais em forma de folhas ou tiras [4] 
63/32 . . . por enrolamento helicoidal [4] 
63/34 . . utilizando camadas ou revestimentos tubulares [4] 
63/36 . . . sendo colocadas de fora para dentro [4] 
63/38 . pela liberação de tensões internas [4] 
63/40 . . utilizando materiais na forma de folha ou tira [4] 
63/42 . . utilizando camadas ou revestimentos tubulares [4] 
63/44 . . a forma das camadas ou revestimentos sendo 

adaptadas à forma do objeto [4] 
63/46 . . de superfícies internas [4] 
63/48 . Preparação das superfícies [4] 

65/00 União de partes pré-formadas; Aparelhos para esse fim 
(para fazer caixas, cartões, envelopes ou sacos B 31 B; para 
selar ou fixar dobras ou fechos de pacotes B 65 B 51/00; 
união de elementos de construção em geral F 16 B; encaixe 
de guias luminosos G 02 B 6/255) [4,5] 

65/02 . por aquecimento, com ou sem pressão [4] 
65/04 . . Aquecimento dielétrico, por ex., soldagem por alta 

freqüência [4] 
65/06 . . utilizando fricção, por ex., soldagem por rotação [4] 
65/08 . . utilizando vibrações ultra-sônicas [4] 
65/10 . . utilizando gases quentes [4] 
65/12 . . . e uma vareta de soldagem [4] 
65/14 . . utilizando energia ondulatória ou radiação por 

partículas [4] 
65/16 . . . raios laser [4] 
65/18 . . utilizando ferramenta aquecida [4] 
65/20 . . . com contato direto, por ex., usando "espelho" 

[4] 
65/22 . . . Fio aquecido [4] 
65/24 . . . caracterizado por meios para aquecer a 

ferramenta [4] 
 
Nota 

As invenções são classificadas nos grupos 65/24 a 65/32 
apenas se os detalhes ou adaptações dos meios de 
aquecimento forem de interesse. [4] 
 

65/26 . . . . Fluido quente [4] 
65/28 . . . . Chama ou material combustível [4] 
65/30 . . . . Meios elétricos [4] 
65/32 . . . . . Indução [4] 
65/34 . . utilizando elementos aquecidos que restam na junta, 

por ex., um elemento de soldagem considerado 
perdido "verlorenes Schweisselement" [4] 

65/36 . . . aquecido por indução [4] 
65/38 . . Aquecimento por impulsos [4] 
65/40 . . Aplicação de um material plástico fundido, por ex., 

"hot melt" (utilizando vareta de soldagem 65/12; 
por moldagem 65/70) [4] 

65/42 . . . entre as partes pré-montadas [4] 
65/44 . . União de um elemento de outro material que não 

plástico aquecido a um elemento plástico [4] 
65/46 . . . aquecido por indução [4] 

65/48 . utilizando adesivos (ativados por aquecimento 65/02; 
hot melts 65/40; partes não mecânicas de processo de 
colagem em geral C 09 J 5/00) [4] 

65/50 . . utilizando fita adesiva [4] 
65/52 . . Aplicação do adesivo [4] 
65/54 . . . entre partes pré-montadas [4] 
65/56 . utilizando meios mecânicos [4] 
65/58 . . Conexão por ação de mola [4] 
65/60 . . Rebitagem [4] 
65/62 . . Costura [4] 
65/64 . . União de um elemento de material outro que não o 

plástico a um elemento plástico, por ex., à força 
(65/44 tem prioridade) [4] 

65/66 . pela liberação de tensões internas, por ex., contração de 
uma das partes a serem unidas [4] 

65/68 . . utilizando elemento auxiliar retrátil [4] 
65/70 . por moldagem (utilizando uma técnica particular de 

moldagem, ver o local relevante para a técnica 
correspondente) [4] 

65/72 . por operações combinadas, por ex., soldagem e costura 
[4] 

65/74 . por soldagem e corte [4] 
65/76 . Fabricação de juntas não permanentes ou destacáveis 

[4] 
65/78 . Meios para manipular as partes a serem unidas, por ex., 

para fabricar recipientes ou objetos ocos [4] 
65/80 . . Meios de transferência rotativos [4] 
65/82 . Teste da junta [4] 
 
67/00 Técnicas de modelagem não abrangidos pelos grupos 

39/00 a 65/00, 70/00 ou 73/00  [4,6] 
67/02 . Moldagem por aglomeração [4] 
67/04 . . Sinterização (combinada com compressão 43/00) 

[4] 
67/06 . . coagulação [4] 
67/08 . moldagem por tela, por ex., forçando o material de 

moldagem através de uma tela perfurada sobre uma 
superfície de moldagem [4] 

67/12 a 
67/20 . para objetos porosos ou celulares, por ex., de espumas 

plásticas ou massas alveolares [4] 
67/24 . caracterizado pela escolha de material [4] 

69/00 Combinações de técnicas de modelagem não abrangidas 
por um dos grupos principais 39/00 a 67/00, por ex., 
associação de técnicas de moldagem e união; Aparelhos 
para esse fim [4] 

69/02 . de técnicas de moldagem somente [4] 
 
70/00 Modelagem de materiais compostos, isto é materiais 
plásticos com reforços, enchimentos ou partes pré-formadas, 
por ex., inserções (aspectos químicos C08,por ex., C 08 J 5/00)  [6] 

 
Nota 
 
 Neste grupo, os seguintes termos ou expressões são 

empregados com os significados indicados: [6] 
– reforço“ significa uma estrutura na forma de fibras, 

fios, varas, barras, seções chapas ou blocos ,que 
melhoram a resistência de um objeto; [6] 

– “carga“ significa uma substância relativamente inerte 
na forma de partículas, pó, pelotas, flocos ou esferas, 
que melhoram as propriedades físicas ou aumentam o 
volume ou o peso de um objeto; [6] 
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– “peça pré-formada“ significa uma peça produzida por 
qualquer material que seja completamente modelada 
para ter uma forma determinada e que não é utilizada 
como um reforço, por ex., fios metálicos ou redes 
incorporadas apenas na superfície de um objeto;  [6] 

– “inserções“ significa uma peça pré-formada 
incorporada em um objeto durante a moldagem  [6] 

 
70/02 . que compreende combinações de reforços e 

enchimentos incorporados na matriz, formando uma ou 
mais camadas, com ou sem camadas não-reforçadas ou 
não-carregadas  [6] 

70/04 . que compreende apenas reforços, por ex., plásticos 
auto-reforçados  [6] 

70/06 . . apenas reforços fibrosos  [6] 
70/08 . . . que compreende combinações de diferentes 

formas de reforços fibrosos incorporados na 
matriz, formando uma ou mais camadas, com 
ou sem camadas não-reforçadas [6] 

70/10 . . . caracterizados pela estrutura dos reforços 
fibrosos  [6] 

70/12 . . . . utilizando fibras curtas, isto é na forma de 
uma esteira  [6] 

70/14 . . . . . orientadas (material de enchimento 
orientado 70/62)  [6] 

70/16 . . . . utilizando fibras de comprimento 
substancial ou contínuo  [6] 

70/18 . . . . . na forma de uma esteira, por ex., 
composto de moldagem de folha  
(SMC) [6]  

70/20 . . . . . orientadas numa única direção, por ex., 
mechas ou outras fibras paralelas   [6] 

70/22 . . . . . orientadas em pelo menos duas direções 
formando uma estrutura bidimensional  
[6] 

70/24 . . . . . orientadas em pelo menos três direções 
formando uma estrutura tridimensional  
[6] 

70/26 . . Apenas reforços não fibrosos  [6] 
70/28 . . Operações de modelagem para esse fim  [6] 
 
Notas 
 
(1) Este grupo abrange :  [6] 

– a modelagem de reforços fibrososuniformes que são 
pré-impregnados ou sem  elemento aglutinante, ou de 
reforços não uniformes de fibras colocadas em um 
molde ou sobre um suporte;  [6] 

– a impregnação ou introdução de uma matriz de 
matéria plástica em reforços durante a  
modelagem  [6] 

(2) Este grupo não abrange: [6] 
– a moldagem por uma única técnica de matrizes 

plásticas misturadas com e contendo fibras curtas de 
reforço, que está incluída  no lugar apropriado para 
esta técnica;  [6] 

– o pré-tratamento, por ex., impregnação de reforços 
per se, isto é independentemente de seu  molde, que 
está incluído nos grupos B29B 15/08.  [6] 

 
70/30 . . . Modelagem em camadas, isto é aplicando 

fibras,  fitas ou grandes folhas  Sobre um molde,  
uma fôrma, ou  um macho ; Modelagem por 
pulverização,  isto é pulverizando as fibras 
sobre um molde, fôrma ou macho  [6] 

70/32 . . . . sobre um molde, fôrma ou macho  
rotativo [6] 

70/34 . . . . e modelando ou impregnando por 
compressão  [6] 

70/36 . . . . e impregnando por vazamento, por ex., 
fundição a vácuo  [6] 

70/38 . . . . Modelagem em camada automática, por ex., 
utilizando robôs, aplicando filamentos 
segundo padrões predeterminados  [6] 

70/40 . . . Modelagem ou impregnação por compressão 
(70/34 tem prioridade)  [6] 

70/42 . . . . para produzir objetos de comprimento 
definido, isto é objetos discretos   [6] 

70/44 . . . . . utilizando pressão isostática, por ex., 
moldagem  por diferença de pressão, 
com uma  bomba  de  vácuo,  um 
autoclave  ou  moldagem  de  borracha  
por  expansão  [6] 

70/46 . . . . . utilizando moldes nivelados, por ex., 
para deformar compostos de moldagem 
de folhas ( SMC ), prepregs  [6] 

70/48 . . . . . .  impregnando os reforços no molde 
fechado, por ex., moldagem por 
transferência de resina (RTM)   [6] 

70/50 . . . . para produzir objetos de comprimento 
indefinido, por ex., prepregs, compostos de 
moldagem de folha (SMC), compostos de 
moldagem cruzada  (XMC)  [6] 

70/52 . . . . . Pultrusão;  isto é modelagem e 
compressão pela tração contínua através 
de  uma matriz  [6] 

70/54 . . . Partes componentes, detalhes ou acessórios; 
Operações auxiliares  [6] 

70/56 . . . . Tensionando os reforços antes ou durante a 
modelagem  [6] 

70/58 . compreendendo apenas materiais de enchimento  [6] 
 
Nota 

A moldagem de matrizes de material plástico misturado 
com materiais de enchimento por uma única técnica está 
classificada no local apropriado para esta técnica.  [6] 

 
70/60 . . compreendendo uma combinação de tipos de 

material de enchimento distintos incorporados em 
uma matriz, formando uma ou mais camadas, e com 
ou sem camadas não carregadas  [6] 

70/62 . . o material de enchimento sendo orientado durante a 
moldagem (para fibras curtas 70/14)  [6] 

70/64 . . o material de enchimento influenciando as 
características da superfície do material, por ex., 
pela concentração perto da superfície ou pela 
incrustação na superfície à força  [6] 

70/66 . . o material de enchimento compreendendo poros,  
por ex., espuma sintética  [6] 

70/68 . por incorporação ou moldagem sobre partes  pré-
formadas, por ex., inserções, camadas   [ 6] 
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Nota 
 

Este grupo não abrange :  [6] 
– a incorporação ou moldagem sobre partes  

préformadas por uma única técnica, que está incluída 
no lugar apropriado para esta técnica;  [6] 

– pré-tratamento de partes  préformadas, per se, isto é 
independentemente de sua formação, que está 
incluída no grupo B 29 B 15/00.  [6] 

 
70/70 . . Inserções completamente encapsuladas [6] 
70/72 . . Encapsulamento de inserções que tem projeções não 

encapsuladas, por ex., extremidades, partes 
terminais de componentes elétricos  [6] 

70/74 . . Moldagem de material sobre uma parte 
relativamente pequena de um objeto pré-formado, 
por ex., moldagem de enxertos sobre uma peça  
pronta  [6] 

70/76 . . . Moldagem de bordas ou extremidades das 
partes préformadas  [6] 

70/78 . . Moldagem de material apenas sobre um lado de um 
objeto pré-formado [6] 

70/80 . . . Moldagem de material de vedação em 
elementos de fechamento  [6] 

70/82 . . Incrustação parcial ou total de fios metálicos, redes 
ou similares na superfície de um objeto, por ex., por 
corte ou prensagem (prensagem de pelotas ou 
materiais similares em uma superfície 70/64)  [6] 

70/84 . . Moldagem de material sobre partes  préformadas a 
serem unidas [6] 

70/86 . . Incorporação em camadas de reforço impregnadas 
uniformemente  [6] 

70/88 . caracterizados principalmente por possuir propriedades 
específicas, por ex., condutores  elétricos, reforçados no 
local  [6] 

 

71/00 Pós-tratamento de objetos sem alterar sua forma; 
Aparelhos para esse fim (44/56, 73/00 têm prioridade, 
modelagem de superfície 59/00, aspectos químicas C 08 J 
7/00) [4,5,6] 

71/02 . Pós-tratamento térmico [4] 
71/04 . por energia ondulatória ou radiação por partículas [4] 

73/00 Reparo de artigos feitos de matéria plástica ou de 
substâncias em estado plástico, por ex., de artigos 
modelados ou fabricados, utilizando técnicas abrangidas 
por esta subclasse ou pela subclasse B 29 D 
(recauchutagem de pneumáticos B 29 D 30/54; dispositivos 
para tapar vazamentos em canos ou mangueiras F 16 L 
55/16) [5] 

73/02 . utilizando um líquido ou um material pastoso (73/16 
tem prioridade) [5] 

73/04 . utilizando elementos pré-formados [5] 
73/06 . . utilizando tampas inseridas no orifício e que o 

vedam [5] 
73/08 . . . Aparelhos para esse fim, por ex., para inserí-las 

[5] 
73/10 . . utilizando remendos obturadores aplicados sobre a 

superfície do objeto (73/14 tem prioridade) [5] 
73/12 . . . Aparelhos para esse fim, por ex., para aplicá-los 

(73/30 tem prioridade) [5] 
73/14 . . utilizando elementos compostos de duas partes 

reunidas entre si depois de haver sido colocada cada 
uma a cada lado do objeto [5] 

73/16 . Disposições ou agentes de auto-reparação ou de 
autovedação das perfurações (composições de vedação 
per se, ver a Seção C, por ex., C 09 K 3/10) [5] 

73/18 . . sendo o próprio material do objeto auto-vedante, 
por ex., por compressão [5] 

73/20 . . . estando o material do objeto somente composto 
em parte de um material vedante deformável [5] 

73/22 . . incorporando o objeto elementos que contém uma 
composição de vedação, por ex., pó que se libera 
quando o objeto for danificado [5] 

73/24 . Aparelhos ou acessórios não incluídos em outro local [5] 
73/26 . . para o pré-tratamento mecânico [5] 
73/28 . . para comprimir e estirar material flexível, por ex., 

câmaras de ar internas [5] 
73/30 . . para comprimir o local ou aquecer o local [5] 
73/32 . . . utilizando um elemento elástico, por ex., uma 

bolsa inflável [5] 
73/34 . . . para aquecer o local [5] 
 

 

B 29 D PRODUÇÃO DE OBJETOS ESPECIAIS DE MATÉRIAS PLÁSTICAS OU DE SUBSTÂNCIAS EM ESTADO PLÁSTICO 
(fabricação de grânulos B 29 B 9/00; fabricação de pré-formados B 29 B 11/00) [4] 
 

Notas 

(1) Atenção para a Nota (3) após o título da classe B 29. [4] 
(2) Nesta subclasse é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse B 29 K. Os códigos de indexação devem ser não-

ligados [4] 

 

1/00 Produção de objetos com roscas de parafuso 

5/00 Produção de elementos de fechos de correr; Fabricação e 
fixação combinadas dos elementos de fechos de correr [4] 

5/02 . os fechos com elementos de engate separados [4] 

5/04 . os elementos de engate sendo formados por ondulação 
contínua de um material filamentar [4] 

5/06 . os elementos de engate sendo formados por uma hélice 
contínua [4] 

5/08 . os elementos do engate sendo formados pela borda da 
encordoalha perfilada ou ameada [4] 

5/10 . os elementos de engate sendo formados por uma tira 
continuamente perfilada [4] 
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7/00 Produção de objetos planos, por ex., películas ou folhas 
(24/00 tem prioridade) [4] 

7/01 . Películas ou folhas [4] 

9/00 Produção de produtos em camadas [4] 
 
Nota 
 
 A classificação neste grupo deve ser suplementada pela 

classificação em B 32 B, desde que a invenção seja 
concernente a qualquer produto. 

 
11/00 Produção de elementos de ótica, por ex., lente, prismas 

(esmerilhamento ou polimento de elementos óticos B 24 B; 
forma estrutural de elementos óticos G 02 B) [4] 

11/02 . olhos artificiais de matéria plástica orgânica 

12/00 Fabricação de estruturas ou de armações 
12/02 . armações de óculos (forma estrutural G 02 C) 

15/00 Produção de rodas de engrenagem ou objetos similares 
com ranhuras ou saliências, por ex., botões de controle 

16/00 Produção de objetos com corrugações (23/18 tem 
prioridade) [4] 

17/00 Produção de aparelhos de gravar som contendo sulcos ou 
ranhuras finas ou impressões, por ex., discos para 
reprodução com agulha, cilindros (gravação de som ou de 
outras informações utilizando sulcos ou ranhuras formadas ou 
equivalentes G11B); Produção de discos a partir de matriz 
estêncil [4,6] 

19/00 Produção de botões ou de partes semi -acabadas de botões 
19/04 . por corte, fresagem, torneamento, estampagem ou 

perfuração de peças moldadas; Tratamento da superfície de 
botões 

19/06 . . Dispositivos para alimentação de peças semi-acabadas 
às máquinas de processamento 

19/08 . . Confecção de furos em botões ou em partes semi-
acabadas dos mesmos 

21/00 Produção de pentes para cabelo ou de objetos similares 
denteados ou ranhuras 

21/04 . por serragem, fresagem, corte ou operações similares  
21/06 . Polimento 

22/00 Produção de objetos ocos (objetos tubulares 23/00; 
pneumáticos 30/00) [4] 

22/02 . Objetos infláveis [7] 
22/04 . Objetos esféricos, por ex., esferas (22/02 tem 
  prioridade) [7] 

23/00 Produção de objetos tubulares (24/00 tem prioridade) [4] 
23/14 . Piteiras para charutos ou cigarros [4] 
23/18 . Mangueiras pregueadas [4] 
23/20 . Tubos flexíveis para espremer, por ex., para cosméticos [4] 
23/24 . Tubos sem fim, por ex., câmaras para pneus  [6] 

24/00 Produção de objetos com paredes ocas [4] 

25/00 Produção de cúpulas sem vigamento 

28/00 Produção de redes ou similares (por meio de nós D 04 G) [4] 

29/00 Produção de correias ou esteiras [4] 
29/06 . Correias transportadoras [4] 
29/08 . Correias dentadas propulsoras [4] 
29/10 . Correias propulsoras com seção transversal trapezoidal [4] 

30/00 Produção de pneumáticos ou pneus sólidos ou partes dos 
mesmos (produção de câmaras para pneus 23/24; forma 
estrutural dos pneus ou partes constitutivas B 60 C; conexão de 
válvulas para pneus B 60 C 29/00; testes de pneus G 01 M 
17/02) [4] 

30/02 . Pneus sólidos [4] 
30/04 . Enchimento elástico para pneus de borracha; Enchimento 

para pneus [4] 
30/06 . Pneumáticos ou partes dos mesmos [4] 
30/08 . . Montagem dos pneumáticos [4] 
30/10 . . . sobre machos redondos, isto é, a forma do macho é 

aproximadamente idêntica com a forma do 
pneumático acabado [4] 

30/12 . . . . Machos [4] 
30/14 . . . . Rolamento ou prensagem das camadas no 

processo de montagem [4] 
30/16 . . . . Aplicação das camadas; Guia ou estiramento 

das camadas durante a aplicação [4] 
30/18 . . . . Assentamento de anéis ou moldes de frisos; 

Dobramento das camadas têxteis em volta dos 
anéis ou moldes [4] 

30/20 . . . pelo método do pneu vazio, isto é, montagem sobre 
tambores cilíndricos [4] 

30/22 . . . . Camadas de proteção aplicadas no estado não 
expandido [4] 

30/24 . . . . Tambores [4] 
30/26 . . . . . Acessórios ou detalhes, por ex., 

membranas, elementos de transferência [4] 
30/28 . . . . Rolamento ou prensagem das camadas no 

processo de montagem [4] 
30/30 . . . . Aplicação das camadas; Guia ou estiramento 

das camadas durante a aplicação [4] 
30/32 . . . . Assentamento dos anéis ou moldes de frisos; 

Dobramento das camadas têxteis em volta dos 
anéis ou moldes [4] 

30/34 . . . pela cobertura conjunta de dois anéis de friso, 
dispostos, paralelamente, a uma certa distância um 
do outro, com camadas de tecido ou de cordas [4] 

30/36 . . Expansão de pneumáticos na forma vazia, por ex., de 
pneumáticos montados pelo processo do pneu vazio ou 
pela cobertura conjunta de dois anéis de friso [4] 

30/38 . . Insertos têxteis, por ex., camadas de cordas ou lona 
para pneus (fabricação de tecidos D 03 D); Tratamento 
dos insertos antes da montagem dos pneumáticos 
(tratamento dos insertos com borracha B 29 C 67/12; 
fabricação de camadas consistindo de cordas paralelas, 
sem fios de trama, ligados por ou embebidos em 
borracha B 29 C 67/14) [4] 

30/40 . . . Pré-tratamento químico de insertos têxteis antes da 
montagem do pneumático [4] 

30/42 . . . Tiras têxteis contínuas sem anéis de friso [4] 
30/44 . . . Estiramento ou tratamento das camadas antes da 

aplicação no tambor (durante a aplicação 
30/30) [4] 

30/46 . . . Corte das inserções de têxteis com a forma 
requerida [4] 
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30/48 . . Anéis ou moldes de friso (em fio metálico B 21 F 
37/00); Tratamento para os mesmos antes da 
montagem do pneumático [4] 

30/50 . . . Cobertura, por ex., por enrolamento dos anéis de 
friso ou moldes de friso em separado, com 
materiais têxteis, por ex., com tiras de reforço 
(dobramento das camadas têxteis em volta dos 
anéis ou núcleos 30/18, 30/32; pela cobertura 
conjunta de varões ou núcleos das colunas 30/34) 
[4] 

30/52 . . Bandas de rodagem não vulcanizadas, por ex., em 
pneumáticos usados; Recauchutagem (aparelhos para 
formar e vulcanizar as bandas de rodagem B 29 C 
35/02; aparelhos caracterizados por meios para 
sustentar rodas ou partes delas B 60 B 30/00) [4,5] 

30/54 . . . Recauchutagem [4] 
30/56 . . . . Recauchutagem com bandas de rodagem pré-

vulcanizadas [4] 
30/58 . . . aplicação de tiras de bandas de rodagem de 

borracha, isto é, aplicação de tiras de 
recauchutagem [4] 

30/60 . . . . por enrolamento de tiras estreitas [4] 
30/62 . . . . por extrusão ou injeção da banda de rodagem 

sobre a carcaça [4] 
30/64 . . . Distribuidor para pneumáticos [4] 
30/66 . . . Moldagem das bandas de rodagem sobre a carcaça 

do pneumático, por ex., bandas de rodagem anti-
derrapantes com pontas [4] 

30/68 . . . Corte dos perfis das bandas de rodagem dos 
pneumáticos [4] 

30/70 . . Camadas de proteção anulares [4] 
30/72 . . Paredes laterais [4] 

31/00 Produção de outros objetos especiais (dentes artificiais A 61 
C 13/08) 

31/02 . Buchas para mancais 
31/50 . Calçados  [6] 
 
Notas 
 
(1) A classificação é feita nesse grupo se a técnica de moldagem 

é relevante.  [6] 
(2) A montagem das partes individuais por união mecânica é 

classificada na subclasse A 43 D 25/00, por ex., colagem 
de partes de sapatos A 43 D 25/00 [6] 

31/502 . . produzidos em uma peça utilizando uma técnica de 
moldagem, por ex., moldagem por injeção, vazamento  
[6] 

31/505 . . . com partes em multicamadas   [6] 
31/508 . . com solas ou saltos formados e unidos gáspeas 

préformadas utilizando uma técnica de moldagem, por 
ex., moldagem por injeção, prensagem e vulcanização  
[6] 

31/51 . . . com partes em multicamadas [6] 
31/512 . . com solas ou saltos préformados unidos a gáspeas 

préformadas utilizando uma técnica de moldagem, por 
ex., alimentando ou injetando materiais plásticos entre 
as partes a serem unidas  [6] 

31/515  . . Produção de partes dos mesmos, por ex., solas, saltos 
gáspeas, por uma técnica de moldagem  [6] 

31/518 . . . Partes em multicamadas   [6] 
 

 

B 29 K ESQUEMA DE INDEXAÇÃO ASSOCIADO COM AS SUBCLASSES B 29 B, C OU D, REFERENTE AOS MATERIAIS DE 
MOLDAGEM OU AOS MATERIAIS DE REFORÇO, ENCHIMENTO OU PARTES PRÉFORMADAS, por ex.  
INSERÇÕES [4] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse constitui um esquema de indexação associado às subclasses B 29 B, C ou D, em relação ao material usado. Os códigos de 
indexação desta subclasse devem ser não-ligados. [4] 

(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "borracha" abrange: 

(a) borrachas naturais ou dieno-conjugados; 
(b) borracha em geral (para uma borracha específica, outra que uma borracha natural ou borracha dieno-conjugados, ver o grupo 

próprio para tais compostos macromoleculares). [4] 
 
Índice da Subclasse 
 
COMPOSIÇÕES PARA MOLDAGEM DE 
MATERIAIS; CONDUÇÃO, FORMA OU 
ESTADO DO MATERIAL MOLDADO......................... 1:00 a 105:00 
COMPOSIÇÕES PARA REFORÇOS......................... 201:00 a 311:00 

COMPOSIÇÕES PARA MATERIAIS DE 
ENCHIMENTO.............................................................401:00 a 511:00 
COMPOSIÇÕES PARA PARTES 
PRÉFORMADAS..........................................................601:00 a 711:00 

 

Composições para moldagem de materiais; Condição, forma ou 
estado do material moldado  [6] 
 
1:00 Celulose, celulose modificada ou derivados da celulose, 

por ex., viscose [4] 

7:00 Borracha natural [4] 
9:00 Borracha derivada de dienos conjugados [4] 
9:06 . Polímeros SB, isto é, polímeros estireno-butadieno [4] 
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19:00 Borracha não incluída em um só dos grupos principais 
7:00 a 9:00 [4] 

21:00 Borrachas não especificadas [4] 
23:00 Polialcenos [4] 
25:00 Polímeros de compostos vinil aromáticos [4] 
27:00 Polivinilhalogenados [4] 
27:06 . PVC, isto é, cloreto de polivinila [4] 
27:12 . contendo flúor [4] 
27:18 . . PTFE, isto é, politetrafluoretileno [4] 
29:00 Álcool polivinílico, ésteres polivinílicos, aldeidos 

polivinílicos, cetonas polivinílicas ou polivinilacetais [4] 
31:00 Polivinilésteres [4] 
33:00 Polímeros de ácidos insaturados ou de seus derivados 

(35:00 tem prioridade) [4] 
33:04 . Poliésteres [4] 
33:18 . Polinitrilas [4] 
33:20 . . PAN, isto é, poliacrilonitrila [4] 
35:00 Polímeros de ácidos policarboxílicos insaturados [4] 
45:00 Polímeros de compostos cíclicos insaturados, não 

contendo radicais alifáticos insaturados em uma cadeia 
lateral, por ex., resinas indeno-cumarona [4] 

55:00 Polímeros específicos obtidos pelas reações de 
polimerização só envolvendo ligações insaturadas 
carbono-carbono, não previstas em um só dos grupos 
principais 23:00 a 45:00 [4] 

55:02 . Polímeros ABS, isto é, polímeros acrilonitrila-
butadieno-estireno [4] 

59:00 Poliacetais [4] 

61:00 Polímeros de condensação de aldeídos ou de cetonas [4] 
61:04 . Fenoplastos [4] 
61:20 . Aminoplastos [4] 
63:00 Resinas epóxi [4] 
67:00 Poliésteres [4] 
69:00 Policarbonatos [4] 
71:00 Poliéteres [4] 
73:00 Outros polímeros contendo oxigênio como o único 

heteroátomo na cadeia principal [4] 
75:00 Poliuréias; Poliuretanos [4] 
77:00 Poliamidas, por ex., poliésteramidas [4] 
79:00 Outros polímeros contendo na cadeia principal 

nitrogênio, tendo ou não apenas oxigênio ou carbono [4] 
81:00 Polímeros contendo na cadeia principal enxofre, tendo 

ou não apenas nitrogênio, oxigênio ou carbono [4] 

83:00 Polímeros contendo na cadeia principal silício, tendo ou 
não apenas enxofre, nitrogênio, oxigênio ou carbono [4] 

85:00 Polímeros com outros elementos na cadeia principal [4] 
86:00 Polímeros específicos obtidos por policondensação ou 

poliadição (não previstos em um só dos grupos principais 
59:00 a 85:00) [4] 

91:00 Ceras [4] 
95:00 Materiais betuminosos [4] 
96:00 Materiais macromoleculares específicos não previstos 

em um só dos grupos principais 1/00 a 95/00 [4] 
96:02 . Polímeros enxertados (55:02 tem prioridade) [4] 
96:04 . Polímeros em bloco (55:02 tem prioridade) [4] 
101:00 Compostos macromoleculares não especificados 

(borrachas não especificadas 21:00) [4] 
101:10 . Resinas termofixas [4] 
101:12 . Materiais termoplásticos  [6] 
103:00 Materiais ligados com resina [4] 
103:04 . Materiais inorgânicos [4] 
103:06 . . Pós-metálicos, carbonetos metálicos ou matérias 

análogas [4] 
103:08 . . Agregados minerais, por ex. areia, argila ou 

similares [4] 

105:00 Condição, forma ou estado do material moldado [4] 
105:02 . Termo-retrátil [4] 
105:04 . celular ou poroso [4] 
105:06 . contendo reforços, enchimentos ou insertos [4] 
105:08 . . de comprimento contínuo, por ex., cordões, mechas, 

trançados, tecidos, cordas, fios [4] 
105:10 . . . orientados [4] 
105:12 . . de comprimento curto, por ex., filamentos partidos, 

fibras descontínuas, cerdas [4] 
105:14 . . . orientados [4] 
105:16 . . Enchimentos [4] 
105:18 . . . orientados [4] 
105:20 . . Insertos [4] 
105:22 . . . metálicos [4] 
105:24 . reticulado ou vulcanizado [4] 
105:26 . Resíduos [4] 
105:28 . opaco [4] 
105:30 . refletivo [4] 
105:32 . transparente [4] 
105:34 . isolante [4] 
 
Composições para reforços  [6] 
 

201:00 Celulose, celulose modificada ou derivados de celulose, 
por ex., viscose  [6] 

 

207:00  Borracha natural  [6] 
 

209:00 Borracha derivada de dienos conjugados  [6] 
209:06 . Polímeros SB, isto é polímeros de estireno-butadieno  

[6] 
219:00 Borracha não incluída em um só dos grupos principais 

207:00 ou 209:00  [6] 
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221:00  Borrachas não especificadas ou elastômeros  [6] 
223:00 Polialquenos  [6] 
225:00 Polímeros de compostos vinil-aromáticos  [6] 
227:00 Halogenetos de polivinila [6] 
227:06 . PVC, isto é cloreto de polivinila [6] 
227:12 . contendo flúor  [6] 
227:18 . . PTFE, isto é politetrafluoretileno  [6] 

229:00 Álcoois polivinílicos, éteres polivinílicos, aldeídos 
polivinílicos, cetonas polivinílicasou cetais polivinílicos  
[6] 

231:00 Ésteres polivinílicos  [6] 

233:00  Polímeros de ácidos insaturados ou seus derivados 
(235:00 tem prioridade)  [6] 

233:04 . Polímeros de ésteres   [6] 
233:18 . Polímeros de nitrilos  [6] 
233:20 . . PAN, isto é poliacrilonitrilo  [6] 

235:00  Polímeros de ácidos policarboxílicos insaturados [6] 

245:00  Polímeros de compostos cíclicos insaturados  que não 
contém grupos alifáticos insaturados em uma cadeia 
lateral, por ex., resinas de cumareno- indeno  [6] 

255:00 Polímeros específicos obtidos por reações de 
polimerização envolvendo apenas ligações insaturadas 
de carbono-carbono, não incluído em um só dos grupos 
principais 223:00 a 245:00  [6] 

255:02 . Polímeros ABS, isto é polímeros de acrilonitrila-
butadieno-estireno  [6] 

259:00 Poliacetais  [6] 
261:00 Condensação de polímeros de aldeídos ou cetonas  [6] 
261:04 . Fenoplastos    [6] 
261:20 . Aminoplastos  [6] 
263:00 Resinas epóxi  [6] 
267:00 Poliésteres  [6] 
269:00 Policarbonatos  [6] 
271:00 Poliéteres  [6] 

273:00  Outros polímeros que contêm oxigênio como o único 
heteroátomo na cadeia principal  [6] 

275:00 Poliuréias; Poliuretanos  [6] 
277:00 Poliamidas; por ex., amidas de poliéster  [6] 

279:00  Outros polímeros que contém somente nitrogênio na 
cadeia principal, com ou sem oxigênio ou carbono  [6] 

281:00 Polímeros que contêm somente enxofre na cadeia 
principal, com ou sem nitrogênio, oxigênio ou  
carbono  [6] 

283:00 Polímeros que contêm somente silício na cadeia 
principal, com ou sem enxofre, nitrogênio, oxigênio ou 
carbono  [6] 

285:00 Polímeros que contém outros elementos na cadeia 
principal  [6] 

286:00 Polímeros específicos obtidos por policondensação ou 
poliadição não incluídos em um só dos grupos principais 
259:00 a 285:00  [6] 

295:00 Materiais betuminosos  [6] 

296:00 Materiais macromoleculares específicos não incluídos 
em um só dos grupos principais 201:00 a 295:00  [6] 

296:02 . Polímeros enxertados (255:02 tem prioridade)  [6] 
296:04 . Polímeros em bloco (255:02 tem prioridade)  [6] 

301:00 Compostos macromoleculares não especificados 
(borrachas não especificadas ou elastômeros 221:00)  [6] 

301:10 . Resinas termoestáveis   [6] 
301:12 . Materiais termoplásticos  [6] 
 
303:00 Materiais unidos a resina  [6] 
303:04 . Materiais inorgânicos  [6] 
303:06 . . Pó metálico, carburetos metálicos ou similares  [6] 
303:08 . Agregados minerais, por ex., areia, argila ou similares  

[6] 
 
305:00 Metais, suas ligas ou seus compostos  [6] 
 
Nota 

As ligas ou compostos de metais especificados são 
indexados com o mesmo código dos metais especificados 
[6] 
 

305:02 . Alumínio  [6] 
305:04 . Chumbo  [6] 
305:06 . Estanho  [6] 
305:08 . Metais de transição  [6] 
305:10 . . Cobre  [6] 
305:12 . . Ferro  [6] 
 
307:00 Elementos não metálicos  [6] 
307:02 . Boro  [6] 
307:04 . Carbono  [6] 
 

309:00 Materiais inorgânicos não incluídos nos grupos 303:00 a 
307:00  [6] 

309:02 . Cerâmicas  [6] 
309:04 . . Carburetos; Nitretos  [6] 
309:06 . Concreto  [6] 
309:08 . Vidro  [6] 
309:10 . Mica  [6] 
309:12 . Asbestos   [6] 
 

311:00 Produtos naturais ou seus compostos não incluídos nos 
grupos 201:00 a 309:00  [6] 

311:02 . Cortiça  [6] 
311:04 . Linóleo  [6] 
311:06 . Osso, chifre, marfim  [6] 
311:08 . Couro  [6] 
311:10 . . Fibras naturais, por ex., lã, algodão  [6] 
311:12 . . Papel, por ex., papelão  [6] 
311:14 . . Madeira, por ex., painel de madeira, painel de  

fibra  [6] 
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Composições para materiais de enchimento  [6] 
 

401:00 Celulose, celulose modificada ou derivados de celulose, 
por ex., viscose  [6] 

407:00 Borracha natural  [6] 

409:00 Borracha derivada de dienos conjugados  [6] 
409:06 . Polímeros SB, isto é polímeros de estireno- 

butadieno  [6] 

419:00 Borracha não incluída em um só dos grupos principais 
407:00 ou 409:00  [6] 

421:00 Borrachas não especificadas ou elastômeros  [6] 

423:00 Polialquenos  [6] 

425:00 Polímeros de compostos vinil-aromáticos  [6] 

427:00 Halogenetos  de polivinila  [6] 
427:06 . PVC, isto é cloreto de polivinila [6] 
427:12 . contendo flúor  [6] 
427:18 . . PTFE, isto é politetrafluoretileno  [6] 

429:00 Álcoois polivinílicos, éteres polivinílicos, aldeídos 
polivinílicos, cetonas polivinílicas ou cetais  
polivinílicos  [6] 

431:00 Ésteres polivinílicos  [6] 

433:00 Polímeros de ácidos insaturados ou seus derivados 
(435:00 tem prioridade)  [6] 

433:04 . Polímeros de ésteres   [6] 
433:18 . Polímeros de nitrilas   [6] 
433:20 . . PAN, isto é poliacrilonitrila  [6] 

435:00 Polímeros de ácidos policarboxíilicos insaturados [6] 

445:00 Polímeros de compostos cíclicos insaturados  que não 
contêm grupos alifáticos insaturados em uma cadeia 
lateral, por ex., resinas de cumareno- indeno  [6] 

455:00 Polímeros específicos obtidos por reações de 
polimerização envolvendo apenas ligações insaturadas 
de carbono-carbono, não incluído em um só dos grupos 
principais 423:00 a 445:00  [6] 

455:02 . Polímeros ABS, isto é polímeros de acrilonitrila-
butadieno-estireno  [6] 

459:00 Poliacetais  [6] 

461:00 Condensação de polímeros de aldeídos ou cetonas  [6] 
461:04 . Fenoplastos    [6] 
461:20 . Aminoplastos  [6] 

463:00  Resinas epóxi  [6] 

467:00 Poliésteres  [6] 

469:00 Policarbonatos  [6] 

471:00 Poliéteres  [6] 

473:00 Outros polímeros que contém oxigênio como o único 
heteroátomo na cadeia  principal  [6] 

475:00 Poliuréias; Poliuretanos  [6] 

477:00 Poliamidas; por ex.,  amidas de poliésteres [6] 

479:00 Outros polímeros que contêm somente nitrogênio na 
cadeia principal, com ou sem oxigênio ou carbono  [6] 

481:00 Polímeros que contêm somente enxofre na cadeia 
principal, com ou sem  nitrogênio, oxigênio ou carbono  
[6] 

483:00 Polímeros que contêm somente silício na cadeia 
principal, com ou sem enxofre, nitrogênio, oxigênio ou 
carbono  [6] 

485:00 Polímeros que contêm outros elementos na cadeia 
principal  [6] 

486:00 Polímeros específicos obtidos por policondensação ou 
poliadição não incluídos em um só dos grupos principais 
459:00 a 485:00  [6] 

491:00 Ceras  [6] 

495:00 Materiais betuminosos  [6] 

496:00 Materiais macromoleculares específicos não incluídos 
em um só dos grupos principais 401:00 a 495:00  [6] 

496:02 . Polímeros enxertados (455:02 tem prioridade)  [6] 
496:04 . Polímeros em bloco(455:02 tem prioridade)  [6] 
 

501:00 Compostos macromoleculares não especificados 
(borrachas não especificadas ou elastômeros 421:00)  [6] 

501:10 . Resinas termoestáveis   [6] 
501:12 . Materiais termoplásticos  [6] 
 
503:00 Materiais unidos a resina  [6] 
503:04 . Materiais inorgânicos  [6] 
503:06 . . Pós metálicos, carburetos metálicos ou similares  [6] 
503:08Agregados minerais, por ex., areia, argila ou similares  [6] 
 
505:00 Metais, suas ligas ou seus compostos  [6] 
 
Nota 
 

As ligas ou compostos de metais especificados são 
indexados com o mesmo código dos metais especificados 
[6] 

 
505:02 . Alumínio  [6] 
505:04  . Chumbo  [6] 
505:06 . Estanho  [6] 
505:08 . Metais de transição  [6] 
505:10 . . Cobre  [6] 
505:12 . . Ferro  [6] 
505:14 . . Metais nobres, por ex., prata, ouro, platina  [6] 
 
507:00  Elementos não metálicos  [6] 
507:02 . Boro  [6] 
507:04 . Carbono  [6] 
 

509:00 Materiais inorgânicos não incluídos nos grupos 503:00 a 
507:00  [6] 

509:02 . Cerâmicas  [6] 
509:04 . . Carburetos; Nitretos  [6] 
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509:06 . Concreto  [6] 
509:08 . Vidro  [6] 
509:10 . Mica  [6] 
509:12 . Asbestos   [6] 

511:00 Produtos naturais ou seus compostos não incluídos nos 
grupos 401:00 a 509:00  [6] 

511:02 . Cortiça  [6] 
511:04 . Linóleo  [6] 
511:06 . Osso, chifre, marfim  [6] 
511:08 . Couro  [6] 
511:10 . . Fibras naturais, por ex., lã, algodão  [6] 
511:12 . . Papel, por ex., papelão  [6] 
511:14 . Madeira, por ex., painel de madeira, painel de fibra  [6] 
 
Composições para partes pré-formadas, por ex., inserções  [6] 

601:00 Celulose, celulose modificada ou derivados de celulose, 
por ex., viscose  [6] 

607:00 Borracha natural  [6] 

609:00  Borracha derivada de dienos conjugados  [6] 
609:06 . Polímeros SB, isto é polímeros de estireno-butadieno  

[6] 

619:00 Borracha não incluída em um só dos grupos principais 
607:00 ou 609:00  [6] 

621:00 Borrachas não especificadas ou elastômeros  [6] 

623:00 Polialquenos  [6] 

625:00 Polímeros de compostos vi nil-aromáticos  [6] 

627:00 Halogenetos de polivinila  [6] 
627:06 . PVC, isto é cloreto de polivinila  [6] 
627:12 . contendo flúor  [6] 
627:18 . . PTFE, isto é politetrafluoretileno  [6] 

629:00 Álcoois polivinílicos, éteres polivinílicos,  
aldeídos polivinílicos, cetonas polivinílicas ou cetais 
polivinílicos  [6] 

631:00 Ésteres polivinílicos  [6] 

633:00 Polímeros de ácidos insaturados ou seus derivados 
(635:00 tem prioridade)  [6] 

633:04 . Polímeros de ésteres   [6] 
633:18 . Polímeros de nitrilas   [6] 
633:20 . . PAN, isto époliacrilonitrila  [6] 

635:00 Polímeros de ácidos policarboxílicos insaturados [6] 

645:00 Polímeros de compostos cíclicos insaturados  que não 
contém grupos alifáticos insaturados em uma cadeia 
lateral, por ex., resinas de cumareno- indeno  [6] 

655:00 Polímeros específicos obtidos por reações de 
polimerização envolvendo apenas ligações insaturadas 
de carbono-carbono, não incluído em um só dos grupos 
principais 623:00 a 645:00  [6] 

655:02 . Polímeros ABS, isto é polímeros de acrilonitrila-
butadieno-estireno  [6] 

659:00 Poliacetais  [6] 

661:00 Condensação de polímeros de aldeídos ou cetonas  [6] 
661:04 . Fenoplastos    [6] 
661:20 . Aminoplastos  [6] 

663:00 Resinas epóxi  [6] 

667:00 Poliésteres  [6] 

669:00 Policarbonatos  [6] 

671:00 Poliéteres  [6] 

673:00 Outros polímeros que contêm oxigênio como o único 
heteroátomo na cadeia principal  [6] 

675:00 Poliuréias; Poliuretanos  [6] 

677:00 Poliamidas; por ex.,  amidas de poliésteres  [6] 

679:00 Outros polímeros que contêm somente nitrogênio na 
cadeia principal, com ou sem oxigênio ou carbono  [6] 

681:00 Polímeros que contêm somente enxofre na cadeia 
principal, com ou sem nitrogênio, oxigênio ou  
carbono  [6] 

683:00 Polímeros que contêm somente silício na cadeia 
principal, com ou sem enxofre, nitrogênio, oxigênio ou 
carbono  [6] 

685:00 Polímeros que contêm outros elementos na cadeia 
principal  [6] 

686:00 Polímeros específicos obtidos por policondensação ou 
poliadição não incluídos em um só dos grupos principais 
659:00 a 685:00  [6] 

691:00 Ceras  [6] 

695:00 Materiais betuminosos  [6] 

696:00 Materiais macromoleculares específicos não incluídos 
em um só dos grupos principais 601:00 a 695:00  [6] 

696:02 . Polímeros enxertados (655:02 tem prioridade)  [6] 
696:04 . Polímeros em bloco (655:02 tem prioridade)  [6] 

701:00 Compostos macromoleculares não especificados 
(borrachas não especificadas ou elastômeros 621:00)  [6] 

701:10 . Resinas termoestáveis   [6] 
701:12 . Materiais termoplásticos  [6] 

703:00 Materiais unidos a resina  [6] 
703:04 . Materiais inorgânicos  [6] 
703:06 . . Pós metálicos, carburetos metálicos ou similares  [6] 
703:08 . . Agregados minerais, por ex., areia, argila ou 

similares  [6] 

705:00 Metais, suas ligas ou seus compostos  [6] 
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Nota 
 

As ligas ou compostos de metais especificados são 
indexados com o mesmo código dos metais especificados 
[6] 

 
705:02 . Alumínio  [6] 
705:04 . Chumbo  [6] 
705:06 . Estanho  [6] 
705:08 . Metais de transição  [6] 
705:10 . . Cobre  [6] 
705:12 . . Ferro  [6] 
705:14 . . Metais nobres, por ex., prata, ouro, platina  [6] 
 
707:00 Elementos não metálicos  [6] 
707:02 . Boro  [6] 
707:04 . Carbono  [6] 
 

709:00 Materiais inorgânicos não incluídos nos grupos 703:00 a 
707:00  [6] 

709:02 . Cerâmicas  [6] 
709:04 . . Carburetos; Nitretos  [6] 
709:06 . Concreto  [6] 
709:08 . Vidro  [6] 
709:10 . Mica  [6] 
709:12 . Asbestos   [6] 

711:00 Produtos naturais ou seus compostos não incluídos nos 
grupos 601:00 a 709:00  [6] 

711:02 . Cortiça  [6] 
711:04 . Linóleo  [6] 
711:06 . Osso, chifre, marfim  [6] 
711:08 . Couro  [6] 
711:10 . . Fibras naturais, por ex., lã, algodão  [6] 
711:12 . . Papel, por ex., papelão  [6] 
711:14 . . Madeira, por ex., painel de madeira, painel de fibra  [6] 

 

B 29 L ESQUEMA DE INDEXAÇÃO ASSOCIADO COM A SUBCLASSE B 29 C, REFERENTE AOS ARTIGOS ESPECIAIS [4] 
 

Nota 

(1) Esta subclasse constitui um esquema de indexação associado a subclasse B 29 C, em relação ao artigo produzido. Estes códigos de 
indexação devem ser não-ligados [4] 

(2) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de códigos de 
indexação.  [6] 

 

 

1:00 Objetos providos com roscas de parafuso [4] 

5:00 Elementos de fechos de correr [4] 

7:00 Objetos planos, por ex., películas ou folhas (24:00 tem 
prioridade) [4] 

9:00 Produtos em camadas [4] 

11:00 Elementos óticos, por ex., lentes, prismas [4] 

12:00 Armações [4] 

15:00 Rodas de engrenagens ou objetos similares com ranhuras 
ou projeções, por ex., botões de controle [4] 

16:00 Artigos com corrugações (23:18 tem prioridade) [4] 

17:00 Aparelhos de gravar som contendo sulcos ou impressões 
finas, por ex., gravações sobre discos para a audição com 
agulha, gravações sobre cilindros [4] 

19:00 Botões ou partes semi -acabadas de botões [4] 

21:00 Pentes ou objetos similares denteados ou com ranhuras [4] 

22:00 Objetos ocos (objetos tubulares 23:00; pneumáticos 30:00) [4] 
22:02 . Artigos infláveis ( bolas 31:54) [5] 
23:00 Objetos tubulares (24:00 tem prioridade) [4] 
23:14 . Piteiras para cigarros ou charutos [4] 
23:18 . Mangueiras pregueadas [4] 

23:20 . Tubos sem fim, por ex., câmaras para pneus  [6] 
23:22 . Tubos ou canos [4] 
23:24 . Tubos sem fim, po ex. câmaras para pneus [6] 

24:00 Objetos com paredes ocas [4] 

25:00 Cúpulas sem vigamento [4] 

28:00 Redes ou objetos similares [4] 

29:00 Correias ou esteiras [4] 

30:00 Pneumáticos ou pneus sólidos ou partes para os 
mesmos(câmaras para pneus 23:24) 

31:00 Outros objetos especiais [4] 
31:04 . Mancais [4] 
31:06 . Hastes, por ex., bielas [4] 
31:08 . Pás para rotores, estatores, ventiladores, turbinas ou 

similares, por ex., hélices [4] 
31:10 . Elementos de construção, por ex., tijolos, blocos, telhas, 

painéis, postes, vigas [4] 
31:12 . Correntes [4] 
31:14 . Filtros, crivos ou telas [4] 
31:16 . Elementos de fricção, por ex., guarnições de freio ou 

embreagem [4] 
31:18 . Trocadores de calor ou partes para os mesmos [4] 
31:20 . Blocos combustíveis, por ex., elementos com combustível 

nuclear [4] 
31:22 . Dobradiças [4] 
31:24 . Juntas para canos ou acoplamentos (31:26 tem 

prioridade) [4] 
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31:26 . Dispositivos de vedação, por ex., guarnições para pistão ou 
juntas para canos [4] 

31:28 . Ferramentas, por ex., cutelaria [4] 
31:30 . Veículos, por ex., barcos ou aeronaves, ou elementos de 

sua carroceria [4] 
31:32 . Rodas, pinhões, polias, rodas com pivô ou roletes [4] 
31:34 . Aparelhos elétricos, por ex., velas de ignição ou partes 

para as mesmas [4] 
31:36 . . Tomadas, conectores ou partes para os mesmos [4] 
31:38 . Cones de alto-falantes; Membranas acústicas [4] 
31:40 . Amostras para testes [4] 
31:42 . Escovas [4] 

31:44 . Mobílias ou partes para as mesmas [4] 
31:46 . Botões ou punhos [4] 
31:48 . Vestimentas [4] 
31:50 . . Sapatos ou partes para os mesmos, por ex., solas [4] 
31:52 . Equipamentos esportivos; Jogos; Brinquedos (31:54 tem 

prioridade) [4] 
31:54 . Bolas [4] 
31:56 . Rolhas ou tampas para garrafas, jarros ou similares [4] 
31:58 . Estofamento ou almofadas, por ex., estofamento ou 

chumaços para veículos [4] 
31:60 . Objetos com canais ou células múltiplas, por ex., favo de 

mel [4] 
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B 30  PRENSAS 
 
B 30 B PRENSAS EM GERAL (produção de pressões ultra-elevadas ou de pressões ultra-elevadas com temperatura alta a fim de produzir 

modificações em uma substância, por ex., para fabricar diamantes artificiais B 01 J 3/00) [2] 
 

Nota 

Esta subclasse abrange: 
– prensas em geral; 
– aquelas prensas, para finalidades especiais, que não estão incluídas em outro local. 

 
Índice da Subclasse 
 
PRENSAS CARACTERIZADAS PELO 
FUNCIONAMENTO DOS MECANISMOS 
DE PRENSAGEM ........................................................1/00, 3/00, 5/00, 
 7/00 

PRENSAS PARA FINS ESPECIAIS................................... 9/00, 11/00 
OUTRAS PRENSAS..................................................................... 12/00 
DETALHES, ACESSÓRIOS, 
CONTROLE.................................................................................. 15/00 
OUTROS MÉTODOS DE  
PRENSAGEM ............................................................................... 13/00 

 

1/00 Prensas, utilizando um aríete de prensas caracterizadas 
pelos detalhes do acionamento do mesmo, sendo a pressão 
transmitida diretamente ou apenas por simples impulso ou 
elementos de tensão ao aríete ou prato de prensa 

1/02 . por um mecanismo de alavanca (por um mecanismo de 
articulação 1/10) 

1/04 . . acionado à mão ou pé 
1/06 . . acionados por cames, excêntricos ou manivelas 
1/08 . . acionados por meio da pressão de fluidos 
1/10 . por um mecanismo de articulação 
1/12 . . acionados à mão ou pé 
1/14 . . acionados por cames, excêntricos ou manivelas 
1/16 . . acionados por meio da pressão de fluidos 
1/18 . por meio de parafusos 
1/20 . . acionados à mão 
1/22 . . acionados por meio de discos de fricção 
1/23 . . acionados por meio de pressão de fluidos [2] 
1/24 . por meio de cremalheira e pinhão 
1/26 . por cames, excêntricos ou manivelas 
1/28 . . com o came, a manivela ou o excêntrico dispostos 

abaixo do prato ou mesa inferior e funcionando de 
modo a puxar para baixo o prato ou cursor superior 

1/30 . por tração de correntes ou cordas 
1/32 . por êmbolo sob pressão de fluidos 
1/34 . . com vários êmbolos atuando sobre o prato (acionados 

a gás 1/38) 
1/36 . . com êmbolos telescópicos (acionados a gás 1/38) 
1/38 . . em que os êmbolos são acionados pela pressão de um 

gás, por ex., vapor, ar 
1/40 . por meio de cunhas 
1/42 . por meios magnéticos, por ex., eletromagnéticos [2] 

3/00 Prensas caracterizadas pelo uso de elementos rotativos de 
prensar, por ex., roletes, anéis, discos 

3/02 . conjugados com um elemento fixo 

3/04 . conjugados uns aos outros, por ex., com cones conjugados 
3/06 . . dispostos um dentro do outro, por ex., com um rolete 

disposto dentro de um anel rotativo e conjugado com a 
superfície interna do mesmo 

5/00 Prensas caracterizadas pelo uso de outros dispositivos de 
prensar que não os mencionados nos grupos precedentes 

5/02 . em que os dispositivos de prensar tomam a forma de um 
elemento flexível, por ex., um diafragma, atuado pela 
pressão de fluido [2] 

5/04 . em que os dispositivos de prensar tomam a forma de uma 
cinta sem fim 

5/06 . . conjugados a outra cinta sem fim 

7/00 Prensas caracterizadas por uma disposição especial dos 
elementos de prensar 

7/02 . com vários pratos dispostos uns sobre os outros 
7/04 . em que a prensagem é efetuada em direções diferentes, 

simultânea ou sucessivamente 

9/00 Prensas especialmente adaptadas a fins especiais 
9/02 . para espremer o líquido de materiais que o contenham, por 

ex., suco de frutas, óleo de substâncias oleosas (máquinas 
de uso doméstico A 47 J; filtragem, por ex., separando 
sólidos de líquidos, utilizando prensas conjugadas com 
elementos de filtragem B 01 D; para expelir a água de 
tecidos ou roupa lavada D 06 C, F; secagem F 26) 

9/04 . . por meio de aríetes de prensa 
9/06 . . . conjugados a recipientes permeáveis ou filtros 
9/08 . . . conjugados a um recipiente rotativo 
9/10 . . . sem utilizar recipiente 
9/12 . . utilizando sem fins ou parafusos de pressão conjugados 

a um recipiente permeável 
9/14 . . . funcionando com apenas um parafuso ou sem fim 
9/16 . . . funcionando com dois ou mais parafusos ou sem 

fins 
9/18 . . . com meios para regular a saída do sólido 
9/20 . . com elementos de prensagem rotativos, outros que não 

sem fins ou parafusos, por ex., roletes, anéis, discos 
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9/22 . . utilizando um elemento flexível, por ex., diafragma, 
impulsionado por pressão de fluído (conexão de 
válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00) [3] 

9/24 . . com uma cinta sem fim como elemento de prensagem 
9/26 . . Recipientes permeáveis ou filtros 
9/28 . para formar objetos modelados (com material em pó, 

granulado ou em pasta, por ex., prensas de briquetes 11/00) 
9/30 . para enfardar; Caixas de compressão para esse fim 

(enfardamento de feno, palha ou similares A 01 F) 
9/32 . para consolidar sucata de metal ou para compactar carros 

usados 

11/00 Prensas especialmente adaptadas para formar objetos 
modelados a partir do material em estado particular ou 
plástico, por ex., prensas de briquetes, prensas de tabletes 
(para argila ou misturas contendo cimento B 28 B; para 
plásticos B 29) 

11/02 . com um aríete exercendo pressão sobre o material em uma 
cavidade de moldagem 

11/04 . . conjugado a um molde fixo 
11/06 . . . sendo cada carga do material comprimida contra o 

corpo formado anteriormente 
11/08 . . conjugado a moldes transportados por uma mesa 

giratória 
11/10 . . . com rotação intermitente 
11/12 . . conjugado a moldes na circunferência de um tambor 

rotativo 
11/14 . . conjugado a moldes em um transportador móvel que 

não uma mesa giratória ou um tambor rotativo 
11/16 . por meio de roletes celulares, por ex., dois roletes celulares 

conjugados 
11/18 . por meio de roletes perfilados 
11/20 . Máquinas de roletes e anel, isto é, com um rolete disposto 

dentro de um anel e conjugado à superfície interior do anel 
11/22 . Prensas de extrusão; Matrizes para as mesmas (extrusão 

por meio de máquinas de rolete e anel 11/20) 
11/24 . . com parafusos ou sem fins 

11/26 . . com aríetes de prensa 
11/28 . . com roletes ou discos perfurados 
11/30 . . por meio de pressão direta de fluido 
11/34 . para revestir objetos, por ex., pastilhas (tabletes) 

12/00 Prensas não incluídas nos grupos 1/00 a 11/00 [2] 

13/00 Métodos de prensas não específicos de prensas abrangidas 
por qualquer um dos grupos principais precedentes de 1/00 
a 12/00 [2] 

15/00 Detalhes ou acessórios de prensas; Medidas auxiliares 
relativas à prensagem (dispositivos de segurança F 16 P) 

15/02 . Matrizes; Inserções para as mesmas; Montagens das 
mesmas; Moldes (matrizes de extrusão 11/22) 

15/04 . Armações; Guias 
15/06 . Pratos ou aríetes de prensa 
15/08 . Ferramentas auxiliares, por ex., facas; Montagens das 

mesmas 
15/10 . Freios especialmente adaptados a prensas (freios em geral 

F 16 D) 
15/12 . Embreagens especialmente adaptadas a prensas  
15/14 . Disposições para o controle de prensas de acionamento 

mecânico 
15/16 . Disposições para o controle de prensas de acionamento a 

fluido (bombas per se F 04; acumuladores hidráulicos per 
se F 15 B; válvulas per se F 16 K; dispositivos de controle 
em geral G 05) 

15/18 . . controle do movimento alternado do aríete 
15/20 . . . controle da velocidade do aríete, por ex., da 

velocidade de aproximação, do curso de 
prensagem ou do curso de retorno 

15/22 . . controle do grau de pressão aplicada pelo aríete 
durante o curso de prensagem 

15/24 . . controle do movimento de vários elementos para 
manter o movimento paralelo do prato e da viga da 
prensa 

15/26 . Disposições para controle por programa 
15/28 . Disposições para impedir distorção ou avaria de prensas ou 

de partes das mesmas 
15/30 . Alimentação de material às prensas 
15/32 . Descarga das prensas 
15/34 . Aquecimento ou resfriamento das prensas ou de parte das 

mesmas 
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B 31 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL; PROCESSAMENTO DO PAPEL (fabricação de produtos, 
em camadas, não compostos inteiramente de papel ou papelão B 32 B; manipulação de material delgado, por 
ex., folhas, tiras B 65 H) 

 
Notas 

(1) Esta classe abrange assunto restrito a adaptações ou combinações para manipulação de folhas, papel contínuo ou peças em bruto 
peculiares ao processamento do papel, por ex., mecanismos para fabricação de sacos ou caixas. 

(2) Esta classe não abrange: 
– a fabricação de artigos diretamente da polpa de papel, que é compreendida em D 21 J; 
– a manipulação de folhas, papel contínuo ou peças em bruto, de aplicação mais ampla, ainda que descrita como somente destinada 

aos mecanismos de processamento de papel, a qual é considerada como sendo de uma natureza mais abrangente e é abrangida  
por B 65 H. 

(3) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "papel" compreende material processado numa maneira análoga à do papel, por ex., matérias plásticas em folha, materiais 

laminados ou folhas de metal. 
 
B 31 B FABRICAÇÃO DE CAIXAS, ESTOJOS, ENVELOPES OU SACOS (incisão, entalhe, em geral B 26 D 3/08; fabricação e 

enchimento combinados B 65 B) 
 

Notas 

(1) Nesta subclasse, os envelopes ou sacos são considerados como sendo recipientes essencialmente flexíveis, cujo formato final é 
determinado pelo seu conteúdo. 

(2) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
– "caixas ou estojos" inclui sacos formados de maneira análoga às caixas, bandejas com paredes laterais eretas, barris, tubos e cubas, 

outros que não os artigos formados por enrolamento. 
(3) Nos grupos 3/00 a 41/00, permite-se classificar invenções em subgrupos os quais não foram impressos na Classificação. Os subgrupos 

que podem ser usados para este fim correspondem exatamente em redação, posição hierárquica e numeração aos subgrupos apropriados 
do grupo 1/00. Por exemplo, um mecanismo especificamente para dobrar folhas em torno de mandris poderia ser classificado tanto no 
subgrupo 9/26 (que está impresso) como no subgrupo 9/28 (que não está impresso). 

 
Índice da Subclasse 
 
FABRICAÇÃO EM GERAL.....................................1/00, 47/00, 49/00 
FABRICAÇÃO DE CAIXAS OU ESTOJOS 

Caracterizada pelo método 
de fabricação 

por dobramento de uma única peça......................3/00, 5/00 
pela união de peças ..........................................13/00, 17/00 
por outro tipo de modelagem 
sob pressão..................................................................43/00 

Caracterizada pelo tipo  
dos artigos  

artigos forrados ou reforçados...................7/00, 9/00, 15/00 
outros artigos específicos......................11/00, 13/00, 45/00 

 
 
FABRICAÇÃO DE ENVELOPES OU SACOS 

Caracterizada pelo método  
de fabricação 

com folhas ......................................................21/00, 31/00 a  
35/00 
com papel contínuo.......................................... 23/00, 37/00 
por outro tipo de modelagem  
sob pressão.................................................................. 43/00 

Caracterizada pelo tipo  
dos artigos 

artigos planos retangulares .............................19/00 a 23/00 
artigos com bases reforçadas  
em vista do conteúdo ......................................29/00 a 37/00 
outros artigos especificados................. 25/00, 27/00; 39/00,  

41/00, 45/00 

 

1/00 Mecanismos para fabricação de caixas, envelopes ou sacos 
caracterizados pela execução de operações específicas 
(mecanismos para execução de operações de aplicação geral, 
ver as subclasses apropriadas) 

1/02 . Alimentação ou posicionamento de folhas, peças em bruto 
ou pap el contínuo 

1/04 . . Alimentação de folhas de papel ou de peças em bruto 
1/06 . . . de pilhas 
1/08 . . . durante operações de fabricação de envelopes ou 

sacos 
1/10 . . Alimentação ou disposição de papel contínuo 
1/12 . . por pressão de ar ou sucção 

1/14 . Corte, por ex., perfuração, punção, fendimento e aparagem 
1/16 . . Corte de papel contínuo para formar folhas ou peças 

em bruto 
1/18 . . Corte longitudinal de papel contínuo 
1/20 . . Corte de folhas ou de peças em bruto 
1/22 . . . Entalhe; Aparagem de beiras de abas 
1/24 . . . Confecção de aberturas de janelas 
1/25 . Entalhe da superfície (corte através do material 1/14) [2] 
1/26 . Dobramento de folhas, peças em bruto ou papel contínuo 
1/28 . . em torno de mandris, inclusive nas operações de 

confecção de fundos 
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1/30 . . . com movimentação dos mandris 
1/32 . . . . em percursos circulares 
1/34 . . . . em torno de seus próprios eixos 
1/36 . . por alimentação contínua dos mesmos a elementos 

fixos, por ex., chapas, cutelos, núcleos 
1/38 . . . sendo os elementos tubos de conformação 
1/40 . . . . de acionamento interno 
1/42 . . . . de acionamento externo 
1/44 . . por meio de êmbolos deslocando-se em matrizes de 

dobramento 
1/46 . . . e interligando paredes laterais durante esse 

movimento 
1/48 . . . . por dobramento ou duplicamento das abas de 

fixação 
1/50 . . . . . por engatamento de lingüetas e ranhuras 
1/52 . . por elementos de movimento alternado ou oscilatório, 

por ex., outros pinos que não êmbolos e matrizes 
1/54 . . . atuando sobre material móvel 
1/56 . . por elementos rotativos conjugados a lâminas 
1/58 . . por deslocamento de correias sem fim 
1/60 . União de superfícies ou bordas opostas; Colagem com fita 
1/62 . . por meio de adesivos 
1/64 . . por aplicação de calor ou pressão 
1/66 . . . aquecimento elétrico de alta freqüência 
1/68 . . por meio de pespontos, grampos ou rebites  
1/70 . . . por grampeamento dos cantos 
1/72 . . por aplicação e fixação de tiras ou folhas 
1/74 . Operações auxiliares 
1/76 . . Abertura e distensão de artigos achatados 
1/78 . . . mecanicamente 
1/80 . . . pneumaticamente 
1/82 . . Fixação de janelas 
1/84 . . formação de válvulas ou aplicação de inserções de 

válvula (conexão de válvulas a corpos elásticos 
infláveis B 60 C 29/00) 

1/86 . . Formação de alças integradas ou montagem de alças 
separadas (fabricação de alças separadas por processos 
escalonados B 31 D 1/06) 

1/88 . . Impressão ou gravação em relevo 
1/90 . . Fixação de acessórios não incluídos em outro local, por 

ex., dispositivos para abrir ou fechar, cordões para 
rasgar 

1/92 . . Distribuição  
1/94 . . . de uma vez ou sucessivamente 
1/96 . . . . em uma disposição em que as folhas se 

sobrepõem 
1/98 . . . em pilhas ou fardos 
 
Mecanismos para fabricar caixas ou caixas de papelão 
 
Nota 
 

Atenção para a Nota (3) após o título da subclasse. [4] 

3/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de caixas por 
dobramento de folhas, peças em bruto ou tiras isoladas de 
papel (5/00 tem prioridade) 

3/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras de papel 

3/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

3/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

3/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 
5/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de caixas por 

dobramento de folhas isoladas que podem ser armadas a 
partir do estado dobrado, sendo que os mecanismos 
efetuam essa armação e o redobramento pelas dobras 
originais 

5/02 . com meios para alimentar ou colocar as folhas em posição 
5/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 

ao comprido, aparar 
5/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 

colar com fita 
5/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

7/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de caixas com 
forros ou reforços internos (11/00 tem prioridade) 

7/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras de papel 

7/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

7/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras de 
papel 

7/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas, ou para 
colar com fita 

7/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

9/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de caixas de 
paredes internas reforçadas 

9/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras de papel 

9/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

9/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras de 
papel 

9/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

9/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

11/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de caixas com 
compartimentos ou inserções similares não constituindo 
parte integrante das paredes (confecção de repartições, 
inserções ou reforços para caixas B 31 D) 

11/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras de papel 

11/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

11/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras de 
papel 

11/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

11/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 
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13/00 Mecanismos caracterizados pela montagem de caixas com 
gaveta e casco, do tipo de "caixa de fósforos" 

13/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras de papel 

13/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

13/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras de 
papel 

13/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

13/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 
15/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de caixas com 

revestimentos ou reforços externos 
15/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 

peças em bruto ou tiras de papel 
15/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 

ao comprido, aparar 
15/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras de 

papel 
15/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 

colar com fita 
15/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

17/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de outras 
caixas pela montagem de várias folhas, peças em bruto ou 
tiras contínuas de papel 

17/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras contínuas de papel 

17/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

17/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras 
contínuas de papel 

17/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

17/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 
 
Mecanismos para fabricar envelopes ou sacos 
 
Notas 
 
(1) Atenção para a Nota (3) após o título da subclasse. [4] 
(2) Mecanismo para fabricação de caixas ou estojos, bem como de 

envelopes ou sacos é classificado nos grupos 3/00 a 17/00 

19/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos retangulares de forma plana, isto é, sem reforço 
estrutural na base em vista da espessura do conteúdo 
(21/00, 23/00 têm prioridade) 

19/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras contínuas de papel 

19/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

19/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras 
contínuas de papel 

19/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

19/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

21/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos retangulares de forma plana, isto é, sem reforço 
estrutural na base, em vista da espessura do conteúdo, com 
folhas ou peças em bruto, por ex., com tubos achatados 

21/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição, folhas ou 
peças em bruto 

21/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

21/26 . com meios para dobrar folhas ou peças em bruto 
21/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 

colar com fita 
21/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 
23/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 

ou sacos retangulares de forma plana, isto é, sem reforço 
estrutural na base, em vista da espessura do conteúdo com 
papel contínuo, por ex., com tiras tubulares achatadas 
(mecanismos caracterizados pelo corte de papel contínuo em 
folha ou peças em bruto processando-os a fim de formar 
envelopes ou sacos 21/00) 

23/02 . com meios para alimentar ou colocar papel contínuo em 
posição 

23/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

23/26 . com meios para dobrar papel contínuo 
23/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 

colar com fita 
23/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

25/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos com cantos ou pontas 

25/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras contínuas de papel 

25/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

25/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras 
contínuas de papel 

25/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

25/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

27/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos interligados 

27/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras de papel 

27/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

27/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras de 
papel 

27/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

27/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 
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29/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos com reforço estrutural na base em vista da 
espessura ou conteúdo (31/00 a 37/00 têm prioridade) 

29/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras contínuas de papel 

29/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

29/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras 
contínuas de papel 

29/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

29/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

31/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos com reforço estrutural na base, em vista da 
espessura do conteúdo com folhas ou peças em bruto, por 
ex., com tubos achatados (33/00, 35/00 têm prioridade) 

31/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas ou 
peças em bruto 

31/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

31/26 . com meios para dobrar folhas ou peças em bruto 
31/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 

colar com fita 
31/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

33/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos com reforço estrutural na base em vista da 
espessura do conteúdo, com folhas ou peças em bruto, por 
ex., com tubos achatados, sendo os eixos longitudinais dos 
envelopes ou sacos paralelos à direção do avanço das folhas 
ou peças em bruto 

33/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas ou 
peças em bruto 

33/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

33/26 . com meios para dobrar folhas ou peças em bruto 
33/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 

colar com fita 
33/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

35/00 Maquinaria caracterizada pela fabricação de envelopes ou 
sacos com reforço estrutural na base em vista da espessura 
do conteúdo, com folhas ou peça em bruto, por ex., com 
tubos achatados, sendo os eixos l ongitudinais dos envelopes 
e sacos perpendiculares à direção do avanço das folhas ou 
peças em bruto 

35/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas ou 
peças em bruto 

35/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

35/26 . com meios para dobrar folhas ou peças em bruto 
35/60 . com meios para unir superfícies ou bordas ou para colar 

com fita 
35/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

37/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos com reforço estrutural na base em vista da 
espessura do conteúdo, de papel contínuo, por ex., com 
tiras tubulares (mecanismos caracterizados pelo corte de 
papel contínuo em folhas e peças em bruto processando-as 
para formar os envelopes ou sacos 31/00) 

37/02 . com meios para alimentar ou para colocar papel contínuo 
em posição 

37/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

37/26 . com meios para dobrar papel contínuo 
37/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 

colar com fita 
37/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

39/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos forrados 

39/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição peças em 
bruto, folhas ou tiras de papel 

39/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

39/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras de 
papel 

39/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

39/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

41/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de envelopes 
ou sacos de outras formas ou estruturas específicas 

41/02 . com meios para alimentar ou colocar em posição folhas, 
peças em bruto ou tiras de papel 

41/14 . com meios para cortar, por ex., perfurar, puncionar, cortar 
ao comprido, aparar 

41/26 . com meios para dobrar folhas, peças em bruto ou tiras de 
papel 

41/60 . com meios para unir superfícies ou bordas opostas ou para 
colar com fita 

41/74 . com meios para efetuar operações auxiliares 

43/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de recipientes 
por modelagem, de outro modo que não por dobramento, 
de material em folha sob pressão 

45/00 Mecanismos caracterizados pela fabricação de recipientes 
com paredes onduladas ou sanfonadas 

47/00 Ferramentas manuais para a fabricação de envelopes, 
sacos, caixas 

47/02 . para fabricar envelopes ou sacos sem fundos pré-
modelados 

47/04 . para fabricar envelopes ou sacos com fundos pré-
modelados 

49/00 Mecanismos, acessórios ou processos não incluídos em 1/00 
a 47/00 (formas ou estruturas de caixas, envelopes ou sacos B 
65 D) [2] 
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Nota 
Os processos que dependem do emprego de mecanismos 
específicos incluídos nos grupos 1/00 a 45/00 são 
classificados nesses grupos [2] 

49/02 . para fabricar caixas ou estojos 
49/04 . para fabricar envelopes ou sacos 

 

B 31 C FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ENROLADOS, por ex., TUBOS ENROLADOS (características relativas ao processamento de 
matérias plásticas B 29; modelagem de matérias plásticas ou de substâncias num estado plástico B 29 C) 

 
Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "enrolamento" significa formar duas ou mais convoluções completas. 

 
Índice da Subclasse 
 
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ENROLADOS 
CARACTERIZ ADA PELO MÉTODO EMPREGADO 

Enrolamento em torno de mandris .............................1/00, 3/00 
Enrolamento sem mandris ...................................................5/00 
Enrolamento de papel contínuo separado............................9/00 

 
 
 
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ENROLADOS, 
CARACTERIZADA PELA FORMA DOS ARTIGOS 
PRODUZIDOS 

Tubos................................................................. 1/00, 3/00, 5/00 
Cones................................................................................... 7/00 
Outras formas........................................................... 9/00, 13/00 

PÓS-TRATAMENTO, MECANISMOS COMBINADOS........... 11/00 

 

1/00 Formação de tubos ou canudos de papel por avanço em  
ângulos retos com a linha central do mandril de 
enrolamento 

1/02 . Máquinas para esse fim com mandris adicionais 
1/04 . e transformação da extremidade de um tubo em um fundo 

de recipiente 
1/06 . e inserção de um fundo na extremidade de um tubo para 

formar um recipiente 
1/08 . Acessórios de máquinas para esse fim não incluídos em 

outro local 

3/00 Formação de tubos ou canudos de papel por avanço 
oblíquo em relação à linha central do mandril de 
enrolamento 

3/02 . e inserção de um fundo na extremidade de um tubo para 
formar um recipiente 

3/04 . Execução de costuras 

5/00 Formação de tubos ou canudos de papel sem mandris 

7/00 Formação de artigos cônicos de papel por enrolamento 
(enrolamento de peças em bruto B 31 B) 

7/02 . Formação de cones truncados 
7/04 . . em dois ou mais mandris 
7/06 . . . e inserção de um fundo na extremidade de um cone 

para formar um recipiente 
7/08 . Formação de cones pontudos 
7/10 . . em dois ou mais mandris 

9/00 Formação simultânea de formas cilíndricas e cônicas pelo 
enrolamento de tiras separadas de papel, por ex., formação 
de garrafas (enrolamento de peças em bruto B 31 B) 

11/00 Mecanismos de enrolamento de papel combinados com 
outros mecanismos 

11/02 . para modelagem adicional de artigos 
11/04 . para impregnação pela aplicação de substâncias durante o 

enrolamento 
11/06 . para secagem dos artigos enrolados e impregnados 

13/00 Fabricação de artigos enrolados não incluídos em outro 
local 
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B 31 D FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE PAPEL (manufatura por processos a seco de artigos feitos de partículas ou fibras 
consistindo de madeira ou outro material lignocelulósico ou orgânico similar B 27 N; fabricação de produtos em camadas não 
inteiramente compostos de papel ou papelão B 32 B; fabricação de papelão ou papel D 21 F, H; fabricação de artigos de polpa de  
madeira D 21 J) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange a fabricação, de outro modo que não por enrolamento, de outros artigos que não caixas, estojos, envelopes, sacos 
e tubos de papel, de outra forma que não a partir da polpa de papel 

 

1/00 Processos escalonados para fabricar artigos planos 
1/02 . sendo os artigos tiras ou rótulos (meios ou processos para 

fixação de fios D 05) 
1/04 . sendo os artigos babador, lenços, toalhas, guardanapos ou 

similares 
1/06 . sendo os artigos alças 

3/00 Fabricação de artigos de estrutura celular, por ex., painéis 
isolantes 

3/02 . estruturas alveolares 

3/04 . embalagem celular de artigos, por ex., para garrafas 
 

5/00 Processos escalonados para fabricar artigos 
tridimensionais (montagem de grincedas A 41 G 1/00; 
fabricação de receptáculos ou recipientes B 31 B; fabricação 
de tubos B 31 B, C) 

5/02 . incluindo prensagem 
5/04 . incluindo dobramento ou pregueamento, por ex., lanternas 

chinesas 

 

B 31 F PROCESSAMENTO MECÂNICO OU DEFORMAÇÃO DO PAPEL OU DO PAPELÃO  (corte, aparagem, em geral B 26; 
incisão, entalhe, em geral B 26 D 3/08; fabricação de produtos, em camadas, compostos não inteiramente de papel ou papelão B 32 B; 
material multifolheado de papel ou papelão, sua manufatura D 21 H) 

 

1/00 Deformação mecânica de papel ou papelão sem remoção de 
material incluindo deformação e laminação combinadas 
(gravação superficial em relevo combinada com aplicação de 
tinta, prensas de tipos em relevo, gravação em relevo seletiva e 
suas máquinas B 41 F, J, K, M; máquinas ou aparelhos para 
gravar em relevo, decorações ou marcas B 44 B 5/00; 
ferramentas manuais de artista para gravar em relevo B 44 B 
11/04; produção de efeitos decorativos por processos de 
estampagem de desenhos ornamentais sobre superfícies B 44 C 
1/24; deformação mecânica durante a fabricação de papel ou 
papelão, qualidades de papel ou papelão D 21) [2] 

1/07 . Gravação em relevo (corrugação 1/20) [3] 
1/08 . Pregueamento (enrugamento 1/20; dobramento em 

ziguezague B 65 H 45/20) [2] 
1/10 . . por ferramentas rotativas 
1/12 . Encrespamento de papel 
1/14 . . por meio de raspadeiras dispostas transversalmente a 

tiras de papel 
1/16 . . por correias elásticas 
1/18 . . por ferramentas dispostas na direção da alimentação do 

papel contínuo na máquina 
1/20 . Enrugamento; Enrugamento combinado com laminação 

para obtenção de outras camadas de papelão ou de papel 
(enrugamento de folheados B 27 D) [2] 

1/22 . . Fabricação de papel contínuo em que o sulco de cada 
corrugação é paralelo ao avanço do papel contínuo 

1/24 . . Fabricação de papel contínuo em que o sulco de cada 
corrugação é transversal ao avanço do papel contínuo 

1/26 . . . por engranzamento de cilindros denteados [2] 
1/28 . . . . combinado com a união das tiras enrugadas 

com as tiras planas 
1/29 . . . com emprego de varetas, por ex., combinados com 

um cilindro denteado [2] 
1/30 . . . Ferramentas fixas a correntes sem fim 
1/32 . . Enrugamento de papel contínuo já enrugado 
1/36 . Umedecimento e aquecimento de papel contínuo para 

facilitar a deformação mecânica e secagem de papel 
contínuo deformado 

5/00 Emenda de folhas, tiras ou bobinas de papel ou papelão; 
Reforço das bordas de papel ou papelão (meios para aplicar 
adesivo ou cola B 05 C; grampeamento na fabricação de caixa 
ou similares B 31 B; ligação da bobina de substituição à 
bobina que acaba durante a troca do rolo de bobina B 65 H 
19/18; aparelho para emendar bobinas durante o manuseio B 
65 H 21/00) 

5/02 . por encrespamento ou ranhuramento 
5/04 . pelo uso exclusivo de adesivos 
5/06 . por fita adesiva 
5/08 . . para reforçar bordas 

7/00 Processos para o processamento de papel não incluído em 
outro local 

7/02 . Ruptura do revestimento do papel 
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B 32 PRODUTOS EM CAMADAS 
 
B 32 B PRODUTOS EM CAMADAS, ISTO É, PRODUTOS ESTRUTURADOS COM CAMADAS DE FORMA PLANA OU NÃO 

PLANA, por ex., EM FORMA CELULAR OU ALVEOLAR 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– produtos em camada compreendendo diferentes tipos de material ou em que o aspecto característico da invenção não reside no tipo 

especial de material usado; 
– um produto similar a um produto em camadas mas compreendendo apenas material, em forma de folha ou de tela, embebido em 

uma massa de matéria plástica ou de substâncias fisicamente similares cuja massa penetre na dita folha ou tela e fique em ambos os 
lados desta última (por ex., de modo que a folha ou tela reforce a substância plástica) desde que a folha ou tela embebida se estenda 
de modo coerente ou ligado substancialmente sobre toda a área do produto; assim a folha ou tela embebida pode ser um tecido ou 
uma série de hastes ligadas por arames cruzados. A maneira de fabricação de tal produto é, contudo, classificada nesta subclasse, se 
for, essencialmente, um processo de estruturação de um conjunto de camadas das quais pelo menos uma camada externa seja pré-
fabricada. Se o material embebido compreender apenas uma série de hastes não-ligadas, o produto não é classificado nesta sub-
classe. 

(2) Esta subclasse não abrange : 
– processos ou aparelhos usados na ou em relação à produção ou tratamento de qualquer produto, se o processo ou aparelho for 

totalmente classificável em uma outra classe isolada ou subclasse para processos ou aparelhos, por ex., B 05, B 29, B 44 D, C 08 J, 
C 09 J, C 23; 

– composições ou seu preparo ou tratamento, a menos que a invenção seja essencialmente restrita a produtos em camadas e não possa 
ser unicamente classificada em uma outra classe sem ignorar esta restrição; 

– modelo metálico gravado para gravação sobre a superfície de um cartão de circuito impresso. [3] 
(3) Nesta subclasse: 

– uma película que se forma sobre uma camada ao se espalhar sobre ela uma substância não é considerada como uma camada quando 
serve apenas de adesivo ou se sua finalidade é unicamente o acabamento da superfície de um produto. 

– os grupos que designam produtos abrangem também os métodos ou aparelhos especialmente adaptados para produzir tais produtos. 
(4) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 

– "camada" é uma folha ou tira ou qualquer outra coisa de pequena espessura em relação às suas demais dimensões que, juntamente 
com pelo menos uma outra camada, exista em um produto, quer pré existente antes, por ex., como uma folha ou tira separada, ou 
formada durante a produção do produto em camadas. Pode ser ou não homogênea ou coesiva; pode ser uma união de fibras ou peças 
de material. Pode ser descontínua, por ex., na forma de grade, de colméia ou de armação. Pode ou não estar totalmente em contato 
com a camada vizinha, por ex., uma camada corrugada contra uma camada plana; 

– "produto em camadas" compreende pelo menos duas camadas fixadas entre si. O termo "fixadas" inclui qualquer método de união 
de camadas, por ex., por costura, por pespontos, por colagem, por pregos, por encaixe ou pela interposição de um adesivo ou 
suporte impregnado de adesivo. Um produto em camadas pode ser um estágio intermediário da produção de um artigo que não 
apresenta camadas em sua forma final, por exemplo, um painel com uma camada protetora a qual é retirada quando o painel é posto 
na posição de uso. As camadas são camadas pré-formadas ou camadas formadas in situ sobre uma camada pré-fabricada e podem 
consistir de materiais sólidos coerentes, inclusive em forma de favo e demais materiais alveolares ou de materiais sólidos não-
coerentes, compostos de conjuntos de fios, tiras, fibras, azulejos ou similares; 

– "camada filamentar" significa uma camada de fios ou filamento de qualquer substância (por ex., fios metálicos) de comprimento 
mais ou menos ilimitado dispostos de maneira regular e presos uns aos outros; ela pode ser tecida, tricotada, trançada ou entrelaçada 
ou formada por fios cruzados ou dispostos lado a lado e presos uns aos outros; 

– "camada fibrosa" significa um agrupamento aleatório de fibras ou filamentos, geralmente de comprimento limitado, por ex., feltro, 
velo; as fibras podem ou não ser entrelaçadas ou ligadas, por ex., por adesivos. 

(5) Nesta subclasse, a cada nível hierárquico, salvo indicação contrária uma invenção é classificada no primeiro lugar apropriado. 
(6) A classificação de produtos em camada está incluída em muitas classes, a maioria das quais restritas a um tipo especial de material. 

Todavia, a fim de que esta subclasse possa proporcionar uma base para que se faça uma busca completa com relação aos produtos em 
camada, todas as invenções pertinentes são classificadas nesta subclasse ainda que possam também ser classificadas em outras classes. 

 
Índice da Subclasse 
 
PRODUTOS EM  CAMADAS CARACTERIZADOS POR 

Sua estrutura 
forma geral...........................................................1/00, 3/00 
estrutura das camadas...........................................3/00, 5/00 
relação entre as camadas ...............................................7/00 

Substâncias utilizadas 
substâncias betuminosas ou alcatroadas, 
substâncias de endurecimento a água...............11/00, 13/00 

metal, vidro, cerâmicas, fibras ou  
partículas minerais ............................... 15/00, 17/00, 18/00, 
 19/00 
madeira, papel, substâncias  
celulósicas plásticas .............................. 21/00, 29/00, 23/00 
borracha, resina sintética ................................. 25/00, 27/00 
outras substâncias ......................................................... 9/00 

Suas propriedades ............................................................. 33/00 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS EM 
CAMADAS; OUTROS DISPOSITIVOS OU 
OPERAÇÕES..................................................................... 31/00; 35/00 
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1/00 Produtos em camadas tendo essencialmente uma forma 
geral outra que não a plana 

 
Nota 

Para classificar um produto neste grupo, não se levam 
em consideração as irregularidades ou a falta de 
uniformidade das superfícies e a forma individual das 
camadas 

 
1/02 . Receptáculos, por ex., tanques 
1/04 . caracterizados por particularidades de forma em lugares 

determinados, por ex., na região das bordas 
1/06 . caracterizados por enchimentos ou elementos adicionados 

nas partes ocas 
1/08 . Produtos tubulares 
1/10 . Métodos especialmente adaptados à formação desses 

produtos, por ex., pela aplicação de camadas sucessivas a 
uma base modelada 

3/00 Produtos em camadas compreendendo essencialmente uma 
camada com descontinuidades ou irregularidades internas 
ou externas ou por uma camada de forma não plana 
(camadas contínuas de fibras ou filamentos 5/02; camadas de 
espuma 5/18); Produtos em camadas caracterizados, 
essencialmente, por particularidades de forma (1/00 tem 
prioridade) 

 
Nota 

Neste grupo, os sulcos, vazios e cavidades podem ser 
enchidos de outro modo que não com ar, por ex., com 
gás, com líquido, com outro material diferente daquele 
que constitui a camada em que são encontrados. 
 

3/02 . caracterizados por aspectos de forma em lugares 
determinados, por ex., na região das bordas 

3/04 . . caracterizados por uma camada dobrada na borda, por 
ex., sobre outra camada 

3/06 . . para unir camadas umas às outras; para fixar o produto 
a um outro elemento, por ex., a um suporte (utilização 
ou suprimento de pregos, pontos ou elementos isolados 
similares de fixação para esses fins 7/08) 

3/08 . . caracterizados por elementos adicionados em partes 
determinadas 

3/10 . caracterizados por uma camada descontínua, isto é, 
perfurada ou formada por pedaços separados do material 

 
Nota 

Neste grupo, uma série de elementos separados 
espaçados formando na realidade uma superfície 
interrompida, deve ser considerada como uma camada. 

3/12 . . caracterizados por uma camada de células dispostas de 
forma regular, quer formando um todo ou formadas 
individualmente ou por união de tiras separadas, por 
ex., estrutura alveolar 

3/14 . . caracterizados por uma camada superficial formada 
por pedaços separados do material 

3/16 . . . presos a um apoio flexível 
3/18 . . caracterizados por uma camada interna formada por 

pedaços separados do material 
3/20 . . . de pedaços ocos, por ex., tubos; de pedaços com 

sulcos ou cavidades 

3/22 . . . de pedaços espaçados 
3/24 . . caracterizados por uma camada perfurada, por ex., de 

metal expandido (camada de malhas ou fibras 5/02) 
3/26 . caracterizados por uma forma especial do contorno da 

seção transversal de uma camada contínua; caracterizados 
por uma camada com cavidade ou vazios internos (células 
regulares 3/12) 

3/28 . . caracterizado por uma camada que compreenda uma 
folha delgada deformada, por ex., corrugada, enrugada 
(29/08 tem prioridade) [3] 

3/30 . . caracterizados por uma camada formada com 
reentrâncias ou saliências, por ex., com canais, estriada 

5/00 Produtos, em camadas, caracterizados pela falta de 
homogeneidade ou estrutura física de uma camada (9/00 a 
29/00 têm prioridade) 

 
Nota 

Neste grupo, fibras, filamentos, grãos ou pó formando 
uma camada ou incorporados a uma camada podem ser 
impregnados, aglutinados ou incrustados numa 
substância, tal como a resina sintética. Se a substância 
das fibras ou similares ou a substância de impregnação, 
aglutinação ou incrustação forem importantes, ela é 
classificada no grupo pertinente. 

 
5/02 . caracterizado por aspectos estruturais de uma camada que 

compreenda fibras ou filamentos (se formada por 
partículas, por ex., aparas, fibras picadas, pó, 5/16) 

 
Nota 

Os grupos 5/02 a 5/12 abrangem, além das camadas 
filamentosas e fibrosas, tais como estão definidas na Nota (4) 
após o t ítulo da subclasse, camadas de substâncias que 
possuam natureza fibrosa intrínseca (por ex., papel, madeira), 
se a natureza fibrosa for importante e a substância particular, 
não for importante. 

 
5/04 . . caracterizados por uma camada especificamente 

extensível em virtude de sua estrutura ou disposição 
5/06 . . caracterizados por uma camada fibrosa costurada a 

outra camada, por ex., de fibras, de papel 
5/08 . . sendo as fibras ou filamentos de uma camada dispostas 

de maneira especial ou constituídas de substâncias 
diferentes 

5/10 . . caracterizados por uma camada fibrosa reforçada com 
filamentos 

5/12 . . caracterizados pela disposição relativa das fibras ou 
filamentos das camadas adjacentes 

5/14 . caracterizados por uma camada diferindo constitucional ou 
fisicamente em pontos diversos, por ex., mais densa junto a 
superfícies 

5/16 . caracterizados por aspectos de uma camada formada por 
partículas, por ex., aparas, fibras picadas, pó 

5/18 . caracterizados por aspectos de uma camada contendo 
material esponjoso ou especificamente poroso 
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5/20 . . espumada in situ  
5/22 . caracterizados pela presença de duas ou mais camadas 

contendo fibras, filamentos, grãos ou pó ou sendo 
esponjosas ou especificamente porosas 

5/24 . . sendo uma das camadas fibrosa ou filamentar 
5/26 . . . uma outra camada sendo igualmente fibrosa ou 

filamentar 
5/28 . . . Impregnada ou embebecida com uma substância 

plástica  
5/30 . . uma das camadas compreendendo grãos ou pó 
5/32 . . sendo as duas camadas esponjosas ou especificamente 

porosas 

7/00 Produtos em camadas caracterizados pela relação entre as 
camadas, isto é, produtos constituídos essencialmente por 
camadas de propriedades físicas diferentes ou produtos 
caracterizados pela interligação das camadas (em relação às 
características de orientação, ver os grupos pertinentes às 
características em questão, por ex., 5/02 para direção das 
fibras; em relação a substâncias 9/00 a 29/00) 

7/02 . em relação às propriedades físicas, por ex., dureza 
7/04 . caracterizados pela ligação entre as camadas 
7/06 . . permitindo fácil separação 
7/08 . . por ligação mecânica, por ex., pespontos (por 

imbricação das camadas 3/00, por ex., 3/04, 3/06, 3/30; 
por costura de camadas fibrosas 5/06) 

7/10 . . possuindo, uma ou ambas as camadas, propriedades 
adesivas ou de inter-reação 

7/12 . . utilizando um adesivo 
7/14 . . . aplicado em tiras ou outra disposição espaçada 
 
Produtos em camadas caracterizados pelas substâncias especiais 
utilizadas 
 
Nota 
 

Nos grupos 9/00 a 29/00, as seguintes expressões são 
empregadas com os significados indicados: 
– "uma substância específica" abrange substâncias 

alternativas especificadas se forem todas abrangidas por 
um único grupo principal; 

– "camada em partículas' significa uma camada constituída 
de partículas, por ex., aparas, fibras picadas, pó 

 

9/00 Produtos em camadas que compreendam essencialmente 
uma substância em particular, não abrangida pelos grupos 
11/00 a 29/00 

9/02 . compreendendo substâncias animais ou vegetais 
9/04 . compreendendo uma tal substância como o componente 

único ou principal de uma camada, junto a outra camada 
de uma substância específica 

9/06 . . de papel ou papelão 
11/00 Produtos em camadas que compreendam, essencialmente, 

substâncias betuminosas ou alcatroadas 
11/02 . com fibras ou partículas incrustadas nessas substâncias ou 

a elas aglutinadas 

11/04 . compreendendo uma tal substância como o componente 
principal ou único de uma camada junto a outra camada de 
uma substância específica 

11/06 . . de papel ou papelão 
11/08 . . de metal 
11/10 . junto a uma camada fibrosa ou filamentar 
11/12 . junto a uma camada em partículas 

13/00 Produtos em camadas que compreendam, essencialmente 
uma substância enrijecedora com água, por ex., concreto, 
argamassa, cimento amianto ou material de construção 
similar 

13/02 . com fibras ou partículas incrustadas nessas substâncias ou 
a elas aglutinadas 

13/04 . compreendendo tais substâncias como o componente 
principal ou único de uma camada, junto a outra camada 
de uma substância específica 

13/06 . . de metal 
13/08 . . de papel ou papelão 
13/10 . . de madeira; de de compensados de partículas de 

madeira prensada 
13/12 . . de resina sintética 
13/14 . junto a uma camada fibrosa ou filamentar 

15/00 Produtos em camadas que contenham essencialmente 
metal 

15/01 . todas as camadas sendo exclusivamente metálicas [3] 
15/02 . em outra forma que não de uma chapa, por ex., fios 

metálicos, partículas 
15/04 . compreendendo metal como o componente principal ou 

único de uma camada junto a outra camada de uma 
substância específica 

15/06 . . de borracha 
15/08 . . de resina sintética 
15/10 . . de madeira 
15/12 . . de papel ou papelão 
15/14 . junto a uma camada fibrosa ou filamentar 
15/16 . junto a uma camada em partículas 
15/18 . compreendendo ferro ou aço 
15/20 . compreendendo alumínio ou cobre 

17/00 Produtos em camadas compreendendo, essencialmente, 
vidro laminado ou fibras de vidro, escória ou similar 

17/02 . na forma de fibras ou filamentos 
17/04 . . aglutinados a uma substância plástica ou nela 

incrustados 
17/06 . compreendendo vidro como o componente principal ou 

único de uma camada junto a outra camada de uma 
substância específica 

17/08 . . de uma substância celulósica plástica 
17/10 . . de resina sintética 
17/12 . juntos a uma camada fibrosa ou filamentar 

18/00 Produtos em camadas compreendendo essencialmente 
cerâmicas, por ex., produtos refratários [4] 

19/00 Produtos em camadas compreendendo, essencialmente 
fibras ou partículas minerais naturais ou partículas 
minerais naturais, por ex., amianto, mica 

19/02 . aglutinados a uma substância plástica ou nela incrustados 
19/04 . junto a outra camada de uma substância específica 
19/06 . junto a uma camada fibrosa ou filamentar 
19/08 . compreendendo amianto 
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21/00 Produtos em camadas compreendendo, essencialmente, 
madeira, por ex., tábuas de madeira, compensados, tábuas 
de partículas de madeira prensadas 

21/02 . na forma de fibras, aparas ou partículas 
21/04 . compreendendo madeira como o componente principal ou 

único de uma camada junto a outra camada de uma 
substância específica 

21/06 . . de papel ou papelão 
21/08 . . de resina sintética; de resina reforçada com fibras 
21/10 . junto a uma camada fibrosa ou filamentar 
21/12 . junto a uma camada em partículas 
21/13 . sendo todas as camadas exclusivamente de madeira [3] 
21/14 . compreendendo tábuas de madeira ou compensados 

23/00 Produtos em camadas compreendendo, essencialmente, 
substâncias plásticas celulósicas 

23/02 . na forma de fibras ou filamentos 
23/04 . compreendendo tal substância como o componente 

principal ou único de uma camada junto a outra camada de 
uma substância específica 

23/06 . . de papel ou papelão 
23/08 . . de resina sintética 
23/10 . junto a uma camada fibrosa ou filamentar 
23/12 . junto a uma camada em partículas 
23/14 . caracterizados por conter ingredientes componentes 

especiais 
23/16 . . agentes modificadores 
23/18 . . enchimentos 
23/20 . compreendendo ésteres 
23/22 . compreendendo éteres 

25/00 Produtos em camadas compreendendo, essencialmente, 
borracha natural ou sintética 

25/02 . com fibras ou partículas incrustadas nessas substâncias ou 
a elas aglutinadas 

25/04 . compreendendo borracha como o componente principal ou 
único de uma camada junto a outra camada de uma 
substância específica 

25/06 . . de papel ou papelão 
25/08 . . de resina sintética 
25/10 . junto a uma camada fibrosa ou filamentar 
25/12 . compreendendo borracha natural 
25/14 . compreendendo copolímeros em que predominam os 

constituintes da de borracha sintética 
25/16 . compreendendo polidienos ou polihalodienos 
25/18 . compreendendo borracha butílica ou halobutílica 
25/20 . compreendendo borracha de silicone 

27/00 Produtos em camadas compreendendo, essencialmente, 
resina sintética 

27/02 . na forma de fibras ou filamentos 
27/04 . como substância de impregnação, aglutinação ou 

incrustação 
27/06 . como o componente principal ou único de uma camada 

junto a outra camada de uma substância específica 
27/08 . . de resina sintética de uma espécie diferente 
27/10 . . de papel ou papelão 
27/12 . junto a uma camada fibrosa ou filamentar 
27/14 . junto a uma camada em partículas 
27/16 . tratada de forma especial, por ex., irradiada 
27/18 . caracterizada pela utilização de aditivos especiais 

27/20 . . utilizando enchimentos, pigmentos, agentes 
tixotrópicos 

27/22 . . utilizando plastificantes 
27/24 . . utilizando solventes ou agentes de inchamento 
27/26 . . utilizando agentes de cura 
27/28 . compreendendo copolímeros de resinas sintéticas não 

totalmente abrangidos por qualquer um dos subgrupos 
seguintes 

27/30 . compreendendo resina vinílica; compreendendo resina 
acrílica 

27/32 . compreendendo poliolefinas 
27/34 . compreendendo poliamidas 
27/36 . compreendendo poliésteres 
27/38 . compreendendo resina de epóxi 
27/40 . compreendendo poliuretanos 
27/42 . compreendendo melamina, uréia, fenol ou resinas similares 

as de condensação de aldeído 

29/00 Produtos em camadas compreendendo, essencialmente, 
papel ou papelão 

29/02 . junto a uma camada fibrosa ou filamentar 
29/04 . junto a uma camada em partículas 
29/06 . tratados de forma especial, por ex., alisado, apergaminhado 
29/08 . papel corrugado, papelão corrugado [3] 
 

31/00 Fabricação de produtos em camadas (fabricação de produtos 
não planos 1/00; fabricação de produtos em camadas 
compreendendo uma camada de plástico ou uma camada de 
substância em estado plástico B 29; fabricação de produtos 
caracterizados por particularidades de estrutura ou de 
composição, ver os grupos pertinentes a esses produtos) [4] 

 
Nota 

 
Os produtos em camadas também são classificados neste grupo 
se a invenção não residir em sua estrutura ou composição. 

 
31/02 . compreendendo a união de um produto intermediário não 

plano, por ex., formando um tubo e a seguir achatando-o 
31/04 . caracterizada pela união de camadas pré-formadas 
31/06 . . acompanhada pela formação de uma outra camada 

entre elas 
31/08 . . compreendendo a união de duas ou mais tiras de 

comprimento indefinido 
31/10 . . compreendendo a união de uma ou várias tiras 

contínuas com uma série de painéis ou pedaços 
separados de material 

31/12 . . combinada com um revestimento ou outro tratamento 
de uma camada antes ou durante a união 

31/14 . caracterizada pelo tratamento das camadas unidas 
31/16 . . mecânico 
31/18 . . . por corte ou outro meio de seccionamento 
31/20 . . . por prensagem, com ou sem calor 
31/22 . . . por tratamento das superfícies 
31/24 . . não mecânico 
31/26 . . . por calor (31/20 tem prioridade) 
31/28 . . . por irradiação outra que não infravermelha 
31/30 . caracterizada pelo fato do material em camadas ser 

formado por extrusão 
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33/00 Produtos em camadas caracterizados por propriedades 
especiais ou por características especiais da superfície, por 
ex., revestimentos especiais da superfície (irregularidades ou 
falta de uniformidade 3/00); Produtos em camadas 
destinados a fins especiais não abrangidos por qualquer 
outra classe isolada 

35/00 Operações ou dispositivos especialmente relacionados a 
produtos em camadas e não incluídos em outro local, por 
ex., para reparos 
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IMPRESSÃO 
 
B 41 IMPRESSÃO; MÁQUINAS PARA IMPRIMIR LINHAS; MÁQUINAS DE ESCREVER; CARIMBOS 

(reprodução ou duplicação de imagens ou desenhos por esquadrinhamento e conversão por sinais elétricos 
H 04 N) [4] 

 
B 41 B MÁQUINAS OU ACESSÓRIOS PARA FABRICAR, COMPOR OU DISTRIBUIR TIPOS; TIPOS; DISPOSITIVOS PARA 

COMPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA OU FOTOELETRÔNICA (dispositivos fotográficos em geral G 03) 
 
Índice da Subclasse 
 
COMPOSIÇÃO MANUAL.............................................................1/00 
COMPOSIÇÃO MECÂNICA 

Utilizando tipos pré-fabricados; 
Fabricação de tipos.....................................................3/00; 5/00 
Por fundição de tipos.......................................7/00, 9/00, 11/00 

COMPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 
Máquinas que compõem as linhas antes de 
fotografar ...........................................................................15/00 

Máquinas que não compõem as linhas 
antes de fotografar............................................................. 17/00 
Máquinas eletrônicas......................................................... 19/00 
Equipamentos para trabalhos especiais ............................. 13/00 
Detalhes de máquinas; dispositivos 
auxiliares ................................................................ 21/00, 23/00 

PREPARO DE TRANSPORTES DE DADOS............................. 25/00 
CONTROLE, INDICAÇÃO, SEGURANÇA............................... 27/00 

 

1/00 Elementos ou dispositivos para composição manual; 
Caixilhos, cunhas ou galés 

1/02 . Caracteres de impressão; Tipos 
1/04 . Quadratins ou quadrados; Espaços ou outros justificadores 
1/06 . para fins especiais 
1/08 . . para inserção das últimas notícias 
1/10 . . para inserção de anúncios 
1/12 . . para compor notas musicais 
1/14 . Filetes de composição, por ex., de latão 
1/16 . Regretas 
1/18 . Caixilhos 
1/20 . Cunhas ou outros meios de segurar 
1/22 . Mesas de composição; Caixas de tipos; Caixas para 

armazenamento de tipos; Dispositivos de lavagem ou 
limpeza para os mesmos 

1/24 . . Dispositivos de lavagem ou limpeza 
1/26 . Componedores 
1/28 . Galés 
 
Máquinas ou outros aparelhos mecânicos para composição 

3/00 Aparelhos para composição mecânica utilizando tipos pré-
fabricados, isto é, sem equipamento para fundição 

3/02 . Máquinas para composição mecânica utilizando tipos 
isolados ou logotipos e com magazines deslizantes para os 
mesmos, por ex., magazines individuais planos, 
cilíndricos, radiais 

3/04 . Meios para distribuir os tipos 
3/06 . M eios para justificar 

5/00 Dispositivos para fabricar tipos ou linhas (para composição 
mecânica 7/00, 9/00, 11/00) 

5/02 . Matrizes 
5/04 . Dispositivos para fundição 
5/06 . . de operação mecânica 
5/08 . Ferramentas ou acessórios 

5/10 . . para polir ou acabar os tipos (polimento em geral B 24 
B) 

5/12 . . para fabricação de tipos em forma de linhas, por ex., 
por estiramento ou fundição 

5/14 . . para cortar os pedaços 

7/00 Espécies ou tipos de aparelhos para composição mecânica 
em que o tipo é fundido ou moldado em matrizes 

7/02 . operando com combinações fixas de matrizes (detalhes 
9/00) 

7/04 . . para fundição de espaços ou caracteres individuais, por 
ex., máquinas "monotipo" 

7/06 . . para compor, justificar e fundir linhas completas de 
matrizes, por ex., máquinas "monoline" 

7/08 . operando com matrizes separadas para caracteres ou 
espaços individuais que são selecionados e agrupados 
(detalhes 11/00) 

7/10 . . em que uma linha é composta de matrizes e em que os 
tipos ou espaços isolados são fundidos, por ex., tipos 
"stringler" 

7/12 . . em que uma linha justificada é composta de matrizes e 
uma linha de tipo é fundida em uma só peça 

7/14 . . . com composição manual das matrizes 
7/16 . . . com composição e justificação mecânica das linhas 

de matrizes, por ex., em máquinas "linotipo", 
"intertipo" 

7/18 . . . . sendo as matrizes guiadas por fios metálicos, 
por ex., máquinas "tipográficas" 

9/00 Detalhes ou acessórios de máquinas para composição 
mecânica utilizando combinações fixas de matrizes 
em que são fundidos ou moldados os tipos 

9/02 . Combinações de matrizes 
9/04 . Transportadores para combinações de matrizes, por ex., 

blocos, cilindros, rodas, barras 
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9/06 . Mecanismos para efetuar movimentos relativos de 
transportadores de matrizes e moldes para seleção de 
caracteres ou espaços. 

9/08 . Dispositivos de moldagem ou fundição 
9/10 . . Moldes 
9/12 . . Dispositivos de justificação 
9/14 . . Dispositivos de suprimento de metal fundido 
9/16 . Dispositivos para manipulação dos tipos depois de 

fundidos 
9/18 . . Mecanismos ejetores 
9/20 . . Dispositivos de rebarbamento 

11/00 Detalhes ou acessórios de máquinas para composição 
mecânica utilizando matrizes para caracteres individuais 
que são selecionados e agrupados para fundição ou 
moldagem de tipos 

11/02 . Matrizes 
11/04 . Fitas de espaço 
11/06 . Dispositivos de armazenamento para matrizes ou fitas de 

espaço 
11/08 . . Magazines para matrizes 
11/10 . . . para composição manual 
11/12 . . . Fixação dos magazines às máquinas; Mecanismos 

de seleção ou mudança de magazines (controle da 
seleção ou da mudança 27/42) 

11/14 . . . com dispositivos de escapamento 
11/16 . . Caixas para fitas de espaço; Escapamentos ou guias 

para liberar as fitas de espaço 
11/18 . Dispositivos ou disposições para montagem de matrizes e 

fitas de espaço (dispositivos de controle para os mesmos 
27/44) 

11/20 . . Canais de guia para montadores 
11/22 . . Placas de cobertura ou armações de montadores 
11/24 . . Transportadores de correia conjugados com guias de 

montadores 
11/26 . . Dispositivos, para alimentar ou guiar fitas de espaço, 

conjugados a matrizes 
11/28 . . Rodas estreladas ou outros dispositivos de empilhar 

para matrizes e fitas de espaço; Guias conjugados aos 
mesmos 

11/30 . . Elevadores para montadores ou mecanismos 
associados, por ex., dispositivos de frenagem, lingüetas 
de retenção, escoras de linhas, corrediças de saída 

11/32 . . Canais de transferência ou carrinhos de distribuição de 
linhas 

11/34 . . Elevadores primários ou mecanismos associados 
11/36 . . para levar matrizes ou fitas de espaços diretamente aos 

moldes 
11/38 . Dispositivos para alinhar ou fixar linhas de matrizes e fitas 

de espaço 
11/40 . . Garras; Dispositivos para operação das mesmas 
11/42 . . para quadratura e centragem 
11/44 . . . para justificar 
11/46 . . Dispositivos de alinhamento 
11/48 . . Dispositivos de limpeza para garras de alinhamento 

(limpeza de matrizes 11/96) 
11/50 . . Armações de torninho; Dispositivos para liberar ou 

travar 
11/52 . Dispositivos de moldar ou fundir os mecanismos 

associados 
11/54 . . Moldes; Alinhadores para os mesmos 
11/56 . . . Rodas de moldes; Corrediças ou mecanismos de 

acionamento para as mesmas 
11/58 . . . . com cunhas para travar 
11/60 . . . . ajustáveis ou removíveis 
11/62 . . . . com moldes intercambiáveis 

11/64 . . . . com uma série de moldes e mecanismos para 
seleção de moldes individuais 

11/66 . . . montados em carrinhos de movimento alternado 
11/68 . . . com meios para ajustar o comprimento ou a largura 

de fenda; com fendas múltiplas 
11/70 . . . para fundição de barras de tipos de forma especial, 

por ex., com saliências 
11/72 . . Dispositivos para rebarbar barras de tipos; Dispositivos 

de limpeza para lâminas de rebarbar; Ejetores para 
barras de tipos 

11/74 . . Dispositivos para suprimento de metal fundido 
11/76 . . . Cadinhos (cadinhos para fundir estereótipos B 41 

D 3/20) 
11/78 . . . . com movimento de avanço e recuo em relação 

ao molde 
11/80 . . . . com agitadores ou meios para remover a 

escória 
11/82 . . . . associados a um mecanismo para introdução de 

metal em forma sólida 
11/84 . . . . Gargalos ou bocais; Esfregões para bocais 
11/86 . . . . Aquecedores para cadinhos; Dispositivos de 

controle da temperatura 
11/88 . . . Bombas; Dispositivos de parada ou de segurança 

para as mesmas 
11/90 . Disposições ou dispositivos para distribuição de matrizes 

ou fitas de espaço depois da fundição ou moldagem 
11/92 . . Elevadores secundários 
11/94 . . Transportadores helicoidais 
11/96 . Dispositivos para resfriamento ou limpeza de matrizes 
 
Dispositivos para composição fotográfica ou fotoeletrônica 

13/00 Equipamento especialmente adaptado à fotografia de 
caracteres montados ou similares, por ex., anúncios, linhas 

13/02 . sendo os caracteres compostos ou montados à mão e 
fotografados simultaneamente 

13/04 . . com meios para justificar 
13/06 . . . com porta-linhas de tipo elástico ou extensível 
13/08 . . . por correção ótica das linhas 
13/10 . sendo os caracteres progressivamente fotografados um a 

um 

15/00 Máquinas para composição fotográfica com porta-
caracteres móveis para composição de linhas de caracteres, 
anterior à fotografia 

15/02 . com meios para fotografar linhas completas 
15/04 . . e com porta-caracteres para caracteres individuais 
15/06 . . e com porta-caracteres para jogos completos de 

caracteres, por ex., elementos alongados corrediços, 
rodas giratórias 

15/08 . com meios para fotografar caracteres compostos 
sucessivamente 

15/10 . Detalhes 
15/12 . . Porta-caracteres; Dispositivos de limpeza para os 

mesmos 
15/14 . . . com um único caracter ou com combinações de 

estilos diferentes de um único caráter 
 
15/16 . . . com combinações de caracteres diferentes 
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15/18 . . . com partes de caracteres para formar caracteres 
complexos, por ex., caracteres orientais 

15/20 . . Dispositivos para manipulação ou armazenamento de 
porta-caracteres 

15/22 . . . Magazines 
15/24 . . . para fins de justificação 
15/26 . . . para repetir um caracter 
15/28 . . Dispositivos fotográficos (em geral G 03) 
15/30 . . . Câmaras de composição 
15/32 . . . Mecanismos para manipulação de filmes  
15/34 . . . Ajustagem da ampliação ou do registro; Correção 

do tempo de exposição 

17/00 Máquinas para composição fotográfica com porta-
caracteres fixos ou móveis e sem meios para a composição 
das linhas antes de fotografar 

17/02 . com porta-caracteres de ajuste manual para permitir que os 
caracteres sejam fotografados sucessivamente 

17/04 . com um portador para todos os caracteres de pelo menos 
uma fonte 

17/06 . . com porta-caracteres ajustáveis 
17/08 . . com porta-caracteres fixos 
17/10 . . com um porta-caracteres de deslocamento contínuo 
17/12 . . com meios para deslocar a trajetória ótica para 

fotografar caracteres, por ex., de forma intermitente 
17/14 . . . de forma contínua 
17/16 . . com meios para deslocar o filme em seu plano para 

fotografar caracteres sucessivamente 
17/18 . Detalhes 
17/20 . . Porta-caracteres; Dispositivos de limpeza para os 

mesmos 
17/22 . . . com um só caracter; com um só caracter em mais 

de um estilo 
17/24 . . . com todos os caracteres 
17/26 . . . . em correias 
17/28 . . . . em hastes poligonais 
17/30 . . . . em uma chapa de forma quadrada ou 

retangular 
17/32 . . . . em um disco plano 
17/34 . . . . em um cilindro 
17/36 . . . com indicadores de seleção 
17/38 . . . com meios para indicar a largura 
17/40 . . . . em forma de calibre 
17/42 . . . . em forma codificada 

19/00 Máquinas para composição fotoeletrônica [3] 
19/01 . possuindo válvulas de feixe eletrônico para produzir uma 

imagem de, pelo menos, um caracter a qual seja 
fotografada [3] 

19/02 . . os caracteres aparecendo sucessivamente na tela [3] 
19/04 . . . no mesmo lugar [3] 
19/06 . . . em lugares diferentes pré-determinados [3] 
19/08 . . com combinações de caracteres aparecendo 

simultaneamente na tela [3] 
19/10 . . . em linhas ou colunas não-interrompidas 

(contínuas) [3] 
19/12 . . . em linhas ou colunas descontínuas [3] 
19/14 . . . e apresentando um texto de mais de uma linha [3] 
19/16 . . Porta-caracteres associados a válvulas de feixe 

eletrônico [3] 

21/00 Detalhes comuns a máquinas para composição fotográfica 
dos tipos abrangidos pelos grupos 17/00 e 19/00 

21/02 . Obturadores por sistemas óticos (em geral G 03 B) 
21/04 . . para selecionar caracteres 
21/06 . . para regular exposições 
21/08 . Fontes de luz; Dispositivos associados às mesmas, por ex., 

dispositivos de controle 
21/10 . . Fontes únicas de luz 
21/12 . . Fontes de luz estroboscópicas 
21/14 . . Combinações de fontes de luz 
21/16 . Sistemas óticos (obturadores 21/02; fontes de luz 21/08) 
21/18 . . definindo uma única trajetória de ótica 
21/20 . . . com meios para deslocamento descontínuo 
21/22 . . . com meios para deslocamento contínuo 
21/24 . . definindo múltiplas trajetórias óticas 
21/26 . . . com meios para selecionar trajetórias óticas 

individuais (meios para deslocar a trajetória ótica 
17/12) 

21/28 . . . com meios para selecionar a fonte 
21/30 . Válvulas de feixes eletrônicos ou caractrons (em geral H 

01 J 31/00) 
21/32 . Porta-filmes; Dispositivos de avanço ou posicionamento 

dos filmes (meios para manipulação do filme nos 
dispositivos fotográficos de composição em linhas 15/32; 
máquinas com meios para deslocar o filme em seu plano 
para fotografar caracteres sucessivamente 17/16) 

21/34 . . com mecanismos de posicionamento 
21/36 . . . para alimentação descontínua dos filmes na direção 

da linha 
21/38 . . . para alimentação contínua dos filmes na direção da 

linha 
21/40 . . . para espaçamento das linhas 
21/42 . . . para sobrescritos ou subscritos 
21/44 . . ajustáveis para fins de ampliação 

23/00 Dispositivos auxiliares para modificar, misturar ou 
corrigir textos ou layouts relativos à composição 
fotográfica ou fotoeletrônica 

23/02 . para misturar, por projeção, linha a linha, de partes de 
texto de vários filmes em outros 

23/04 . para facilitar a correção manual dos textos 
23/06 . para correção de textos pela remoção das linhas incorretas 

de um filme e emendando-se a ele linhas corretas de outro 
filme 

 
Marcação de transporte de dados utilizados para controlar 
máquinas de composição ; Dispositivos ou sistemas de controle, 
indicação ou segurança ou sistemas de máquinas de compor de 
várias espécies ou tipos 

25/00 Aparelhos especialmente adaptados ao preparo de 
transportes de dados para controlar máquinas de 
composição (para fundir caracteres ou espaços individuais, por 
ex., em máquinas "monotipo" 7/04; métodos para marcar ou 
reproduzir transportes de dados com dados digitais nos 
mesmos em geral G 06 K 1/00) 

25/10 . incorporando dispositivos para justificação de linhas, por 
ex., dispositivos de contagem e indicação do comprimento 
da linha 
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25/12 . . compreendendo elementos que circulam entre os 
magazines 

25/14 . . operando sem fitas de espaço 
25/16 . . utilizando um código binário para determinar a largura 

das matrizes 
25/18 . combinados com máquinas de compor os tipos 
25/20 . Dispositivos auxiliares; Dispositivos para fins especiais 
25/22 . . para indicar o comprimento da linha 
25/24 . . para correção de erros 
25/26 . . para trocar a fonte de tipos 
27/00 Dispositivos ou sistemas de controle, indicação ou 

segurança para máquinas de composição de diversas 
espécies ou tipos (computadores em geral G 06 F) 

27/02 . Sistemas para controle de todas as operações 
27/04 . . Teclados 
27/06 . . . operados pela entrada de informações gravadas ou 

de memória, por ex., em fitas perfuradas 
27/08 . . . . de várias fontes 
27/10 . . com controle direto de todas as operações pela entrada 

de informações gravadas ou de memória 
27/12 . . . em fitas 
27/14 . . . . em fitas perfuradas 
27/16 . . . . em fitas magnéticas 
27/18 . . . de dispositivos de memória 
27/20 . . . . de dispositivos eletromagnéticos, por ex., 

matrizes de memória 
27/22 . . . de várias fontes 
27/24 . . de várias máquinas conjugadas 

27/26 . . com meios para sustar temporariamente a entrada de 
informações gravadas ou de memória para introduzir 
retardamentos 

27/28 . Dispositivos de controle, indicação ou segurança para 
operações individuais ou elementos de máquinas (em 
dispositivos para suprimento de metal derretido 11/86, 
11/88; para fontes de luz 21/08) 

27/30 . . para deter ou variar a velocidade de uma operação em 
resposta a uma falha ou variação na velocidade de 
outra operação 

27/32 . . para operações de justificação de linhas 
27/34 . . . sem utilizar fitas de espaço 
27/36 . . . utilizando dispositivos eletrônicos 
27/38 . . para medir o comprimento de linhas compostas; para 

ler caracteres compostos 
27/40 . . para operações de impressão de provas 
27/41 . . Mecanismos de impressão conjugados a máquinas de 

composição tipográfica 
27/42 . . para controlar a seleção de mudança de magazine de 

matrizes 
27/44 . . para controlar a montagem de matrizes e fitas de 

espaço 
27/46 . . . para controlar a inserção de fitas de espaço (para 

justificação de linhas 27/32) 
27/48 . . para apagar erros ou inserir correções (dispositivos, 

agentes não-fluidos ou métodos para apagar ou corrigir 
erros em máquinas de escrever ou em mecanismos de 
impressão seletiva B 41 J 29/26) 

27/50 . . operados por máquinas conjugadas 

 

B 41 C PROCESSOS PARA A MANUFATURA OU REPRODUÇÃO DE SUPERFÍCIES DE IMPRESSÃO (processos fotomecânicos 
para produzir superfícies de impressão G 03 F; processos fotoelétricos para produzir superfícies de impressão G 03 G) 

 

1/00 Preparo da forma 
1/02 . Gravação; Cabeçotes para isso (registro em veículos de 

gravação, cabeçotes dos mesmos G 11 B) [5] 
 
Nota 
 Atenção para o título da classe B 41 e à subclasse H 04 N, em 

particular às Notas após o título daquela subclasse e ao grupo 
H 04 N 1/00 [5] 

1/04 . . com uma ferramenta controlada eletricamente por um 
dispositivo explorador fotoelétrico 

1/045 . . . Cabeçotes de gravação mecânica [5] 
1/05 . . . Cabeçotes de gravação gerados por calor, por ex., 

feixe de leiser, feixe de elétrons[5] 
1/055 . Processos termográficos para produção de formas (1/02 

tem prioridade) [5] 
1/06 . Transferência (1/10, 1/18 têm prioridade) [5] 
1/08 . por gravação em relevo, por ex., com uma máquina de 

escrever (máquinas de escrever adaptadas a esse fim B 41 J 
3/38) 

1/10 . por impressão litográfica; Matrizes de offset para transferir 
uma imagem litográfica para a forma (1/055 tem 
prioridade; tratamentos de neutralização ou diferenciação 
similar de formas de impresão litoráfica B 41 N 3/08) [5] 

1/12 . Formas multicores 
1/14 . para impressão com estêncil ou silk-screen (1/055 tem 

prioridade) [5] 
1/16 . Formas com áreas tornadas resistentes à tinta, por 

revestimento com uma amálgama; Placas de impressão, 
para impressão com amálgama [5] 

1/18 . Formas de impressão curvas ou cilindros de impressão 

3/00 Reprodução ou duplicação de formas de impressão 
3/02 . Estereotipia (fundição de estereótipos B 41 D 3/00) [2] 
3/04 . para produzir clichês de borracha 
3/06 . para produzir clichês de matérias plásticas 
3/08 . Galvanoplastia; Aplicação de camadas suportes [5]
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B 41 D APARELHOS PARA A REPRODUÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSÃO 
ESTEREOTÍPICA; MODELAGEM DE MATERIAL ELÁSTICO OU DEFORMÁVEL PARA FORMAR SUPERFÍCIES DE 
IMPRESSÃO (marcação ou gravação em metal pela ação de uma alta concentração de corrente elétrica B 23 H 9/06; tipos, máquinas 
ou acessórios para fabricar, compor ou distribuir tipos B 41 B; processos para a manufatura ou reprodução de superfícies de impressão 
B 41 C; máquinas ou aparelhos para gravação em geral ou gravação em relevo B 44 B 3/00, 5/00; gravura à água forte de metais por 
processos químicos C 23 F 1/00, gravação eletrolítica C 25 F 3/00, reprodução fotomecânica G 03 F) 

 

1/00 Preparo ou tratamento de matrizes de estereotipia 
1/02 . com escovas. 
1/04 . com cilindros ou rolos 
1/06 . com prensas, por ex., prensas de articulação ou prensas 

similares do tipo de alavanca e elo 
1/08 . . com prensas hidráulicas 
1/10 . Realização de operações secundárias em matrizes 
1/12 . . Umedecimento 
1/14 . . Secagem 
Produção de superfícies de impressão 

3/00 Fundição de estereótipos; Máquinas, moldes ou 
dispositivos para os mesmos 

3/02 . Moldes horizontais para fundir chapas planas 
3/04 . Moldes, por ex., horizontais, para fundir chapas curvas, 

por ex., semicilíndricas 
3/06 . . Moldes verticais 
3/08 . Moldes, por ex., horizontais, para fundir chapas tubulares, 

isto é, cilíndricas 
3/10 . . Moldes verticais 
3/12 . Máquinas de fundir moldes múltiplos de estereótipos 
3/14 . Detalhes 
3/16 . . Prendedores de matrizes 

3/18 . . Dispositivos para fechar ou abrir moldes 
3/20 . . Cadinhos 
3/22 . . . com bombas para transportar o metal fundido às 

câmaras ou faixas de fundição 
3/24 . . . com válvulas de controle 
3/26 . . . com dispositivos para mexer o material derretido 
3/28 . . Dispositivos para resfriar os moldes 

5/00 Elaboração, tratamento ou manipulação de chapas de 
estereótipos 

5/02 . por dobramento 
5/04 . de chapas planas 
5/06 . de chapas curvas 

7/00 Moldagem de material elástico ou deformável, por ex., 
borracha, matérias plásticas, para formar superfícies de 
impressão (fabricação de clichês de borracha B 41 C 3/04) 

7/02 . por impressão 
7/04 . Formação de superfícies de impressão pelo revestimento 

das formas de impressão com uma película elástica fina, 
por ex., película de borracha, que é retida sobre as formas; 
Obtenção de películas, de impressão, finas e elásticas 
(instrumentos pantográficos para copiar, reduzir ou 
ampliar B 43 L 13/10) 

 

B 41 F MÁQUINAS IMPRESSORAS OU PRELOS (máquinas de fabricação de sapatos incorporando aparelhos de impressão ou gravação 
em relevo A 43 D, por ex., A 43 D 8/26, 95/14; prensas em geral B 30 B; fabricação de superfícies de impressão B 41 C, D; dispositivos 
para cópia em mimeógrafo, máquinas impressoras para escritório B 41 L; impressão a estêncil B 41 L; processos de impressão 
independentes do emprego de máquinas especiais B 41 M; duplicação ou marcação por meio da sublimação ou volatilização do desenho 
B 41 M 5/035; termografia B 41 M 5/26; decoração por gravação em relevo ou marcas B 44 B 5/00; manuseio de material delgado ou 
filamentar B 65 H; eletrografia, eletrofotografia, magnetografia G 03 G) [4] 

 
Nota 

 
Atenção para as notas (1) e (2) após o título da subclasse B 41 L  [6] 

 
Índice da Subclasse 
 
IMPRESSORAS DE PLATINA......................................................1/00 
IMPRESSORAS DE CILINDRO....................................................3/00 
MÁQUINAS ROTATIVAS 

Máquinas tipográficas, litográficas,de 
impressão em baixo relevo ................................5/00, 7/00, 9/00 
Outras máquinas; Máquinas 
combinadas ..................................................11/00, 17/00; 19/00 
Detalhes .............................................................................13/00 
Aparelhos de serigrafia......................................................15/00 
Máquinas impressoras por transferência ...........................16/00 

DETALHES 
Manipulação de folhas ou outras 
superfícies de impressão; tratamento 
dessas superfícies .............................21/00, 25/00; 22/00, 23/00 
Fixação dos elementos impressores; 
disposições para preparar a tiragem; 
superfícies de impressão ou de off-set; 
dispositivos entintadores.............................27/00; 30/00; 31/00 
Dispositivos auxiliares;  
limpeza................................................................... 33/00; 35/00 
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1/00 Impressoras de platina, isto é, máquinas em que a 
impressão é efetuada, pelo menos, por um dispositivo 
essencialmente plano de aplicação de pressão em conjunto 
com uma placa plana 

1/02 . Impressoras de platina de operação manual 
1/04 . para mono-impressão, por ex., em folhas 
1/06 . . mantendo-se a platina paralela à placa, durante o 

movimento (preparação de matrizes de estereótipos por 
meio de prensas B 41 D 1/06) 

1/08 . . em papel contínuo 
1/10 . para impressões múltiplas em uma ou mais cores, por ex., 

em papel contínuo 
1/12 . . em folhas 
1/14 . . . utilizando platinas oscilantes ou suportes da forma 
1/16 . para impressão off-set 
1/18 . para litografia 
1/20 . para retiração de folhas, isto é, para imprimir em ambos os 

lados da folha 
1/22 . especialmente adaptadas para imprimir cabeçalhos, por 

ex., cabeçalhos de papel de carta 
1/24 . especialmente adaptados à impressão de provas 
1/26 . Detalhes 
1/28 . . Dispositivos para transporte, alinhamento ou fixação 

de folhas (em geral B 65 H) 
1/30 . . . utilizando garras rotativas 
1/32 . . . utilizando pressão de ar, por ex., vácuo 
1/34 . . . Dispositivos registradores, por ex., calibres 
1/36 . . . Grampos para transportar as folhas e para prendê-

las sobre as platinas 
1/38 . . Platinas ou placas planas 
1/40 . . Entintadores 
1/42 . . . utilizando dispositivos entintadores planos, por ex., 

discos 
1/44 . . . utilizando fitas entintadoras 
1/46 . . . utilizando rolos 
1/48 . . . pivotando em torno da platina ou base 
1/50 . . . apoiados em carrinhos para deslocamento sobre 

trilhos 
1/52 . . . . Mecanismo de acionamento dos carrinhos 
1/54 . . Dispositivos de controle da pressão de impressão 
1/56 . . Dispositivos auxiliares 
1/58 . . . Disposições de dispositivos de contagem para 

contar folhas 
1/60 . . Dispositivos de segurança 
1/62 . . . para evitar acidentes com o operador 
1/64 . . . . com as mãos do operador 
1/66 . . . sensíveis a condições incorretas de operação 

3/00 Impressoras de cilindro, isto é, máquinas consistindo, 
principalmente, em, pelo menos, cilindro que opera em 
conjunto com uma placa plana 

3/02 . com cilindro ou cilindros de impressão de rotação 
unidirecional 

3/04 . . intermitente; Impressoras de cilindro de parada 
3/06 . . contínua 
3/08 . . . Impressoras de uma só revolução 
3/10 . . . Impressoras de duas revoluções 
3/12 . . Impressoras duplas, isto é, com mais de um cilindro ou 

placa plana 
3/14 . com cilindro ou cilindros de impressão girando em 

direções opostas durante cada ciclo de operação 
3/16 . . Impressoras duplas, isto é, com mais de um cilindro ou 

placa plana 
3/18 . de estrutura especial ou para fins especiais 

3/20 . . com placas planas fixas e cilindros impressores móveis 
3/22 . . . com mais de uma placa plana 
3/24 . . . com cilindros deslocando-se ao redor das placas 

planas com superfícies impressoras inferiores e 
superiores 

3/26 . . com placas planas e cilindros impressores que se 
movper simultaneamente em relação um ao outro 

3/28 . . Prelos para impressão de provas em relevo, litografia 
ou em baixo relevo, isto é, prelos para verificar a 
precisão das superfícies de impressão 

3/30 . . para litografia (prelos para impressão de provas 3/28) 
3/32 . . . Dispositivos de umedecimento 
3/34 . . . para impressão offset 
3/36 . . para impressão em baixo relevo ou heliogravura 

(prelos de impressão de provas 3/28) 
3/38 . . . Mecanismo de limpeza 
3/40 . . para retiração de folhas, isto é, para imprimir em seus 

dois lados 
3/42 . . para impressão multicor em folhas 
3/44 . . para impressão unicolor ou multicolor em um dos 

lados do papel contínuo ou para retirada de papel 
contínuo, isto é, impressão unicolor ou multicolor nos 
dois lados do papel contínuo 

3/46 . Detalhes 
3/48 . . Armações de prelos 
3/51 . . Placas de tipos; Suportes para as mesmas (3/52 tem 

prioridade) [3] 
3/52 . . Aparelhos para resfriar, aquecer ou secar superfícies de 

impressão [3] 
3/54 . . Cilindros impressores; Suportes para os mesmos 

(blanquetas ou cobertas similares B 41 N 10/00) 
3/56 . . . Dispositivos para ajustar os cilindros em relação às 

placas de tipos e fixá-los em posição ajustada 
3/58 . . Mecanismos de acionamento, sincronização ou 

controle 
3/60 . . . para placas de tipos 
3/62 . . . . Aplicação de mecanismos articulados ou 

engrenagens para produzir movimentos 
alternados ou angulares 

3/64 . . . . . de movimentos de manivelas 
3/66 . . . . . de engrenagens de cremalheira e pinhão 
3/68 . . . . . . com o pinhão girando de forma 

unidirecional 
3/70 . . . . Aplicação de motores acoplados diretamente 
3/72 . . . . . de motores a fluido 
3/74 . . . . Aplicações de embreagens 
3/76 . . . . Aplicações de dispositivos de frenagem ou de 

dispositivos para deter as placas de tipos em 
uma posição registrada 

3/78 . . . . . Almofadas pneumáticas 
3/80 . . . para cilindros impressores 
3/81 . . Unidades de entintamento [3] 
3/82 . Dispositivos auxiliares 
3/84 . . Disposição dos dispositivos de contagem (em 

máquinas impressoras em geral 33/02) [2] 
3/86 . . Dispositivos de numeração 
 
Máquinas rotativas 

5/00 Máquinas tipográficas rotativas 
5/02 . para impressão em folhas 
5/04 . para impressão em papel contínuo 
5/06 . . com várias unidades de impressão dispostas em 

seqüência 
5/08 . . com várias unidades de impressão em disposição tanto 

superpostas como em seqüência 
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5/10 . . com várias unidades de impressão dispostas lado a 
lado 

5/12 . . para impressão sobre um e outro lado do papel 
contínuo entre os mesmos cilindros da fôrma e os 
cilindros impressores 

5/14 . . com vários cilindros impressores dispostos em torno de 
um cilindro da forma 

5/16 . . para impressão multicor 
5/18 . . . utilizando um cilindro impressor conjugado a 

vários cilindros da forma 
5/20 . especialmente adaptadas para impressão de provas 
5/22 . para impressão indireta [3] 
5/24 . para impressão flexográfica [3] 

7/00 Máquinas litográficas rotativas 
7/02 . para impressão off-set 
7/04 . . utilizando unidades de impressão que incluem um 

cilindro da forma, um cilindro de transferência e um 
cilindro de impressão, por ex., para impressão em 
papel contínuo 

7/06 . . . para impressão em folhas 
7/08 . . utilizando um cilindro de transferência conjugado a 

vários cilindros da fôrma para impressão em folhas ou 
papel contínuo 

7/10 . . utilizando um cilindro impressor conjugado a vários 
cilindros de transferência para impressão em folhas ou 
papel contínuo 

7/12 . . usando dois cilindros, um dos quais serve para duas 
funções, por ex., como um cilindro de transferência e 
impressão 

7/14 . . com dois ou mais cilindros impressores conjugados a 
um único cilindro da forma 

7/15 . . . para impressão simultânea em mais de um papel 
contínuo  [6] 

7/16 . para impressão em material não deformável, por ex., metal 
em chapa 

7/18 . especialmente adaptadas para impressão de provas 
7/20 . Detalhes 
7/24 . . Dispositivos umedecedores 
7/26 . . . usando rolos transferidores [3] 
7/28 . . . utilizando escovas 
7/30 . . . utilizando elementos de pulverização 
7/32 . . . Condutos, recipientes ou dispositivos similares de 

suprimento de líquidos 
7/34 . . . Esteiras sem fim 
7/36 . . . Rolos entintadores servindo também para aplicar 

repelentes de tinta 
7/37 . . . com superesfriamento para condensação da 

umidade do ar (resfriamento dos cilindros de 
impressão ou da forma 13/22)  [6] 

7/38 . . . Almofadas absorventes 
7/40 . . . Dispositivos para desengatar ou levantar rolos 

umedecedores; Disposições de suporte, ajustagem 
ou remoção para os mesmos (disposições ou 
dispositivos para rolos entindadores) 

9/00 Máquinas impressoras rotativas para impressão em baixo 
relevo 

9/01 . para impressão indireta [3,5] 
9/02 . para impressão multicor 
9/04 . especialmente adaptadas para impressão de provas 
9/06 . Detalhes 
9/08 . . Mecanismos de limpeza 
9/10 . . . Raspadores, rasgadores ou dispositivos similares 
9/12 . . . Almofadas absorventes 

9/14 . . . Superfícies flexíveis contínuas, por ex., esteiras 
sem fim 

9/16 . . . Remoção ou recuperação de tinta dos mecanismos 
de limpeza 

9/18 . . Dispositivos auxiliares para trocar cilindros da fôrma 

11/00 Máquinas impressoras ou prelos rotativos com cilindros da 
forma suportando várias superfícies de impressão ou para 
efetuar processos tipográficos, litográficos ou de impressão 
em baixo relevo, separadamente ou em conjunto 

11/02 . para apólices (impressão de apólice B 41 M 3/14) [3] 

13/00 Detalhes comuns a máquinas impressoras ou prelos 
rotativos 

13/004 . Características elétricas ou hidráulicas de dispositivos de 
acionamento  [6] 

13/008 . Características mecânicas de dispositivos de acionamento, 
por ex., engrenagens, embreagens  [6] 

13/012 . . Com compensação da folga  [6] 
13/016 . Freios  [6] 
13/02 . Transp orte ou guia de papel contínuo através de máquinas 

impressoras ou prelos (manipulação de tiras em geral B 65 
H; por ex. avanço gradativo B 65 H 20/00, virar ou 
inverter as tiras B 65 H 23/32) 

13/03 . . Alimentando papel contínuo nas máquinas de 
impressão  [6] 

13/04 . . de forma intermitente 
13/06 . . Disposições de barra de virar ou girar 
13/08 . Cilindros 
13/10 . . Cilindros da fôrma 
13/11 . . . Cilindros de gravura  [6] 
13/12 . . . Dispositivos para registrar 
13/14 . . . . com meios para deslocar os cilindros 
13/16 . . . . com meios para deslocar as formas de 

impressão sobre os cilindros 
13/18 . . Cilindros impressores 
13/187 . . . Para rotogravura  [6] 
13/193 . . Cilindros de transferência; Cilindros de offset  [6] 
13/20 . . Mancais ou suportes para cilindros da fôrma, de off-set 

ou de impressão 
13/21 . . . Anéis de rolamento  [6] 
13/22 . . Meios para resfriar ou aquecer os cilindros de 

impressão ou da forma 
13/24 . . Dispositivos para desengatar os cilindros; Ajustagem 

dos cilindros de impressão 
13/26 . . . Disposições de mancais, garfos ou suportes de 

cilindros 
13/28 . . . . Mancais excêntricos 
13/30 . . . . mancais deslizantes 
13/32 . . . . Mancais oscilatórios 
13/34 . . . Dispositivos de ajustar ou levantar cilindros 
13/36 . . . . Cames, excêntricos, cunhas ou similares 
13/38 . . . . de acionamento elétrico ou magnético 
13/40 . . . . de acionamento por pressão de fluido 
13/42 . . Guardas ou tampas, por ex., para impedir a entrada ou 

saída de corpos estranhos 
13/44 . Disposições para acomodar cilindros intercambiáveis de 

tamanhos diferentes, para permitir que a máquina imprima 
em superfícies de tamanhos diferentes 

13/46 . Unidades impressoras para inserção de últimas notícias 
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13/48 . Disposições para permitir que a impressão seja efetuada 
em áreas selecionadas de um único cilindro da fôrma (por 
entintamento das áreas selecionadas 31/18) 

13/50 . . pelo deslocamento relativo dos cilindros da fôrma e 
cilindros de impressão durante o ciclo de impressão 

13/52 . . pela projeção e retração de partes da superfície do 
cilindro da fôrma 

13/54 . Operações auxiliares de desdobramento, corte, reunião ou 
depósito de folhas ou papel contínuo (em geral B 26 D, 
B 65 H) 

13/56 . . Dobramento ou corte 
13/58 . . . no sentido longitudinal 
13/60 . . . no sentido transversal 
13/62 . . . Cilindros ou tambores de dobrar 
13/64 . . Reunião (reunião de folhas ou cadernos na 

encadernação B 42 C 1/00) 
13/66 . . . e grampeamento 
13/68 . . Acréscimo de inserções 
13/70 . . Depósito 

15/00 Aparelhos de serigrafia (para impressão seletiva B 41 J 
2/005) 

15/02 . Dispositivos de acionamento manual 
15/04 . . para impressão multicor 
15/06 . . com equipamento auxiliar, por ex., para secagem de 

artigos impressos 
15/08 . Máquinas 
15/10 . . para impressão multicor 
15/12 . . com equipamento auxiliar, por ex., para secagem de 

artigos impressos 
15/14 . Detalhes 
15/16 . . Mesas de impressão 
15/18 . . . Suportes para peças de trabalho 
15/20 . . . . com elementos acionados por sucção 
15/22 . . . . para folhas soltas 
15/24 . . . . para papel contínuo 
15/26 . . . . para artigos com superfícies planas 
15/28 . . . . para artigos planos alongados, por ex., tiras, 

fitas 
15/30 . . . . para artigos com superfícies curvas 
15/32 . . . . para artigos com superfícies cônicas 
15/34 . . Telas; Armações; Suportes para as mesmas 
15/36 . . . planas 
15/38 . . . curvas 
15/40 . . Unidades de entintamento 
15/42 . . . compreendendo alisadores ou raspadores 
15/44 . . Alisadores ou raspadores (raspadores de máquinas 

impressoras rotativas para impressão em baixo relevo 
9/10) 

15/46 . . . com duas ou mais peças operacionais 
16/00 Aparelhos impressores por transferência (aparelhos ou 

máquinas para aplicação de decalcomanias B 65 C) [4] 
16/02 . para material têxtil [4] 

17/00 Máquinas ou aparelhos impressores de tipos especiais ou 
para fins determinados, não incluídos em outro local 
(carimbos manuais, ferramentas tipo pinça para imprimir ou 
puncionar bilhetes ou similares B 41 K; máquinas de 
endereçamento ou outro equipamento impressor de escritório 
B 41 L; codificação ou marcação de materiais em embalagem 
ou de pacotes já prontos em máquinas de embalar B 65 B 
61/00; aparelhos de imprimir e emitir bilhetes G 07 B) 

17/02 . para impressão de livros ou copiagem múltipla 

17/04 . para impressão de calendários 
17/06 . para impressão sobre rolos de material que servem como 

cilindros de impressão, por ex., impressores em tiras 
17/08 . para impressão em artigos filamentares ou alongados ou 

em artigos com superfícies cilíndricas 
17/10 . . em artigos de comprimento indefinido, por ex., fios 

metálicos, mangueiras, tubos, fios 
17/12 . . . em ângulo com o eixo 
17/14 . . em artigos de comprimento determinado 
17/16 . . . nas extremidades ou superfícies inferiores dos 

mesmos 
17/18 . . . em superfícies curvas de artigos de seção 

transversal variável, por ex., garrafas, vidros de 
lâmpadas 

17/20 . . . em artigos de seção transversal uniforme, por ex., 
lápis, réguas, resistores 

17/22 . . . . por contato de rolamento 
17/24 . para impressão em superfícies planas de artigos poliédricos 
17/26 . . por contato de rolamento 
17/28 . para impressão em superfícies curvas de artigos cônicos ou 

de troncos cônicos 
17/30 . para impressão em superfícies curvas de artigos 

predominantemente esféricos ou meio esféricos 
17/32 . . em bulbos de lâmpadas 
17/34 . . em artigos com irregularidades na superfície, por ex., 

frutas, nozes 
17/36 . para impressão em comprimidos, pílulas ou pequenos 

artigos similares 
17/38 . para impressão em tecidos de malha 

19/00 Aparelhos ou máquinas para efetuar operações de 
impressão em conjunto com outras operações (aparelhos 
auxiliares de perfuração conjugados a dispositivos de 
impressão B 41 G 7/00; codificação ou marcação combinadas 
com embalagem B 65 B 61/00; distribuidores de tiras com 
equipamento de impressão B 65 C) [2] 

19/02 . com gravação em relevo (impressão com uma forma de 
tipógrafo combinada com gravação em relevo B 41 M 
1/24) 

19/04 . . utilizando formas de impressão em baixo relevo e 
raspadores 

19/06 . . impressão e gravação em relevo entre uma forma 
negativa e uma positiva depois de entintar e limpar a 
forma negativa; Impressão por meio de fita entintadora 
tratada a cor ou "ouro" 

19/08 . Moldagem e impressão simultânea 
 
Detalhes comuns a máquinas impressoras 

21/00 Dispositivos para conduzir folhas através de máquinas ou 
aparelhos de impressão (através de impressoras de platina 
1/28; alimentando ou removendo folhas dos aparelhos ou 
máquinas de impressão B 65 H) 

21/02 . Pinos [3,5] 
21/04 . Garras [3,5] 
21/05 . . Garras de alimentação interna [3,5] 
21/06 . . Garras acionadas por sucção  
21/08 . Combinações de transportadores sem fim e garras 
21/10 . Combinações de tambores de transferência e garras [3] 
21/12 . Regulagem dos cantos condutores principais, por ex., 

batentes dianteiros [3] 
21/14 . Regulagem dos cantos laterais, por ex., batentes laterais [3] 

22/00 Meios para evitar manchar partes da máquina ou objetos 
impressos (23/00 tem prioridade)   [6] 
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23/00 Dispositivos para tratamento da superfície de folhas, papel 
contínuo ou outros artigos relacionados com a impressão 
(limpeza em geral B 08 B; como estágio final na manufatura 
desses artigos, ver as subclasses apropriadas, por ex., B 29 C 
71/00, D 21 H 23/00 ou 25/00; aplicação de líquidos ou outros 
materiais fluentes B 05; de metais C 23 G) 

23/02 . por umedecimento (em máquinas litográficas rotativas 
7/24) 

23/04 . por secagem a quente, por resfriamento, pela aplicação de 
pós 

23/06 . . Dispositivos para polvilhar, por ex., para evitar 
manchas 

23/08 . Dispositivos de acabamento da impressão, por ex., para dar 
brilho 

25/00 Dispositivos para prensar folhas ou papel contínuo contra 
os cilindros, por ex., para alisá-los (aparelhos para suprimir a 
torção de papel contínuo em geral B 65 H 23/34) 

27/00 Dispositivos para fixar elementos ou formas de impressão a 
suportes (fixação por meios químicos B 41 N 6/00) [5] 

27/02 . Dispositivos magnéticos 
27/04 . para fixar elementos de impressão às placas planas 
27/06 . para fixar elementos de impressão aos cilindros da fôrma 
27/08 . para fixar fôrmas de impressão às placas planas 
27/10 . para fixar fôrmas de impressão curvas, não deformáveis, 

aos cilindros da fôrma 
27/12 . para fixar fôrmas de impressão flexíveis 
27/14 . para fixar fôrmas de impressão a suportes intermediários, 

por ex., elementos de adaptação 

30/00 Dispositivos para fixação de coberturas ou dispositivos de 
preparo; Dispositivos guia para coberturas (dispositivos de 
preparo B 41 N 6/00; blanquetas ou coberturas similares B 41 
N 10/00) [5] 

30/02 . fixação a cilindros de impressão [5] 
30/04 . fixação a cilindros de transferência [5] 
30/06 . fixação de coberturas sem fim ou do tipo de alimentação 

contínua [5] 

31/00 Dispositivos ou equipamentos de entintamento (unidades de 
entintamento para impressoras de platina 1/40; unidades de 
entintamento para impressoras de cilindros 3/81; aplicação de 
líquidos ou outros materiais fluidos a superfícies, em geral B 
05; para máquinas de escrever ou mecanismos de impressão 
seletiva B 41 J)  

31/02 . Dutos, recipientes, dispositivos de alimentação ou de 
controle do nível da tinta (controle de nível, em geral, G 05 
D 9/00) [3] 

31/03 . Agitadores de tinta  [6] 
31/04 . . Lâminas de condutos ou outros dispositivos similares 

de suprimento 
31/05 . . . Dispositivos de posicionamento dos mesmos  [6] 
31/06 . . Tinteiros ou reservatórios similares com rolos ou 

cilindros imersos ou parcialmente imersos 
31/07 . . . para rotogravura  [6] 

31/08 . . com dispositivos ejetores de tinta, por ex., bombas, 
bocais 

31/10 . . Aplicações de rolos mensageiros ou rolos 
alimentadores ou condutores (rolos mensageiros ou 
móveis de transferência 31/14) 

31/12 . . . ajustáveis para regular o suprimento 
31/13 . . Meios para direcionar rolos alimentadores  [6] 
31/14 . . Aplicações de rolos móveis ou outros rolos de 

transferência 
31/15 . Dispositivos para movimentar rolos vibradores  [6]   
31/16 . Contínuos, por ex., sem fim, aparelhos de tiras 
31/18 . para entintar partes selecionadas de fôrmas impressoras 
31/20 . Dispositivos para remover ou recuperar tinta 
31/22 . para entintamento partindo do interior do cilindro 
31/24 . Almofadas absorventes 
31/26 . Construção de rolos entintadores (rolos entintadores 

servindo também para aplicar repelentes de tinta em 
máquinas litográficas rotativas 7/36) 

31/28 . Aparelhos de pulverização, por ex., contendo escovas 
31/30 . Disposições para desengatar, levantar, ajustar ou remover 

rolos entintadores; Suportes, mancais ou garfos para os 
mesmos 

31/32 . . Dispositivos para levantar ou ajustar (para rolos 
umedecedores 7/40) 

31/34 . . . Cames, excêntricos, cunhas ou dispositivos 
similares 

31/36 . . . acionados por pressão de fluido 
31/38 . . . acionados por meios magnéticos 

33/00 Dispositivos indicadores, controladores, de alarme, de 
controle ou de segurança (dispositivos de controle do nível 
da tinta 31/02; dispositivos desse tipo em geral ver as 
subclasses pertinentes, por ex., contagem em geral G 06 M) [3] 

33/02 . Disposições dos dispositivos de indicação, por ex., 
contadores (disposições dos dispositivos de contagem em 
impressoras de platina 1/00, por ex., 1/58, em máquinas 
impressoras de cilindros 3/84, em máquinas de escrever ou 
em mecanismos de impressão seletiva B 41 J 29/20) [2] 

33/04 . Dispositivos de desengate ou parada (dispositivos de 
desengate dos cilindros das máquinas ou prelos rotativos 
13/24; disposições para desengatar rolos entintadores 
31/30) [2] 

33/06 . . para dar partida ou interromper a operação de 
alimentação das folhas ou papel contínuo 

33/08 . . para dar partida ou parar o movimento dos cilindros 
33/10 . . para dar partida ou para a operação das unidades de 

umedecimento ou de tintagem 
33/12 . . para dar partida ou parar toda a máquina 
33/14 . . Controle automático dos dispositivos de desengate por 

meio de apalpadores, dispositivos fotoelétricos, 
dispositivos pneumáticos ou outros detectores 

33/16 . Sistemas de programação para controle automático da 
seqüência de operações 

33/18 . Detecção de parada de papel contínuo (33/04 tem 
prioridade)  [6] 

35/00 Disposições ou dispositivos de limpeza 
35/02 . para cilindros da fôrma 
35/04 . para rolos entintadores 
35/06 . para cilindros de off-set 
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B 41 G APARELHOS PARA IMPRESSÃO EM BRONZE, IMPRESSÃO DE LINHAS OU PARA FORMAR CERCADURAS OU 
CANTOS EM FOLHAS OU ARTIGOS SIMILARES; APARELHOS AUXILIARES PARA PERFURAÇÃO EM CONJUNTO 
COM A IMPRESSÃO (perfuração em geral B 26 D; produção de decorações B 44 C; em relação à distribuição de folhas ou papel 
contínuo B 65 H 35/00; dobramento ou desdobramento de material delgado, por ex., folhas, papel contínuo, B 65 H 45/00, 47/00) 

 

1/00 Aparelhos para impressão em bronze ou operações 
similares (aplicação de materiais granulados ou de folhas 
metálicas para fins decorativos B 44 C 1/00) 

1/02 . do tipo de platina 
1/04 . do tipo de cilindro 

3/00 Aparelhos para impressão de tintas 

5/00 Aparelhos para formar cercaduras ou cantos em folhas ou 
artigos similares, por ex., para trajar cartões de luto 

7/00 Aparelhos auxiliares de perfuração associados a 
dispositivos de impressão (aparelhos ou máquinas para 
efetuar operações de impressão combinadas com operações 
outras que não de perfuração B 41 F 19/00) 

 

B 41 J MÁQUINAS DE ESCREVER; MECANISMOS DE IMPRESSÃO SELETIVA, isto é MECANISMOS QUE IMPRIMAM DE 
OUTRA FORMA QUE NÃO A PARTIR DE UMA FORMA; CORREÇÃO DE ERROS TIPOGRÁFICOS (composição B 41 B; 
impressão sobre superfícies especiais B 41 F: marcação de lavanderia B 41 K; apagadores, borrachas ou dispositivos p ara apagar B 43 L 
19/00; agentes fluidos para correção de erros tipográficos por meio de revestimento C 09 D 10/00; resultado da  medição G 01; 
reconhecimento, agentes fluidos de correção C 09 D; reconhecimento ou apresentação de dados, marcando cartões de registro de modo 
digital, por ex., por perfuração, G 06 K; aparelho de franqueamento ou de impressão e emissão de bilhetes G 07 B; chaves elétricas de 
teclado, em geral H 01 H 13/70, H 03 K 17/94; codificação em relação a teclados ou chaves similares, em geral H 03 M 11/00; 
transmissores ou receptores para transmissão de informação digital H 04 L; transmissão ou reprodução de documentos ou similares, por 
ex., transmissão por facsímile, H 04 N 1/00; mecanismos impressores especialmente adaptados para aparelhos, por ex., caixas 
registradoras, máquinas de prensagens, produzindo registro de seu próprio desempenho, ver as subclasses apropriadas) 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– aparelhos de operação mecânica e controle manual ou aparelhos desse tipo com controle adicional por meio de entrada de 

informação registrada, por ex., em cartões ou fitas perfurados; 
– as características de "saída impressa" dos aparelhos controlados por portadores de registro ou sinais elétricos desde que sejam de 

interesse geral, por ex., impressão, entintamento, mecanismos espaçadores de linha, cabeçotes de impressão. [5] 
(2) Esta subclasse não abrange: 

– as características elétricas dos aparelhos controlados pelos portadores de registro ou sinais elétricos e de interesse independente das 
características de “saída impressa” desses aparelhos; 

– aparelhos controlados por portadores de registro ou sinais elétricos em seu todo. [5] 
(3) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 

– "papel" compreende também os materiais flexíveis, de cópia, similares. [3] 
– “material de impressão” abrange ambos, papel e portador de registro temporário do qual os registros são transferidos para o papel 

mas não abrange matrizes de impressão, por ex., formas. [5] 
 
Índice da Subclasse 
 
TIPOS DE APARELHOS 

Caracterizados pela montagem, disposição ou arrumação dos 
tipos ou matrizes..................................................................1/00 
Caracterizados pelos processos de impressão ou marcação 
para os quais eles estão projetados......................................2/00 
Caracterizados pela finalidade.............................................3/00 

DETALHES COMUNS OU ACESSÓRIOS 
Seleção de caracteres ..................................................5/00, 7/00 
Impressão a martelo.............................................................9/00 
Suporte ou manipulação de material de cópia 
 ou reprodução...................................................... 11/00 a 15/00 

Material de transferência  
na largura da página.................................................... 17/00 
em forma de fita; cartucho  
de fita com tinta................................... 31/00, 33/00, 35/00, 
 32/00 

Entintamento..................................................................... 27/00 
Espaçamento..................................................................... 19/00 
Acionamentos.................................................................... 23/00 
Operações especiais .......................................................... 21/00 
Outros.......................................................... 25/00, 29/00, 35/00 
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Tipos de máquinas de escrever ou de mecanismos de impressão 
seletiva 

1/00 Máquinas de escrever ou mecanismos de impressão seletiva 
caracterizados pela montagem ou disposição dos tipos ou 
matrizes (gravação em relevo não seletiva B 44 B 5/00) 

1/02 . com tipos ou matrizes separados ou destacados 
1/04 . com tipos ou matrizes transportados por alavancas ou 

braços radiais, por ex., operados manualmente (1/16 tem 
prioridade) 

1/06 . . por alavancas ou braços acionados por força motriz 
1/08 . com tipos ou matrizes transportados em barras ou varetas 

deslizantes 
1/10 . . nas superfícies de extremidades das mesmas 
1/12 . . nas superfícies laterais das mesmas, por ex., fixadas às 

mesmas 
1/14 . . . com tipos ou matrizes móveis em relação às barras 

ou varetas (montados em barras ou varetas 
flexíveis 1/16) 

1/16 . com tipos ou matrizes dispostos em caixas ou armações 
fixas ou deslizantes ou sobre tiras, placas, barras ou varetas 
flexíveis 

1/18 . com tipos ou matrizes enfiados em fios metálicos ou 
varetas 

1/20 . com tipos ou matrizes montados em fitas sem fim ou 
similares 

1/22 . com tipos ou matrizes montados em transportadores 
rotativos para permitir a seleção 

1/24 . . estando a superfície de impressão do tipo ou de matriz 
perpendicular ao eixo de rotação (1/60 tem prioridade) 

1/26 . . . Suportes que se movam para impressão (1/27 tem 
prioridade) [3] 

1/27 . . . Suportes que se movam durante a impressão [3] 
1/28 . . . suportes fixos para a impressão, por ex., com os 

caracteres ou matrizes fixos em relação aos 
suportes 

1/30 . . . . com os tipos ou matrizes deslocando-se em 
relação aos suportes ou montados em suportes 
flexíveis 

1/32 . . estando a superfície de impressão do tipo ou matriz 
paralela ao eixo de rotação, por ex., com o tipo na 
periferia de suportes cilíndricos (1/60 tem prioridade) 

1/34 . . . suportes que giram durante a impressão 
1/36 . . . suportes que deslizam para a impressão, por ex., 

acionados à mão 
1/38 . . . . acionados por força motriz 
1/40 . . . Suportes oscilantes para a impressão 
1/42 . . . . em torno de um eixo paralelo ao eixo de 

rotação do suporte 
1/44 . . . Suportes fixos para a impressão 
1/46 . . . . Tipos ou matrizes fixos a rodas, tambores, 

rolos ou suportes similares 
1/48 . . . . . com vários suportes, um para cada espaço 

de caracter 
1/50 . . . . . com um ou mais suportes deslocando-se 

transversalmente sobre o material de cópia 
na direção do espaço da letra 

1/52 . . . . . com material de copiar se movimentando 
na direção do espaço dos tipos e a 
montagem do suporte sendo fixa 
relativamente à máquina 

1/54 . . . . Tipos ou matrizes móveis sobre rodas, 
tambores, rolos ou suportes similares 

1/56 . . . . Tipos ou matrizes sobre lançadeiras ou 
suportes livres similares 

1/58 . . . . Tipos ou matrizes sobre barras arqueadas 
1/60 . com tipos ou matrizes sobre superfícies esféricas, tronco-

esféricas ou similares 
2/00 Máquinas de escrever ou mecanismos de impressão seletiva 

caracterizados pelo processo de impressão ou de marcação 
para os quais foram projetados (montagem, arrumação ou 
disposição dos tipos ou das matrizes 1/00; métodos de 
marcação B 41 M 5/00; estrutura ou fabricação dos cabeçotes, 
por ex., indutivos, para o registro por magnetização ou 
desmagnetização de um suporte de registro G 11 B 5/127; 
cabeçotes para a reprodução de informação capacitativa G 11 
B 9/07) [5] 

Notas 

(1) Este grupo abrange os dispositivos que reproduzem 
unicamente uma escala discreta de tons, ao passo que o grupo 
H 04 N 1/00 abrange os dispositivos de reprodução de imagens 
ou de desenhos invariáveis no tempo, sendo tais dispositivos 
suscetíveis de reproduzir uma gama contínua de tons [5] 

(2) Neste grupo, as seguintes expressões são empregadas com os 
significados indicados: 

 – “jato de tinta” implica a projeção de tinta sobre o material 
de impressão, por ex., sobre o papel, através de um bocal 
em forma de corrente de gotinhas ou de partículas de 
matéria corante; 

 – “jato de tinta contínuo” designa um jato de tinta 
transformado em corrente contínua de gotinhas ou de 
partículas de matéria corante após a saída do bocal; 

 – “vaporização de tinta” designa uma vaporização 
transportada mediante uma corrente de ar ou de partículas 
carregadas sobre os materiais de impressão [5] 

 
2/005 . caracterizados pela colocação em contato seletivamente de 

um líquido ou de partículas com um material de impressão 
(impressão por impacto seletivo ou por aplicação seletiva 
de cada pressão sobre um material de impressão ou de 
transferência de impressão 2/22) [5] 

2/01 . . Com jato de tinta [5] 
2/015 . . . caracterizados pelo processo de formação do jato 

(2/215 tem prioridade) [5] 
2/02 . . . . produzindo um jato de tinta contínuo [5] 
2/025 . . . . . por vibrações [5] 
2/03 . . . . . por pressão [5] 
2/035 . . . . . por campo elétrico ou magnético [5] 
2/04 . . . . produzindo, segundo demanda, gotinhas ou 

partículas separadas [5] 
2/045 . . . . . por pressão, por ex., com auxílio de 

transdutores eletromecânicos [5] 
2/05 . . . . . . produzidos pela aplicação de calor [5] 
2/055 . . . . . . Dispositivos para a absorção ou 

prevenção da contra-pressão [5] 
2/06 . . . . . por campo elétrico ou magnético [5] 
2/065 . . . . . . implicando a formação preliminar de 

protuberâncias de tinta [5] 
2/07 . . . caracterizados pelo controle do jato (2/205 tem 

prioridade) [5]  
2/075 . . . .  para desvio de alta precisão [5] 
2/08 . . . . . do tipo de controle de carga [5] 
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2/085 . . . . . . Dispositivos de carga, por ex. eletrodos 
[5] 

2/09 . . . . . Dispositivos de desvio [5] 
2/095 . . . . .  do tipo de controle de campo elétrico [5] 
2/10 . . . . . do tipo de controle de campo magnético [5] 
2/105 . . . . para desvio de precisão binária [5] 
2/11 . . . . para pulverização de tinta [5] 
2/115 . . . . sincronizando a separação das gotinhas e o 

tempo de carga [5] 
2/12 . . . . testando ou corrigindo a carga ou o desvio [5] 
2/125 . . . . Sensores, por ex. sensores de desvio [5] 
2/13 . . . . para inclinação do padrão impresso [5] 
2/135 . . . Bocais [5] 
2/14 . . . . Estrutura dos mesmos [5] 
2/145 . . . . Disposições dos mesmos [5] 
2/15 . . . . . para impressão em série [5] 
2/155 . . . . . para impressão em linha [5] 
2/16 . . . . Produção de bocais [5] 
2/165 . . . . Prevenção da obstrução do bocal, por ex. 

limpeza, fechamento ou umedecimento dos 
bocais [5] 

2/17 . . . caracterizados pelo manuseio da tinta [5] 
2/175 . . . . Sistemas de suprimento de tinta [5] 
2/18 . . . . Sistemas de recirculação de tinta [5] 
2/185 . . . . . Coletores de tinta; Captadores de tinta [5] 
2/19 . . . . para remoção das bolhas de ar [5] 
2/195 . . . . para monitorar a qualidade da tinta [5] 
2/20 . . . . para evitar ou detectar a contaminação dos 

compostos [5] 
2/205 . . . . para imprimir um número distinto de tons 

(2/21 tem prioridade) [5] 
2/21 . . . para impressão em múltiplas cores [5] 
2/215 . . mediante passagem de um meio, por ex. consistindo de 

uma corrente de ar ou partículas, através de uma névoa 
de tinta [5] 

2/22 . caracterizado pela aplicação seletiva de impacto ou pressão 
sobre um material de impressão ou um material de 
transferência de impressão [5] 

2/225 . . balístico, por ex. usando esferas ou grânulos sólidos 
[5] 

2/23 . . usando arames de impressão [5] 
2/235 . . . Conjuntos de cabeçotes de impressão [5] 
2/24 . . . . do tipo impressor em série (2/25, 2/265 têm 

prioridade) [5] 
2/245 . . . . do tipo impressor em linha (2/25, 2/265 têm 

prioridade) [5] 
2/25 . . . . Arames de impressão [5] 
2/255 . . . . . Disposições dos terminais de impressão 

dos arames [5] 
2/26 . . . . . conexão do arame de impressão e do 

atuador [5] 
2/265 . . . . Guias para os arames de impressão [5] 
2/27 . . .  Atuadores para os arames de impressão [5] 
2/275 . . . . do tipo badalo (2/28 tem prioridade) [5] 
2/28 . . . . do tipo de carga de mola, isto é, com força 

mecânica sob controle eletromagnético [5] 
2/285 . . . . do tipo êmbolo [5] 
2/29 . . . . do tipo de espiral móvel [5] 
2/295 . . . . utilizando elementos piezolétricos [5] 

2/30 . . . Circuitos de controle para os atuadores [5] 
2/305 . . . Dispositivos de alimentação de tinta (fitas 

entintadoras, mecanismos de fitas entintadoras 
31/00 a 35/00) [5] 

2/31 . . que utilizam um elemento de impressão cuja superfície 
contém projeções salientes que são impactadas ou 
impressas por martelos [5] 

2/315 . caracterizados pela aplicação seletiva de calor a um 
material de impressão ou de transferência de impressão 
sensível ao calor (2/385, 2/435 têm prioridade) [5] 

2/32 . . que utilizam cabeçotes térmicos [5] 
2/325 . . . mediante a transferência seletiva de tinta a partir de 

um suporte de tinta, por ex., a partir de uma fita ou 
folha entintadora [5] 

2/33 . . . . a partir de um rolete entintador [5] 
2/335 . . . Estrutura dos cabeçotes térmicos [5] 
2/34 . . . . que incluem semicondutores [5] 
2/345 . . . caracterizados pela disposição das resistências ou 

dos condutores [5] 
2/35 . . . alimentando o cabeçote térmico com corrente ou 

voltagem [5] 
2/355 . . . . Circuitos de controle para a seleção do 

elemento aquecedor [5] 
2/36 . . . . . Controle da densidade de impressão [5] 
2/365 . . . . . por compensação das variações de 

temperatura [5] 
2/37 . . . . . . por compensação das variações de 

corrente [5] 
2/375 . . . Disposições de proteção contra o 

superaquecimento [5] 
2/38 . . Pré-aquecimento, isto é, aquecimento a uma 

temperatura que não permite a impressão [5] 
2/385 . caracterizados pela alimentação seletiva de corrente 

elétrica ou pela aplicação seletiva ou de transferência de 
impressão (2/005 tem prioridade; eletrogafia; 
magnetografia G 03 G) [5] 

2/39 . . que utilizam cabeçotes com estiletes múltiplos [5] 
2/395 . . . Estrutura dos cabeçotes com estiletes múltiplos [5] 
2/40 . . . alimentação de corrente ou de voltagem para os 

cabeçotes com estiletes múltiplos [5] 
2/405 . . . . Seleção do eletrodo auxiliar e do estilete a 

alimentar (circuitos de comutação eletrônica 
em geral H 03 K 17/00) [5] 

2/41 . . para impressão eletrostática (2/39 tem prioridade) [5] 
2/415 . . . fazendo passar partículas carregadas através de um 

orifício ou fenda [5] 
2/42 . . para aquecer seletivamente [5] 
2/425 . . para retirar seletivamente uma capa superficial de um 

material eletrosensível, por ex., um papel recoberto por 
uma capa metálica [5] 

2/43 . . para a impressão magnética [5] 
2/435 . caracterizados pela irradiação seletiva de um material de 

impressão ou de transferência de impressão (elementos, 
sistemas ou aparelhos óticos G 02 B; modulação ou 
deflexão da luz G 02 F; eletrografia G 03 G) [5] 

2/44 . . que utilizam uma só fonte de radiação, por ex., raios 
luminosos ou disposição de obturadores (2/475 tem 
prioridade) [5] 

2/445 . . . que utilizam cristais líquidos [5] 
2/447 . . utilizando um conjunto de fontes de radiação (2/475 

tem prioridade)  [6] 
2/45 . . . que utilizam conjuntos de diodos emissores de 

luz [5] 
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2/455 . . . que utilizam conjuntos de laser [5] 
2/46 . . . caracterizados pela utilização de fibras de vidro [5] 
2/465 . . que utilizam máscaras, por ex., máscaras de comutação 

de luz (composição fotográfica B 41 B) [5] 
2/47 . . que utilizam a combinação de varredura e de 

modulação de luz [5] 
2/475 . . para aquecer seletivamente [5] 
2/48 . . . fundindo tinta sobre uma película ou fundindo 

grãos de tinta [5] 
2/485 . caracterizados pelo processo de formação de caracteres 

(tipos aplicáveis a vários tipos de processos de impressão 
ou marcação) [5] 

2/49 . . escrevendo [5] 
2/495 . . por impressão seletiva a partir de um elemento rotativo 

helicoidal [5] 
2/50 . . pela combinação seletiva de dois ou mais elementos de 

impressão não-idênticos [5] 
2/505 . . a partir de um conjunto de elementos de impressão 

idênticos [5] 
2/51 . . . do tipo de impressão em série [5] 
2/515 . . . do tipo de impressão linha por linha [5] 
2/52 . Disposições para a impressão de uma escala discreta de 

tons não abrangida pelo grupo 2/205, por ex., aplicáveis a 
dois ou mais tipos de processo de impressão ou de 
marcação (2/525 tem prioridade; para a produção 
fotomecânica G 03 F 5/00) [5] 

2/525 . Disposições para a impressão com várias cores, não 
abrangidas pelo grupo 2/21, por ex., aplicáveis a dois ou 
mais tipos de processos de impressão ou de marcação (para 
a produção fotomecânica G 03 F 3/00) [5] 

3/00 Máquinas de escrever ou mecanismos de impressão ou de 
marcação seletiva caracterizados pela finalidade para a 
qual foram construídos (máquinas de escrever criptográficas 
G 09 C 3/00) [5] 

3/01 . para tipos (caracteres) especiais, por ex., para caracteres 
chineses ou códigos de barras [5] 

3/24 . para perfurar ou cortar estêncil utilizando tipos ou matrizes 
especiais 

3/26 . para escrita estenográfica 
3/28 . para impressão de cima para baixo, em superfícies planas, 

por ex., livros, desenhos, caixas 
3/30 . para impressão com tipos grandes, por ex., em boletins 

bilhetes 
3/32 . para impressão em Braille ou com teclados especialmente 

adaptados para uso por cegos 
3/34 . para impressão de partituras musicais 
3/36 . Máquinas de escrever portáteis, por ex., máquinas de bolso 

ou de dobrar 
3/37 . . Máquinas de escrever dobráveis [5] 
3/38 . para gravação em relevo, por ex., para fabricar matrizes de 

estereótipos 
3/39 . . destinadas a serem sustentadas manualmente 

(distribuidores de tiras com controle manual com 
equipamentos para impressão B 65 C 11/02) [5] 

3/407 . para a marcação sobre materiais especiais (impressão sobre 
superfícies especiais B 41 F 17/00) [5] 

3/413 . . para o metal [5] 
3/42 . Duas ou mais máquinas de escrever completas conjugadas 

para operação simultânea 

3/44 . Máquinas de escrever ou mecanismos de impressão 
seletiva com funções duplas ou combinadas com ou 
conjugadas a aparelhos que desempenham outras funções 
(mecanismos impressores conjugados a máquinas de 
composição tipográfica B 41 B 27/41) 

3/46 . . Mecanismos de impressão combinados com aparelhos 
que oferecem uma indicação visual [5] 

3/50 . . Mecanismos de impressão de tipos que produzem 
também um registro por outros meios (mecanismos de 
perfuração G 06 K) [5] 

3/51 . . . as informações impressas e gravadas sendo 
idênticas; utilização de elementos de impressão 
com meios de codificação (G 06 K 1/12 tem 
prioridade) [5] 

3/54 . com duas ou mais séries de tipos ou elementos de 
impressão (3/60 tem prioridade) [5] 

3/60 . para a impressão sobre ambas as faces do material de 
impressão [5] 

3/62 . para a impressão sobre duas ou mais folhas ou bandas 
separadas de material de impressão (3/54 tem 
prioridade) [5] 

 
Detalhes ou acessórios comuns 

5/00 Dispositivos ou equipamentos para controlar a seleção dos 
caracteres (métodos ou dispositivos para palpação dos 
portadores de registro G 06 K 7/00) 

5/02 . Seleção de caracter ou sílaba pelo ajuste de um índice 
5/04 . . Seleção de caracteres individuais 
5/06 . . Seleção de caracteres múltiplos 
5/08 . Seleção de caracteres ou sílabas por meio de teclas ou 

teclado do tipo de máquina de escrever 
5/10 . . Disposição dos teclados 
5/12 . . Estrutura de botões de teclas 
5/14 . . Estrutura das alavancas de teclas 
5/16 . . Montagem ou ligação dos botões de teclas nas 

alavancas de teclas 
5/18 . . Travas 
5/20 . . . para teclas auxiliares, por ex., para teclas de 

deslocamento 
5/22 . . . Bloqueios entre teclas, por ex., sem dispositivos 

retentores 
5/24 . . . . com dispositivos retentores 
5/26 . . Regulagem do toque, da depressão ou curso da tecla ou 

similares 
5/28 . . Teclas de ação múltipla, por ex., teclas pressionadas de 

duas ou mais maneiras ou movidas em duas ou mais 
direções para efetuar diferentes funções ou seleções 

5/30 . Seleção de caracteres ou sílabas controlada pelas 
informações gravadas 

5/31 . . caracterizada pela forma das informações gravadas 
5/32 . . . por gravações impressas, estampadas ou 

fotográficas, por ex., cartões, folhas 
5/34 . . . . por tiras ou fitas 
5/36 . . . por gravações perfuradas, por ex., cartões, folhas 
5/38 . . . . por tiras ou fitas 
5/40 . . . por gravações magnéticas ou eletrostáticas, por ex., 

cartões, folhas 
5/42 . . . . por tiras ou fitas 
5/44 . . caracterizado pelo tipo de memorização da informação 

registrada 
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5/46 . . . a memorização sendo em memórias internas 
5/48 . . . a memorização sendo em memórias externas 
5/50 . . . . em uma única memória 
5/51 . . . . em mais de uma memória separada, por ex., 

em tiras ou fitas de correção adicionais [3] 
5/52 . . caracterizada pela adaptação de dispositivos adicionais 

para produzir uma gravação perfurada ou similar, por 
ex., simultaneamente 

7/00 Mecanismos seletores de tipos ou acionadores (indexação 
5/02) 

7/02 . Mecanismos acionadores de alavancas de tipos 
7/04 . . Alavancas montadas em pivôs fixos 
7/06 . . . e ligadas a elementos da transmissão, por ex., 

engrenagens dentadas 
7/08 . . . . com conexões de pinos e ranhuras ou outras 

conexões similares; Elementos de came 
ranhura 

7/10 . . . . Corrente, correia, cabo flexível ou elementos 
similares 

7/12 . . . Alavanca de tipo em forma de "U" sobre dois pivôs 
7/14 . . . Alavanca monobloco 
7/16 . . . Porta-tipo pivotado ou girando sobre alavanca 
7/18 . . Alavancas com pontos de apoio variável ou móvel para 

alterar o efeito mecânico durante seu curso 
7/20 . . Alavancas com pivôs móveis fixos em relação à 

alavanca; Barras de tipos, cada uma pivotada em dois 
elos 

7/22 . . Cestos de tipos; Suportes ou mancais para alavancas de 
tipos 

7/24 . . Estruturas de alavancas de tipos (alavancas em forma 
de U 7/12) 

7/26 . . Meios especiais, por ex., repulsores, para assegurar o 
retorno das alavancas de tipo 

7/28 . . Retorno independente à posição de descanso dos 
elementos de alavanca de tecla e tipo 

7/30 . . Prevenção do retrocesso ou choque de alavancas ou 
elementos de tipos 

7/32 . Faces de tipos selecionadas pela operação de elementos 
deslizantes 

7/34 . Faces de tipos selecionadas pela operação de elementos 
rotativos 

7/36 . Dispositivos de seleção aplicados a suportes de tipos 
rotativos durante a impressão 

7/38 . . Tipos móveis sobre suportes para a seleção 
7/40 . . Tipos móveis sobre suportes para a impressão 
7/42 . . Impressão cronometrada, por ex., sem impacto 
7/44 . . . com impacto 
7/46 . . Contatos de rolamento durante a impressão 
7/48 . Suportes de tipos imobilizados na posição selecionada por 

meios eletromagnéticos 
7/50 . Faces de tipos selecionados por combinações de dois 

movimentos do suporte de tipo 
7/52 . . por movimento combinado rotativo e deslizante 
7/54 . Dispositivos selecionadores incluindo meios de 

combinação, permutação, adição ou agregação 
7/56 . . Dispositivos de adição para os movimentos mecânicos 
7/58 . . . Cunhas 
7/60 . . . Alavancas 
7/62 . . . Sistema de engrenagens 
7/64 . . . Mecanismos de polia e cabo 
7/66 . . Elementos móveis, por ex., pinos deslocáveis de 

acordo com um código 

7/68 . . com meios para fechar seletivamente um circuito 
elétrico para apresentação dos tipos 

7/90 . Seleção de sílabas, linhas ou tipos similares 
7/92 . Ajustagem do impacto; Meios para produzir uniformidade 

de impressão (9/46, 9/48 têm prioridade) [5] 
7/94 . . Ajustagem caracter por caracter 
7/96 . Meios para verificar a correção da composição 
9/00 Mecanismos para impressão a martelo 
9/02 . Martelos; Disposição dos mesmos 
9/04 . . de martelo simples, por ex., deslocando-se ao longo da 

linha de impressão 
9/06 . . . de martelos estacionários, por ex., cooperando com 

um único suporte de tipo 
9/08 . . . . cooperando com mais de um suporte de tipo 
9/10 . . de mais de um martelo, por ex., um para cada posição 

de caracter 
9/12 . . . cada qual operando em mais de uma posição de 

caracter 
9/127 . . Montagem de martelos [3] 
9/133 . . Estrutura do corpo ou da extremidade do martelo [3] 
9/14 . Meios para selecionar ou suprimir martelos individuais 
9/16 . Meios para armar ou rearmar os martelos 
9/18 . . Cames 
9/20 . . Molas 
9/22 . . Meios para pressão de fluido 
9/24 . . Meios eletromagnéticos 
9/26 . Meios para acionar os martelos para efetuar a impressão 
9/28 . . Cames 
9/30 . . Molas 
9/32 . . dispostos de modo a serem embreados ao rolo de 

engate 
9/34 . . Meios para pressão de fluido 
9/36 . . em que a força mecânica é aplicada sob controle 

eletromagnético 
9/38 . . Meios eletromagnéticos 
9/40 . . incluindo uma embreagem eletro-adesiva 
9/42 . com disposições anti-rechaço 
9/44 . Circuitos de controle para mecanismos de impressão por 

percussão [5] 
9/46 . . para determinar ou ajustar o momento de por em 

funcionamento o martelo [5] 
9/48 . . para determinar ou ajustar a energia de acionamento do 

martelo [5] 
9/50 . . para compensar as variações nas condições de 

acionamento da impressora, por ex., para compensar 
variações de temperatura ou de alimentação de 
corrente [5] 

9/52 . . para verificar o funcionamento dos martelos de 
impressão [5] 

9/54 . . . para detectar a ruptura dos martelos de impressão 
[5] 

11/00 Equipamentos ou dispositivos para suportar ou manusear 
o material de cópia em forma de folha ou de bobina 
(especialmente adaptados para suportar ou manusear o material 
de cópia em comprimentos curtos 13/00, em forma contínua 
15/00; fixadores para o texto a ser copiado 29/00) 

11/02 . Rolos de impressão 
11/04 . . Rolos de impressão com roletes 
11/053 . . . com dispositivos amortecedores de som (estrutura 

da superfície 11/057) [3] 
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11/057 . . . Estrutura da superfície [3] 
11/06 . . Rolos de impressão planos na dimensão da página 
11/08 . . Rolos de impressão de barra ou similares na dimensão 

da linha 
11/10 . . Rolos de impressão de bigorna ou similares na 

dimensão do caracter 
11/13 . . Suporte ou blanquetas (para rolos de impressão com 

roletes 11/057) [3] 
11/14 . . Mecanismos de deslocamento dos rolos de impressão; 

Acionamentos para os mesmos 
11/16 . . com meios de equilíbrio 
11/18 . Dispositivos de impressão para os rolos 
11/20 . Ajustagem dos rolos de impressão para variar a força da 

impressão, para variar o número de folhas, para compensar 
desgaste ou alinhamento 

11/22 . Calhas ou guias para o papel 
11/24 . Retentores, freios ou acoplamentos para roletes de avanço 

ou rolos de impressão 
11/26 . Alimentação por espigas 
11/27 . . sobre ou nos roletes-rolos 
11/28 . . Rodas ou espigas 
11/30 . . Elementos de tração de espigas outros que não rodas, 

por ex., espigas em fitas sem fim 
11/32 . . Ajustagem de rodas ou espigas ou de elementos de 

tração, por ex., lateralmente 
11/34 . . Guias conjugadas à alimentação por espigas 
11/36 . Preenchimento de espaços ou avanços longos; Avanço 

para uma linha determinada, por ex., pela rotação do rolo 
impressor ou do rolete de alimentação 

11/38 . . Dispositivos de alimentação de operação manual 
11/40 . . especialmente adaptados à impressão de partituras 

musicais 
11/42 . . Controle 
11/44 . . . por dispositivos, por ex., fitas de programa ou roda 

de contato, de movimento correspondente ao 
movimento dos dispositivos de avanço do papel, 
por ex., rotação do rolo de impressão 

11/46 . . . por marcações ou formações do papel introduzido 
na máquina 

11/48 . Aparelhos para gravações condensadas, "bordereau" ou 
outras operações similares utilizando dois ou mais papéis 
ou jogos de papéis 

11/50 . . em que dois ou mais papéis ou jogos de papéis são 
avançados separadamente na mesma direção da 
posição de impressão 

11/51 . . . com taxas de avanço diferentes [3] 
11/52 . . no qual um papel ou jogo é movido transversalmente 

em relação a outro 
11/53 . . . Dispositivos para manter no lugar um papel ou 

jogo de papéis durante a substituição de um ou 
mais dos papéis ou jogos auxiliares 

11/54 . . em que um papel ou jogo de papéis é alimentado em 
direção à posição de impressão pela frente do aparelho 

11/55 . . . com dispositivos para ajustar um papel ou conjunto 
de papéis [3] 

11/56 . especialmente construídos para facilitar a guarda ou o 
transporte da máquina de escrever 

11/58 . Depósitos para folhas de papel ou papel contínuo dobrado 
em leque, por ex., prateleiras, mesas, rolos, suportes de 
pilhas 

11/60 . Mesas para raspagem ou correção 
11/62 . Proteções ou máscaras 

11/64 . Aplicações de escalas ou indicadores 
11/66 . Aplicações de dispositivos de corte 
11/68 . . corte paralelo à direção do avanço do papel 
11/70 . . corte perpendicular à direção do avanço do papel 

13/00 Dispositivos ou disposições especialmente adaptados para 
suportar ou manipular o material de reprodução em 
pequenos comprimentos, por ex., folhas 

13/02 . Roletes (rolos de impressão com roletes 11/04) 
13/03 . . acionados, por ex., roletes de alimentação separados do 

rolo de impressão 
13/036 . . em ação conjunta com um rolo de impressão [3] 
13/042 . . . Roletes dianteiros e traseiros ou conjuntos de 

roletes dianteiros ou traseiros, montado cada um 
em suporte separado [3] 

13/048 . . . Roletes dianteiros e traseiros montados sobre 
suporte comum a ambos [3] 

13/054 . . . . sobre a guarda do papel, concentricamente ao 
rolo de impressão [3] 

13/076 . . Estrutura dos roletes; Mancais para os mesmos 
13/08 . Fitas ou dispositivos similares de avanço 
13/10 . Prendedores de folhas, retentores ou guias fixos 
13/12 . . especialmente adaptados para cartões, envelopes ou 

similares 
13/14 . . Guardas ou guias 
13/16 . . . móveis para inserção ou livramento das folhas 
13/18 . . . concêntricos ao rolo de impressão 
13/20 . . Prendedores 
13/22 . . Grampos ou garras 
13/24 . . tiras para sustentar ou prender o papel 
13/26 . Dispositivos registradores 
13/28 . . Marginadores de dobras, paradas ou calibres dianteiros 
13/30 . . Marginadores de dobras ou calibres laterais 
13/32 . . Meios para colocar as folhas em duas direções sob um 

único controle, por ex., para controle do formato ou 
para posicionamento ortogonal das folhas 

15/00 Dispositivos ou disposições especialmente adaptadas para 
suportar ou manipular material de reprodução de forma 
contínua, por ex., papel contínuo 

15/02 . Rolos ou eixos para papel contínuo; Fixação do papel 
contínuo em núcleos ou eixos 

15/04 . Dispositivos de sustentação, alimentação ou guia; Suportes 
para os rolos ou eixos do papel contínuo 

15/06 . . caracterizados por sua aplicação a impressores de 
carros fixos 

15/08 . . caracterizados por sua aplicação a impressores de 
carros de movimento transversal 

15/10 . . . e montados no carro 
15/12 . . . e acoplados ao carro 
15/14 . . . e destacados do carro 
15/16 . Meios para estirar ou enrolar o papel contínuo 
15/18 . Aparelhos de alimentação múltipla de papel contínuo 
15/20 . . para papéis contínuos superpostos durante a impressão 

(máquinas para separar papéis contínuos superpostos B 
65 H 41/00) 

15/22 . . para avanço de papel contínuo em cursos separados 
durante a impressão 

15/24 . . com meios para alinhar os papéis contínuos uns aos 
outros 



B 41 J 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 194 

17/00 Mecanismos para manipular transferidor de impressão na 
largura da página, por ex., papel carbono (em equipamentos 
duplicadores (copiadores) B 41 L; material em folhas para 
cópia ou marcação B 41 M 5/00) 

17/02 . Mecanismos de avanço 
17/04 . . Avanço dependente do avanço do papel de gravação, 

por ex., movimento simultâneo 
17/06 . . . Alimentação "deslizante", isto é, sendo o material 

de transferência de impressão avançado de forma 
mais lenta do que o papel de gravação 

17/07 . . . de controle eletromagnético 
17/08 . . Avanço independente do avanço do papel de gravação 
17/10 . . . de controle eletromagnético 
17/12 . . Adaptações especiais para assegurar duração máxima 
17/14 . . Dispositivos automáticos para inverter a direção do 

avanço 
17/16 . Suportes na máquina para folhas do material de 

transferência de impressão 
17/18 . . girando em direção ao rolo de impressão ou ao se 

afastar do mesmo 
17/20 . . deslizando em direção ao rolo de impressão ou ao se 

afastar do mesmo 
17/22 . Sistemas de alimentação de papel contínuo ou de material 

de transferência de impressão 
17/24 . . Papel contínuo alimentado a partir de tambores ou 

carretéis presos a máquinas (tambores per se B 65 H 
75/02) 

17/26 . . Papel contínuo alimentado por bandejas ou suportes 
similares fixos à máquina 

17/28 . Disposição dos guias para o material de transferência de 
impressão 

17/30 . Estruturas de guias para material de transferência de 
impressão 

17/32 . Suportes ou prendedores removíveis para o mecanismo de 
material de transferência de impressão 

17/34 . Guarnecimentos para o material de transferência de 
impressão, por ex., folhas para reduzir a fricção, protetores 
para impedir a impressão de marcas 

17/36 . Alarmes, indicadores ou dispositivos de interrupção da 
alimentação que reajam à ruptura ou esgotamento do 
material 

17/38 . para manipular o material de transferência de impressão 
depois de seu uso 

17/40 . . para retração de folhas para sua reutilização 
17/42 . . para papel contínuo 

19/00 Mecanismos para espaçar caracteres ou linhas (movimentos 
de teclas 25/02) 

19/02 . com dispositivos de retardamento, por ex., freios 
19/04 . Dispositivos de monitoramento de som ou absorção de 

choques ou medidas correlatas (19/38 tem prioridade) 
19/06 . . Montagem elástica do mecanismo 
19/08 . . Amortecedores, molas ou outros dispositivos similares 

de parada do carro 
19/10 . . Amortecedores 
19/12 . . Sistemas de engrenagens feitos de material especial ou 

estruturados especialmente para reduzir ruídos ou 
choques 

19/14 . com meios para efetuar o espaçamento de linhas ou 
caracteres em ambas as direções 

19/16 . Mecanismos especiais de espaçamento para aparelhos de 
impressão circular, helicoidal ou diagonal 

19/18 . Mecanismos de espaçamento ou retrocesso de caracteres; 
Retorno do carro e dispositivos de liberação para o mesmo 

19/20 . . Mecanismos de espaçamento de caracteres de avanço 
positivo (controlados por escapamento 19/52) 

19/22 . . atuando por efeito de fricção ou agarramento 
19/24 . . . Lingüeta e catraca 
19/26 . . . . movimentando um carro para papel ou similar 
19/28 . . . . movimentando uma tira ou folha contínua de 

papel ou similares, por ex., sobre um suporte 
fixo 

19/30 . . . Mecanismos de operação eletromagnética 
19/32 . . . Disposições de espaçamento variável ou 

diferencial 
19/34 . . Mecanismos de escapamento para avanço dos 

caracteres 
19/36 . . . Mecanismos de acionamento, por ex., molas 

comprimidas durante o retorno do carro 
19/38 . . . . adaptado para retorno silencioso 
19/40 . . . Escapamentos com uma única lingüeta ou 

mecanismo detentor similar 
19/42 . . . Escapamentos com duas lingüetas ou mecanismos 

detentores similares 
19/44 . . . . conjugados a dois elementos dentados, por ex., 

cremalheiras ou rodas 
19/46 . . . . e montados em um único balancim 
19/48 . . . . e montados em uma única corrediça 
19/50 . . . Escapamento de controle eletromagnético 
19/52 . . . Escapamentos de controle de mecanismos de 

avanço positivo 
19/54 . . . Estrutura de barras universais 
19/56 . . . Escapamentos de controle de avanço de papel 

contínuo ou em tiras 
19/58 . . . Disposições para espaçamento diferencial ou 

variável 
19/60 . . Dispositivos auxiliares de avanço ou ajustagem 
19/62 . . . para retrocesso 
19/64 . . . para justificar 
19/66 . . Mecanismos libertadores do carro 
19/68 Mecanismos de retorno do carro, por ex., de 

acionamento manual 
19/70 . . . acionados por força motriz 
19/72 . . . . com energia armazenada durante o 

espaçamento dos caracteres 
19/74 . . com meios especiais para manter elementos de 

espaçamento de caracteres ou de retrocesso engrenados 
durante o movimento em caixa alta ou similares 

19/76 . Mecanismos de espaçamento de linhas (avanços especiais 
de linhas, por ex., avanços longos 11/36) 

19/78 . . Mecanismos de avanço positivo 
19/80 . . . Mecanismos de lingüeta e catraca 
19/82 . . . . movimentando um carro de papel ou similar  
19/84 . . . . . na forma de um rolo girando para 

espaçamento de linhas 
19/86 . . . . . . sendo a lingüeta normalmente engatada 

à catraca 
19/88 . . . . movimentando um carro de tipos 
19/90 . . . . movimentando um papel contínuo ou em tiras 

ou similar, por ex., sobre um suporte fixo, 
automaticamente em resposta a movimentos 
outros que não os de retorno do carro 

19/92 . . . Mecanismos de operação eletromagnética 
19/94 . . . operados automaticamente em resposta ao retorno 

do carro 
19/96 . . . Disposições para espaçamento variável 
19/98 . . Mecanismos de avanço de escapamento 
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21/00 Dispositivos de impressão em col una, tabulares ou 
similares; Dispositivos de centralização de linhas curtas 
(mecanismos de liberação do carro 19/66; acionamentos de 
teclas 25/18) 

21/02 . Batentes ou batentes de cremalheiras 
21/04 . Mecanismos para ajustagem ou restauração de batentes de 

tabulação 
21/06 . com meios para impedir o rechaço nas paradas 
21/08 . Mecanismos para iniciar, efetuar, anular ou parar os 

movimentos de tabulação; Meios para centralizar linhas 
curtas 

21/10 . com paradas centrais, opostas ou equivalentes projetadas 
no percurso ou nas paradas da tubulação 

21/12 . caracterizados pelas disposições de contatos elétricos  
21/14 . caracterizados por dispositivos denominacionais 
21/16 . controlados pela presença de marcas ou indicações no 

papel que está sendo datilografado, em uma folha 
subjacente ou no rolo de impressão 

27/17 . controladas por meio de informação armazenada [5] 
21/18 . caracterizados pela aplicação de escalas ou indicadores 

23/00 Acionamento dos mecanismos (9/00 têm prioridade) 
23/02 . Acionamentos mecânicos 
23/04 . . com o mecanismo disposto de forma a ser embreado à 

fonte de energia de operação contínua 
23/06 . . . por rolos de engate 
23/08 . . . por embreagens de uma revolução ou fração de 

revolução 
23/10 . . . e parado em uma posição selecionada 
23/12 . . Mecanismo acionado por cames engatados no rolo 

rotativo 
23/14 . . Mecanismo acionado por uma peça oscilatória ou de 

movimento alternado 
23/16 . . Mecanismo acionado por uma mola tensionada por 

força motriz 
23/18 . . Acionamentos de ciclagem contínua 
23/20 . Acionamentos por pressão de fluido 
23/22 . . para seleção de caracteres por teclas ou similares 
23/24 . . para mecanismos de impressão 
23/26 . . para movimentos do rolo de impressão ou do carro, por 

ex., para espaçamento de linhas, de letras ou retorno do 
carro 

23/28 . . para movimentos do carro porta-tipos 
23/30 . . para caixa alta 
23/32 . Acionamentos eletromagnéticos, por ex., aplicados a 

alavancas de teclas 
23/34 . . aplicados a elementos outros que não alavancas de 

teclas 
23/36 . . . e atuando sobre elementos de tipos 
23/38 . . . e atuando sobre mecanismos de alinhamento ou de 

caixa alta 

25/00 Ações ou mecanismos não incluídos de outro modo 
25/02 . Movimentos de teclas para fins específicos 
25/04 . . Retrocesso 
25/06 . . Retorno do carro 
25/08 . . Caixa alta 
25/10 . . Ajustamento da fita entintadora 
25/12 . . Espaçamento de caracteres 
25/14 . . Espaçamento de linhas 
25/16 . . Espaçamento de linhas e retorno de carro por meio de 

uma só tecla 
25/18 . . Tabulação 

25/20 . Mecanismos de tipos auxiliares para impressão de marcas 
distintivas, por ex., para acentuar, utilizando dispositivos 
de teclas inativas ou semi-inativas, para impressão de 
marcas em impressores telegráficos para indicar que a 
máquina está recebendo 

25/22 . para alinhar caracteres para a impressão (em máquinas 
equipadas com um índice 5/02) 

25/24 . Mecanismos de caixa alta (11/14 tem prioridade; 
movimentos de teclas 25/08); Disposições para mudança 
de fonte 

25/304 . Mecanismos com corpos móveis para cabeçotes de 
impressão ou carros móveis em direção à ou desde a 
superfície do papel (suportes de caracteres que deslizam 
para a impressão 1/36; suportes de tipos, com movimento 
oscilatório para a impressão 1/40) [5] 

25/308 . . com mecanismos de regulagem da distância entre o 
elemento e o material de impressão [5] 

25/312 . . com mecanismos de regulagem da força de impressão 
por ex., mecanismos de regulagem de pressão sobre o 
papel [5] 

25/316 . . com mecanismos de movimento basculante em relação 
à superfície do papel [5] 

25/32 . Mecanismos de impressão em que um rolo coopera com os 
tipos fixos estacionários 

25/34 . . Cabeçotes ou carros de impressão com corpos 
cambiáveis (1/20, 1/22, 1/60 têm prioridade) [5] 

27/00 Sistemas de entintamento 
27/02 . sendo a tinta aplicada por almofadas ou discos rotativos 
27/04 . . Almofadas ou discos; Disposições para suprimento de 

tinta aos mesmos 
27/06 . . Disposições para assegurar vida máxima a almofadas 

ou discos 
27/08 . . Disposições para trabalho em várias cores 
27/10 . com tinta aplicada por rolos; Disposições para o 

suprimento de tinta aos mesmos 
27/12 . . Rolos 
27/14 . . Disposições para trabalho em várias cores 
27/16 . sendo a tinta depositada por meios eletrostáticos ou 

eletromagnéticos, por ex., tinta em pó 
27/18 . . com depósito de tinta líquida 
27/20 . sendo a tinta suprida por ação capilar, por ex., através de 

elementos de tipos porosos ou rolos de impressão porosos 
27/22 . com discos ou setores de entintar 
29/00 Detalhes ou acessórios de máquinas de escrever ou 

mecanismos de impressão seletiva não incluídos em outro 
local 

29/02 . Armações  
29/04 . Meios para fixar as máquinas a bases 
29/06 . Suportes, plataformas ou carrinhos especiais para suportar 

máquinas sobre mesas 
29/08 . Estados, suportes, caixas ou almofadas de amortecimento 

de som ou absorção de choques separados das máquinas 
29/10 . Dispositivos amortecedores de som integrados às máquinas 

(19/04 tem prioridade) 
29/12 . Defensas, escudos ou anteparos de proteção contra 

poeira [5] 
29/13 . . Caixas ou coberturas [5] 
29/14 . Acessórios acionados pela perna, por ex., o pé ou o joelho 
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29/15 . Suportes para manuscritos unidos à máquina de escrever 
ou à impressora (mesas, escrivaninhas, mobiliário de 
escritório, em geral A 47 B) [5] 

29/16 . Recipientes auxiliares para artigos, por ex., borrachas, 
lápis 

29/17 . Disposições para limpeza [5] 
29/18 . Mecanismos para tornar visível ao operador o texto 

impresso (deslocamento da fita entintadora 35/20) [5] 
29/19 . . com refletores ou dispositivos de iluminação [5] 
29/20 . Disposição de dispositivos de contagem 
29/22 . . Contadores de linhas 
29/24 . . Contadores de palavras 
29/26 . Dispositivos, agentes não fluidos ou métodos para 

cancelar, retificar, sublinhar ou pautar [4] 
29/28 . . Instrumentos para escrever ou similares situados em 

suportes ou guias 
29/30 . . Rodas 
29/32 . . Elementos de tipos 
29/34 . . . acionados repetidamente 
29/36 . . para cancelar ou retificar erros por impressão 

sobreposta (31/00 tem prioridade) [4] 
29/367 . . . material em folha revestida de uma camada de 

correção pigmentada transferível [4] 
29/373 . . . material em folha portando uma camada adesiva 

própria para eliminar os caracteres impressos 
errados [4] 

29/377 . Disposições para resfriamento ou ventilação [5] 
29/38 . Acionamento, motores, controle ou dispositivos de paradas 

automáticas para todo o mecanismo de impressão 
29/387 . . Dispositivos de parada automática [5] 
29/393 . . Dispositivos para controlar ou analisar todo o conjunto 

da máquina [5] 
29/40 . Meios para imprimir matéria fixa, isto é, invariável, com 

matéria adicional variável 
29/42 . Escalas e indicadores, por ex., para marcar margens 

laterais 
29/44 . . para marcar margens superiores e inferiores ou indicar 

o término do papel 
29/46 . Aplicações de alarmes, por ex., acionados pela 

aproximação do fim da linha (acionados pela ruptura ou 
término do material de transferência 17/36, 35/36) 

29/48 . . acionados pela ruptura ou término do papel ou à 
aproximação do fim do papel 

29/50 . Mecanismos de parada laterais 
29/52 . Mecanismos de parada superiores e inferiores 
29/54 . Dispositivos de travamento aplicados a mecanismos de 

impressão 
29/56 . . e de acionamento manual 
29/58 . . e de acionamento automático 
29/60 . . . determinado pela falta de energia 
29/62 . . . pela falta de papel para travar o mecanismo de 

martelo 
29/64 . . . por intervenção do impressor para travar o teclado 
29/66 . . . . Dispositivos de travamento acionados pelo rolo 

impressor ao atingir o fim da linha 
29/68 . . . pela conclusão de uma página ou de um número 

predeterminado de linhas ou pelo término do papel 
para travar o teclado 

29/70 . . . Intertravamento de dois dos quaisquer mecanismos 
de movimentação do carro, por ex., mecanismos de 
espaçamento de caracteres, de retrocesso, de 
tabulação, de retorno ou liberação do carro 

 

Fitas entintadoras; Mecanismos de fitas entintadoras 

31/00 Fitas entintadoras (material em folhas para cópia ou 
marcação B 41 M 5/00; papel contínuo ou fitas 
acondicionadas, por ex., em tambores, B 65 H 75/00); 
Renovação ou teste de fitas entintadoras 

31/02 . Fitas entintadoras caracterizadas pelo material com que são 
tecidas 

31/04 . . tecidas com material sintético 
31/05 . Fitas entintadoras com revestimentos outros que não os de 

material de impressão 
31/06 . . sendo os revestimentos feitos diretamente no material 

de base, isto é, sob o material de transferência de 
impressão; Fitas entintadoras com material de base 
impregnado com material outro que não o de 
impressão 

31/08 . . sendo os revestimentos superpostos no material de 
transferência de impressão 

31/09 . Fitas entintadoras caracterizadas por áreas revestidas de 
material para obliterar ou remover os erros impressos [4] 

31/10 . Fitas entintadoras com disposições para facilitar sua 
colocação na máquina 

31/12 . Fitas entintadoras com disposições para impedir contato 
prejudicial entre o material de transferência de impressão e 
peças da máquina ou outros artigos 

31/14 . Renovação ou verificação de fitas entintadoras 
31/16 . . ao serem colocadas em máquinas equipadas com essas 

fitas 

32/00 Cartuchos de fita entintadora [3] 
32/02 . para fitas sem fim [3] 

33/00 Aparelhos ou dispositivos para alimentação de fitas 
entintadoras ou material similar de transferência de 
impressão na dimensão dos caracteres (cartuchos 
entintadores 32/00) 

33/02 . Disposição das fitas 
33/04 . . montadas em carros móveis 
33/06 . . Fitas associadas aos rolos de impressão de máquinas 

de escrever mas não se movendo com os mesmos, por 
ex., situadas no sentido transversal do rolo de 
impressão 

33/08 . . . e situadas no sentido paralelo do rolo de impressão 
33/10 . . Disposições para fitas sem fim 
33/12 . . Fitas em carretéis de montagem coaxial 
33/14 . Dispositivos ou mecanismo de avanço de fitas 
33/16 . . com acionamento aplicado ao carretel ou eixo de 

carretel 
33/18 . . . por mecanismo de catraca (33/30 tem prioridade) 
33/20 . . . por fricção 
33/22 . . . por engrenagens ou polias 
33/24 . . com acionamento aplicado diretamente à fita 
33/26 . . . por rolos que acionam a fita 
33/28 . . . por mecanismos que puxam ou agarram a fita 
33/30 . . Mecanismos de escapamento 
33/32 . . Dispositivos eletromagnéticos 
33/34 . . acionados por motores independentemente da máquina 

como um todo 
33/36 . . com meios para ajustar a velocidade do avanço 
33/38 . . Mecanismos de avanço lento, por ex., para 

movimentos lentos 
33/382 . . . sendo a fita avançada apenas durante o retorno do 

carro 
33/384 . . . . e fixa ao carro durante a escrita 
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33/386 . . . sendo a fita avançada apenas pela operação do 
mecanismo de espaçamento de linhas 

33/388 . . . sendo a fita avançada apenas quando efetua a 
impressão 

33/40 . . com dispositivos para inverter a direção do avanço 
33/42 . . . manualmente 
33/44 . . . automaticamente 
33/46 . . . . e caracterizados por sua aplicação ao 

mecanismo em que dois carretéis são 
acionados por um mecanismo de lingüeta e 
catraca 

33/48 . . . . . compreendendo duas lingüetas e duas 
catracas, uma para cada carretel 

33/50 . . . . . compreendendo uma única lingüeta ou uma 
lingüeta incorporada por dois dentes, que 
se engatam seletivamente a duas catracas, 
uma para cada carretel 

33/51 . . . . e caracterizados pelo emprego de meios 
especiais de controle de inversão 

33/512 . . . . . com um apalpador articulado, de inversão 
aderente à periferia externa da fita enrolada 

33/514 . . . . . com um apalpador articulado, de inversão, 
aderente ao interior da fita enrolada 

33/516 . . . . . com um apalpador articulado, de inversão, 
acionado pela tensão da fita 

33/518 . . . . . com o apalpador de inversão acionando 
botões ou similares presos à fita perto de 
suas extremidades 

33/52 . . Dispositivos de frenagem apropriados (em geral F 16 
D) 

33/54 . . para assegurar vida máxima à fita (33/38 tem 
prioridade; por ajustagem dos mecanismos vibratórios 
35/14) 

33/56 . . . Fita ajustada transversalmente 
33/58 . . . Fita de avanço angular 
33/60 . . sensíveis à codificação telegráfica ou outros sinais 

exteriores 

35/00 Outros aparelhos ou disposições, conjugados a mecanismos 
das fitas entintadoras ou incorporados aos mesmos 

35/02 . Armações ou suportes para pequenos pedaços 
desenrolados de tintas entintadoras 

35/03 . . podendo o suporte ser deslocado na posição inativa, 
por ex., por oscilação para o alto 

35/04 . Guias para fitas entintadoras 
35/06 . . fixas 
35/08 . . com disposições para tensionamento 
35/10 . . Mecanismos vibratórios; Acionamentos para os  

mesmos 
35/12 . . . ajustáveis, por ex., para caixa alta (movimentos de 

teclas 25/02) 
35/14 . . . . para trabalhos em várias cores; para assegurar 

vida máxima à fita entintadora; para tornar ina-
tiva a fita entintadora 

35/16 . Sistemas para várias cores (35/10 tem prioridade) 
35/18 . . Mudança de cor efetuada automaticamente 
35/20 . Deslocamentos da fita entintadora, por ex., para expor a 

impressão, para ajustar a caixa alta, para tornar inativa a 
fita entintadora 

35/22 . Mecanismos que permitem o emprego seletivo de várias 
fitas entintadoras 

35/23 . . com duas ou mais guias de fita 
35/24 . Mecanismos especialmente adaptados ao avanço de 

materiais de transferência de impressão em forma 
laminada 

35/26 . Envoltórios ou revestimentos de fitas entintadoras 
35/28 . Carros ou suportes removíveis para mecanismos de fitas 

entintadoras 
35/30 . Disposições para reprodução ou similar 
35/32 . . para produzir várias cópias ao longo da linha de  

impressão com uma única fita entintadora 
35/34 . . utilizando várias fitas entintadoras separadas, por ex., 

incluindo uma fita hectográfica 
35/35 . . utilizando pequenos pedaços de fitas entintadoras 

desenroladas 
35/36 . Dispositivos de alarme, de indicação ou de interrupção do 

avanço, acionados pela ruptura ou término da fita 
entintadora 

35/38 . Avanço da fita entintadora até o recipiente de lixo depois 
de sua utilização 

 

B 41 K CARIMBOS; DISPOSITIVOS OU APARELHOS PARA CARIMBAR OU NUMERAR (marcação de carne A 22 C 17/10, 
gravação em relevo combinada a impressão B 41 F 19/00; mecanismos de impressão seletiva B 41 J; decorações ou marcas em relevo B 
44 B 5/00; marcação ou codificação de embalagens prontas B 65 B 61/26; impressão e emissão de bilhetes, registros de preços de 
passagens; aspectos de não impressão dos aparelhos de franquear G 07 B) 

 

 
1/00 Dispositivos portáteis de operação manual sem meios de 

suporte ou localização dos artigos a serem carimbados, isto 
é, carimbos manuais; Dispositivos de entintamento ou 
outros acessórios para os mesmos 

1/02 . com uma ou mais superfícies planas de carimbar com 
imagens fixas 

1/04 . . com superfícies múltiplas de carimbar; com superfícies 
de carimbar substituíveis em bloco 

1/06 . . com meios para localizar a imagem a ser obtida 
1/08 . com uma superfície de carimbar plana e caracteres 

permutáveis 
1/10 . . com fitas ou correntes em porta-tipos móveis 
1/12 . . com rodas porta-tipos ajustáveis 

1/14 . . com meios automáticos para trocar os caracteres dos 
tipos 

1/16 . . . Dispositivos de numeração 
1/18 . . . . de páginas 
1/20 . . com meios para localizar a imagem a ser obtida 
1/22 . com superfícies de carimbar curvas para carimbar por 

contato de rolamento 
1/24 . . Carimbos oscilantes 
1/26 . com superfícies de carimbar adaptadas à aplicação em 

superfícies não planas 
1/28 . . flexíveis 
1/30 . para carimbagem em off-set ou em baixo relevo 
1/32 . para estêncil 
1/34 . para carimbagem multicor 
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1/36 . Detalhes 
1/38 . . Dispositivos de entintamento; Superfícies de carimbar 
1/40 . . . Dispositivos de entintamento, acionados pelo 

movimento de carimbar 
1/42 . . . . com almofadas ou rolos móveis para entintar 
1/44 . . . para carimbagem em off-set em baixo relevo ou 

em estêncil 
1/46 . . . para carimbagem multicor 
1/48 . . . com fitas entintadoras, folhas entintadoras, fitas ou 

papéis carbono 
1/50 . . . Superfícies de carimbagem impregnadas com tinta 

ou feitas de material que deixa uma marca depois 
do contato do carimbo 

1/52 . . . Reservatórios de tinta, por ex., integrados ao cabo 
dos carimbos 

1/54 . . . Almofadas entintadoras 
1/56 . . Cabos 
1/58 . . Suportes ou outros meios para manter carimbos 

manuais ou similares ao alcance da mão 

3/00 Aparelhos para carimbar artigos equipados com 
dispositivos de suporte dos artigos a serem carimbados 
(meios para impressão de artigos de forma especial ou com 
superfícies de configuração especial B 41 F 17/00) 

3/02 . com a superfície de carimbagem localizada sobre a 
superfície de sustentação do artigo 

3/04 . . e deslocável em ângulos retos com a superfície a ser 
carimbada 

3/06 . . . com fitas ou correntes porta-tipos 
3/08 . . . com rodas porta-tipos ajustáveis 
3/10 . . . com meios automáticos para mudar os caracteres 

dos tipos, por ex., dispositivos de numeração 
3/12 . . com superfícies curvas de carimbagem para carimbar 

por contato de rolamento 
3/14 . . . para carimbar em relevo 
3/16 . . . para carimbar em baixo relevo 
3/18 . . . para carimbar em off-set 
3/20 . . . para estêncil 
3/22 . . . com meios para produzir imagens deformadas 
3/24 . . para carimbagem multicor 
3/26 . com a superfície de carimbagem localizada abaixo da 

superfície de sustentação do artigo 
3/28 . . e apresentando uma imagem positiva 

3/30 . . . e com meios para variar a imagem, por ex., 
trocando sucessivamente as chapas de carimbagem 

3/32 . com elementos conjugados de carimbagem e contra-
carimbagem 

3/34 . . na forma de cilindros divisores, por ex., de seção 
transversal curva ou poligonal ou de correntes ou fitas 
móveis 

3/36 . com meios para deformar ou perfurar o material a ser 
carimbado 

3/38 . . separados dos meios de carimbagem 
3/40 . . para caracteres numéricos ou alfabéticos 
3/42 . Aparelhos de carimbar com mecanismos de seleção para 

carimbar sucessivamente e distribuir listas ou outros itens 
informativos, por ex., para administração de depósitos de 
mercadoria, rol de roupas, guias de supermercados 

3/44 . Meios para manipular o material a ser carimbado  
3/46 . . para colocar em posição quando parado 
3/48 . . para transportar intermitentemente da ou para a 

posição de carimbagem 
3/50 . . para transportar durante a operação de carimbagem 
3/52 . . para descarregar 
3/54 . Dispositivos de entintamento 
3/56 . . utilizando almofadas entintadoras 
3/58 . . utilizando fitas entintadoras, folhas entintadoras, 

carbono em fita ou folhas de papel 
3/60 . . utilizando rolos, por ex., rolos com dispositivos 

incorporados de suprimento de tinta 
3/62 . Detalhes ou acessórios 
3/64 . . Mecanismos de carimbagem controlados pelo avanço 

do material a ser carimbado 
3/66 . . Dispositivos de segurança, por ex., para impedir a 

retirada do material de cópia antes de completada a 
operação de carimbagem 

3/68 . . Dispositivos de cortar ou partir (em geral B 26) 

5/00 Ferramentas tipo alicate para carimbar ou carimbar e 
distribuir bilhetes ou similares 

5/02 . com meios para variar a estampa carimbada 
5/04 . com dispositivos para recolher os canhotos ou com outros 

meios para gravação de operações de carimbagem 
(mecanismos de contagem G 06 M) 

5/06 . . para gravação em fitas separadas 
5/08 . . com dispositivos de contagem 

 

B 41 L APARELHOS OU DISPOSITIVOS PARA REPRODUÇÃO MÚLTIPLA, DUPLICAÇÃO OU IMPRESSÃO PARA 
ESCRITÓRIOS OU OUTROS FINS COMERC IAIS; MÁQUINAS DE ENDEREÇAMENTO OU OUTRAS MÁQUINAS 
SIMILARES DE IMPRESSÃO EM SÉRIE (impressoras ou máquinas para fins industriais B 41 F; carrinhos, dispositivos para 
carimbar ou numerar B 41 K) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse não abrange as peças constituintes comuns aos aparelhos de reprodução múltipla por meio de camadas sensíveis à 
pressão ou intermediários, aos aparelhos ou máquinas para duplicar ou imprimir para escritórios ou outros fins comerciais ou para 
máquinas de endereçamento ou máquinas similares para impressão em série, as quais são abrangidas pela subclasse B 41 F. 

(2) Nesta subclasse, conforme indicado pelas referências, os grupos 15/00 a 17/00 abrangem os aparelhos de impressão tipográfica e 
litográfica quando são especialmente adaptados a escritórios ou a outros fins comerciais, as estruturas ou características de aparelhos 
desses tipos sendo classificados primeiramente na subclasse B 41 F. As estruturas ou características que determinam a classificação 
nesses grupos são, por exemplo: facilidade de operação pelo pessoal de escritório, limpeza da operação em ambientes não-industriais, 
uso de superfícies de impressão feitas para a produção de um número limitado de cópias. 
 

 



B 41 L 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 199 

(3) Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
– "reprodução múltipla" significa a obtenção de várias cópias simultaneamente por meio de camadas sensíveis à pressão ao preparar 

um original; 
– "duplicação" significa a obtenção de cópias sucessivas de uma matriz, por ex., uma imagem hectográfica; 
– "impressão por estêncil" envolve usar uma superfície de impressão que é perfurada para formar a imagem por meio de fluxo de tinta 

através das perfurações para o material de cópia. 
 

Índice da Subclasse  
 
REPRODUÇÃO MÚLTIPLA .......................................1/00, 3/00, 5/00 
DUPLICAÇÃO 

De matrizes hectográficas ...............................7/00, 9/00, 11/00 
Por estêncil ........................................................................13/00 
De outro modo...................................................................19/00 

IMPRESSÃO 
Aparelhos tipográficos ......................................................15/00 
Aparelhos litográficos .......................................................17/00 
Outros aparelhos................................................................19/00 

DETALHES OU ACESSÓRIOS COMUNS 
Tratamento de superfícies antes da 
impressão; sua manipulação ........................23/00; 21/00, 33/00 

Superfícies de impressão ou de off-set; 
seu umedecimento.................................................. 38/00; 25/00 
Entintamento..................................................................... 27/00 
Manipulação de elementos de  
impressão ou fôrmas .............................................29/00 a 33/00 
Cilindros; Fixação de revestimento ou 
dispositivos de regulagem ...................................... 35/00; 38/00 
Operações auxiliares ................................... 39/00, 41/00, 43/00 

MÁQUINAS ESPECIAIS PARA 
IMPRESSÃO EM SÉRIE........................................ 45/00, 47/00, 49/00 

 

Reprodução múltipla por meio de camadas ou intermediários 
sensíveis à pressão 

1/00 Dispositivos para executar operações ligadas à reprodução 
múltipla por meio de camadas ou intermediários sensíveis 
à pressão, por ex., carbonos; Acessórios para fins de 
reprodução múltipla 

1/02 . Dispositivos para operações preparatórias, por ex., para 
juntar folhas ou papel contínuo e carbonos interpostos; 
Dispositivos combinados com dispositivos para imprimir, 
para revestir com carbono, para dobrar 

1/04 . Dispositivos para efetuar operações subsequentes à 
reprodução múltipla, por ex., para separar folhas isoladas 
ou papel contínuo de conjuntos de formulários e conjuntos 
de reprodução múltipla contínua dos carbonos 

1/06 . . em conjuntos isolados de formulários 
1/08 . . em conjuntos de reprodução múltipla, contínuos 
1/10 . . . Dobramento separado ou disposição de papel 

contínuo isolado 
1/12 . . . Partimento do papel contínuo para obter folhas ou 

formulários isolados, por ex., por corte, por 
rasgadura 

1/14 . . . Partimento pelas perfurações laterais do papel 
contínuo 

1/16 . Transportadores ou dispositivos de suprimento de material 
sensível à pressão, por ex., para folhas de carbono; 
Dispositivos para formar maços de papel carbono 

1/18 . . para papel contínuo de carbono; Mecanismo de 
suprimento contínuo de carbono 

1/20 . Conjuntos de reprodução múltipla, por ex., conjuntos em 
forma de cadernos 

1/22 . . constituídos por folhas ou formulários isolados 
1/24 . . . Blocos ou cadernos 
1/26 . . Conjuntos contínuos constituídos por papel contínuo 

1/28 . . . enrolados ou bobinados 
1/30 . . . dobrados em sentido longitudinal 
1/32 . . . dobrados em sentido transversal 
1/34 . . para preparar matrizes para duplicadores hectográficos 
1/36 . . com outras camadas ou revestimentos sensíveis à 

pressão que não o carbono (materiais per se B 41 M 
5/00) 

3/00 Rolos impressores ou suportes de chapas similares para 
reprodução múltiplas por meio de camadas ou 
intermediárias sensíveis à pressão, por ex., para fins 
contábeis 

3/02 . com meios fixos para manter o conjunto de reprodução 
múltipla na posição desejada, por ex., grampos elásticos 
para segurar folhas não perfuradas 

3/04 . . Barras providas de pinos que se encaixam nas 
perfurações dos elementos 

3/06 . com meios móveis de fixação ou guia para os elementos do 
conjunto de reprodução múltipla 

3/08 . com meios não mecânicos para manter os elementos na 
posição desejada, por ex., meios magnéticos 

3/10 . com meios para movimentar, gradativamente, os elementos 
montados em relação ao rolo impressor ou suporte, por ex., 
para seleção de linhas ou colunas; Meios para posicionar 
os elementos resumidos enquanto parados 

3/12 . Dispositivos auxiliares 
3/14 . . M agazines ou compartimento de armazenamento, por 

ex., para folhas intercaladas 
3/16 . . Disposições para o avanço de papel contínuo 
3/18 . . Tampas removíveis, por ex., com janelas 
3/20 . . para facilitar a reprodução múltipla em livros 
3/22 . . Aplicações de fitas entintadoras; Meios de segurar, 

avançar ou guiar as mesmas 
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5/00 Registros autográficos ou aparelhos similares para 
reprodução múltipla por meio de tiras móveis ou papel 
contínuo (aparelhos de escrita ou leitura em tiras móveis B 42 
D 19/00) 

5/02 . com meios para limitar os movimentos do papel contínuo 
de avanço manual 

5/04 . com mecanismos para o avanço do papel contínuo ou para 
a correção desse avanço; com disposições para armazenar 
papel contínuo 

5/06 . . por meio de roletes, rodas ou correntes 
5/08 . . por mecanismos de movimento alternado 
5/10 . com mecanismos de avanço de papel contínuo sensíveis à 

pressão, independentemente de outros papéis contínuos, 
por ex., transversalmente 

5/12 . com meios para indicar o fim do papel contínuo 
5/14 . com meios auxiliares para imprimir, perfurar ou partir o 

papel contínuo 
5/16 . Acessórios, por ex., gavetas para guardar formulários, para 

dinheiro (caixas registradoras G 07 G) 
 
Aparelhos ou máquinas para duplicar ou imprimir para 
escritórios ou outros fins comerciais 

7/00 Aparelhos para duplicação direta de originais 
hectográficos, por ex., para obter cópias em imagem 
refletida 

7/02 . passando, entre rolos, o original e a folha de cópia ou o 
papel contínuo 

7/04 . . com meios para guiar o original ou a folha de cópia ou 
papel contínuo 

7/06 . . com meios para partir a folha de cópia ou o papel 
contínuo 

7/08 . . com meios para umedecer ou secar 

9/00 Aparelhos para duplicação indireta de originais 
hectográficos por meio de intermediários hectográficos ou 
de superfícies de transferência, isto é, "duplicadores secos" 

9/02 . Recipientes para argila ou gelatina 
9/04 . com suportes planos sobre os quais o papel-gelatina é 

estendido 
9/06 . . e com carros para avanço das folhas 
9/08 . . e com dispositivos para enrolar e fixar rolos de papel-

gelatina hectográfico 
9/10 . com cilindros rotativos transportando folhas de papel-

gelatina hectográfico 

11/00 Aparelhos para duplicação direta de matrizes 
hectográficas em imagem refletida, isto é, "duplicadores 
úmidos" para produção de cópias positivas 

11/02 . com suporte plano para transporte das matrizes 
11/04 . . e com carros para avanço das folhas 
11/06 . . para a duplicação de papéis empilhados com rolos de 

pressão 
11/08 . com cilindros rotativos transportando as matrizes 
11/10 . com dois rolos entre os quais é estendida a matriz 
11/12 . Engrenagem de acionamento; Controle dos mesmos 
11/14 . Características estruturais de matrizes (aspectos químicos 

B 41 M) 

13/00 Aparelhos de estêncil para escritórios ou outros usos 
comerciais (serigrafia B 41 F 15/00; estênceis, material para 
estêncil, transportadores para os mesmos B 41 N 1/24) 

13/02 . com suportes de estêncil planos 
13/04 . com suportes de estêncil curvos ou rotativos 
13/06 . . com um único cilindro transportando o estêncil 

13/08 . . com dois ou mais cilindros transportando o estêncil, 
por ex., por meio de fitas sem fim 

13/10 . . . Prendedores ou grampos para prender os estênceis 
a seus suportes 

13/12 . para fins especiais, por ex., para reproduzir caracteres 
Braille 

13/14 . Acessórios, por ex., para perfurar, cortar, partir 
13/16 . Engrenagem de acionamento; Controle dos mesmos 
13/18 . Unidades de aplicação de tinta [3] 

15/00 Aparelhos de impressão tipográfica especialmente 
adaptados a escritórios ou outros fins comerciais (em geral 
B 41 F; chapas ou folhas de impressão, materiais para as 
mesmas B 41 N 1/00) 

15/02 . com superfícies de impressão planas, por ex., com placas 
de tipos planas, superfícies feitas de chapas de material 
fino ou moldadas com matéria plástica ou borracha 

15/04 . . de tipos compostos mantidos em ramas 
15/06 . com superfícies curvas de impressão, por ex., cilindros 
15/08 . . com estereótipos 
15/10 . para impressão multicor; para rematar 
15/12 . Engrenagem de acionamento; Controle dos mesmos 
15/14 . Acessórios, por ex., para perfurar, cortar, partir 

17/00 Aparelhos de impressão litográfica para escritórios ou 
outros fins comerciais (em geral B 41 F, chapas ou folhas de 
impressão, materiais para as mesmas B 41 N 1/00) 

17/02 . para impressão direta 
17/04 . . com superfícies planas de impressão 
17/06 . . com superfícies curvas de impressão, por ex., cilindros 
17/08 . para impressão off-set 
17/10 . . com superfícies planas de impressão, por ex., 

conjugadas a cilindros móveis de off-set 
17/12 . . com superfícies curvas de impressão, por ex., cilindros 

da fôrma 
17/14 . do tipo de dois cilindros, por ex., cilindros da fôrma e de 

imprimir conjugados 
17/16 . do tipo de três cilindros 
17/18 . para impressão multicor, por ex., máquinas em tandem; 

para rematar 
17/20 . sem meios para umedecer, por ex., utilizando tintas 

ativadas pelo calor, superfícies de impressão refrigeradas 
17/22 . Engrenagem de acionamento; Controle dos mesmos 
17/24 . Acessórios, por ex., para perfurar, cortar, partir 

19/00 Aparelhos ou máquinas de duplicação ou impressão para 
escritórios ou outros fins comerciais, de tipos e para fins 
especiais não incluídos em outro local (máquinas de 
endereçamento 45/00) 

19/02 . com cilindros da fôrma suportando várias superfícies de 
impressão ou para executar processos tipográficos e 
litográficos seletivamente ou em combinação (em geral B 
41 F 11/00) 

19/04 . para impressão de partes de uma ou mais superfícies de 
impressão em um único ciclo, por ex., impressão de linhas 
(pelo entintamento de áreas determinadas 27/20) 

19/06 . . com cilindros da fôrma e de imprimir conjugados 
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19/08 . . . efetuando movimentos relativos de cilindros da 
fôrma e de imprimir durante o ciclo de impressão 

19/10 . . . projetando e retraindo partes das superfícies dos 
cilindros da fôrma 

19/12 . . . tapando partes das superfícies de impressão nos 
cilindros da fôrma 

19/14 . . . pelo umedecimento seletivo do material de cópia 
19/16 . . . pelo desgaste seletivo dos cilindros de impressão 
 
Detalhes comuns de ou acessórios para aparelhos ou máquinas de 
reprodução múltipla, duplicação ou impressão para escritórios ou 
outros fins comerciais 

21/00 Dispositivos para transportar folhas ou papel contínuo de 
material de cópia através de aparelhos ou máquinas para 
reprodução múltipla, duplicação ou impressão (mecanismos 
para transportar material de cópias através de máquinas de 
endereçamento ou similares de impressão em série 47/24) 

21/02 . para transportar folhas 
21/04 . . Pinos 
21/06 . . Garras 
21/08 . . . Garras operadas por sucção 
21/10 . . Combinações de transportadores sem fim e garras 
21/12 . para transportar papel contínuo 

23/00 Dispositivos para tratamento da superfície de folhas, papel 
contínuo ou outros artigos ligados à impressão (limpeza em 
geral B 08 B, de metais C 23 G, como estágio final na 
manufatura de tais artigos, ver as subclasses apropriadas, por 
ex., B 29 C 71/00, D 21 H 23/00 ou 25/00; pós-tratamento de 
impressos B 41 M 7/00) 

23/02 . por umedecimento, por ex., molhando-se as folhas de 
cópias destinadas à impressão hectográfica 

23/04 . . por meio de rolos de fricção 
23/06 . . por meio de escovas 
23/08 . . por meio de elementos de pulverização 
23/10 . . por meio de fitas sem fim 
23/12 . . por meio de almofadas absorventes 
23/14 . . Condutos, recipientes ou dispositivos similares de 

suprimento de líquidos 
23/16 . . Dispositivos para desengatar ou suspender rolos 

umedecedores; Disposições para suporte, ajustagem ou 
remoção dos mesmos 

23/18 . . Estrutura dos rolos de umedecimento 
23/20 . por secagem a calor, por esfriamento, pela aplicação de 

pós 
23/22 . . Dispositivos de pulverização, por ex., para evitar 

manchas 
23/24 . Dispositivos de acabamento da impressão, por ex., para dar 

brilho aos impressos 

25/00 Dispositivos para umedecer superfícies de impressão, por 
ex., molhando-se as superfícies de impressão, na impressão 
litográfica (aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes 
a superfícies em geral B 05) 

25/02 . por meio de roletes de fricção 
25/04 . por meio de escovas 
25/06 . por meio de elementos de pulverização 
25/08 . por meio de fitas sem fim 
25/10 . por meio de almofadas absorventes 
25/12 . Condutos, recipientes ou dispositivos similares de 

suprimento de líquidos 

25/14 . Rolos entintadores servindo também para aplicação de 
repelentes de tinta 

25/16 . Dispositivos para desengatar ou suspender rolos 
umedecedores; Adaptações para suporte, ajustagem ou 
remoção dos mesmos 

25/18 . Estrutura dos rolos de umedecimento 

27/00 Dispositivos ou equipamentos entintadores (unidades 
entintadoras para aparelhos a estêncil 13/18; aplicação de 
líquidos ou outros materiais fluidos a superfícies em geral B 
05) [3] 

27/02 . adaptados para entintamento manual 
27/04 . Dutos, recipientes, dispositivos de alimentação ou de 

controle do nível da tinta (controle de nível, em geral G 05 
D 9/00) [3] 

27/06 . . Lâminas condutoras ou dispositivas similares de 
suprimento 

27/08 . . Tanques ou reservatórios similares com rolos imersos 
ou parcialmente imersos 

27/10 . . com dispositivos ejetores de tinta, por ex., bombas, 
bocais 

27/12 . . Rolos de alimentação ou condução ("mensageiros" ou 
rolos de reimpressão móveis 27/16) 

27/14 . . . ajustáveis para regular o suprimento 
27/16 . . "Mensageiros" ou outros rolos móveis de transferência 
27/18 . Aparelhos contínuos, por ex., fitas sem fim 
27/20 . para entintar partes determinadas de fôrmas de impressão 
27/22 . Dispositivos para remover ou armazenar tinta 
27/24 . para suprir de tinta o interior de um cilindro 
27/26 . Almofadas absorventes 
27/28 . Estrutura de rolos entintadores 
27/30 . Equipamento pulverizador, por ex., contendo escovas 
27/32 . Disposições para desengate, suspensão, ajuste ou remoção 

de rolos entintadores; Suportes, mancais ou garfos para os 
mesmos 

27/34 . . Dispositivos de suspensão ou ajuste 
27/36 . . . Cames, excêntricos, cunhas ou dispositivos 

similares 
27/38 . . . de funcionamento por pressão de fluido 
27/40 . . . por operação magnética 

29/00 Dispositivos para fixar elementos ou fôrmas de impressão a 
suportes 

29/02 . magnéticos 
29/04 . para fixar elementos de impressão a placas de tipos, planas 
29/06 . para fixar elementos de impressão a cilindros da fôrma 
29/08 . para fixar fôrmas de impressão a placas de tipos, planas 
29/10 . para fixar fôrmas de impressão curvas não deformáveis a 

cilindros da fôrma 
29/12 . para fixar fôrmas de impressão flexíveis 
29/14 . . Dispositivos para prender 
29/16 . . . funcionando automaticamente durante a operação 

de máquinas rotativas para fixar as fôrmas de 
impressão aos cilindros da fôrma 

29/18 . . . . eletromagnéticos, pneumáticos ou hidráulicos 
29/20 . . . para ajustar a posição das extremidades dianteiras 

de formas flexíveis de impressão na circunferência 
de cilindros da fôrma 

29/22 . para fixar as formas de impressão a suportes 
intermediários, por ex., elementos de adaptação 

31/00 Dispositivos para remover fôrmas flexíveis de impressão de 
cilindros da forma 
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33/00 Prensagem de fôrmas flexíveis de impressão ou de folhas 
ou papel contínuo de material de cópia contra cilindros, 
por ex., para alisá-los 

35/00 Cilindros para aparelhos ou máquinas de reprodução 
múltipla, duplicação ou impressão para escritórios ou 
outros fins comerciais 

35/02 . Cilindros da fôrma 
35/04 . . Dispositivos de registro 
35/06 . . . com meios para deslocar os cilindros 
35/08 . . . com meios para deslocar as formas de impressão 

sobre os cilindros 
35/10 . Cilindros de impressão 
35/12 . Mancais ou suportes para cilindros da fôrma, de off-set ou 

transferência ou de impressão 
35/14 . Meios para aquecer ou resfriar cilindros da forma ou de 

impressão 
35/16 . Dispositivos para desengatar o cilindro; Ajustagens de 

cilindros de impressão 
35/18 . . Disposições de mancais, garfos ou suportes de 

cilindros 
35/20 . . . Mancais excêntricos 
35/22 . . . Mancais deslizantes 
35/24 . . . Mancais oscilantes 
35/26 . . Dispositivos para suspender ou ajustar os cilindros 
35/28 . . . Cames, excêntricos, cunhas ou similares 
35/30 . . . de funcionamento elétrico ou magnético 
35/32 . . . de funcionamento por pressão de fluido 
35/34 . Proteções ou cobertas, por ex., para fins de segurança, para 

impedir saída ou entrada de corpos estranhos 

38/00 Dispositivos para fixar revestimentos ou dispositivos de 
preparo; Dispositivos para controle do revestimento 
(dispositivos de preparo B 41 N 60/00; blanquetas ou 
revestimentos similares B 41 N 10/00) [5] 

38/02 para fixação dos cilindros de impressão[5] 

38/04 fixação de revestimentos sem fim ou do tipo de alimentação 
contínua [5] 

39/00 Dispositivos indicadores, contadores, de alarme, de 
controle ou de segurança (dispositivos de controle do nível 
da tinta 27/04; dispositivos desse tipo, em geral ver as 
subclasses pertinentes, por ex., contagem em geral G 06 M) [3] 

39/02 . Dispositivos de indicação, por ex., contadores 
39/04 . Dispositivos de desengate ou parada 
39/06 . . para dar partida ou parar a alimentação da folha ou 

papel contínuo 
39/08 . . para dar partida ou p arar os cilindros 
39/10 . . para dar partida ou parar as unidades de umedecer e 

entintar 
39/12 . . para dar partida ou parar completamente a máquina 
39/14 . . Controle automático de dispositivos de desengate por 

meio de apalpadores, dispositivos fotoelétricos, 
dispositivos pneumáticos ou outros detectores 

39/16 . Sistemas de programação para o controle automático da 
seqüência de operações 

41/00 Disposições ou dispositivos para limpeza 
41/02 . para cilindros da fôrma 
41/04 . para rolos entintadores 
41/06 . para cilindros de off-set 

43/00 Operações auxiliares de dobramento, reunião ou depósito 
de folhas ou papel contínuo 

43/02 . Dobramento 
43/04 . . longitudinal 
43/06 . . transversal 
43/08 . . Cilindros ou tambores de dobramento 
43/10 . Reunião 
43/12 . . e grampeamento 
43/14 . Adicionamento de inserções 
43/16 . Depósito 
Máquinas de endereçamento ou similares de impressão em série 

45/00 Espécie ou tipos de máquinas de endereçamento ou de 
máquinas similares de impressão em série 

45/02 . utilizando placas de impressão 
45/04 . . preparadas por máquinas de composição de tipos 
45/06 . . para endereçar conjuntamente com outras operações, 

por ex., franquia, conferência de documentos 
45/08 . com superfícies de impressão em forma de correias ou 

transportadas por correntes 
45/10 . . para endereçar conjuntamente com outras operações, 

por ex., franquia, conferência de documentos 
45/12 . com dispositivos separados para imprimir textos ou 

imagens adicionais, por ex., para imprimir recibos em 
folhas ou papel contínuo em branco 

47/00 Detalhes de máquinas de endereçamento ou máquinas 
similares de impressão em série (detalhes comuns a 
máquinas de imprimir B 41 F 21/00 a 35/00) 

47/02 . Utilização de superfícies de impressão em máquinas de 
endereçamento ou máquinas similares de impressão em 
série (superfícies de impressão em geral B 41 N) 

47/04 . . de placas planas ou curvas para impressão em relevo 
47/06 . . de estênceis planos ou curvos 
47/08 . . de placas planas ou curvas para impressão hectográfica 
47/10 . . de superfícies de impressão na forma de correias ou 

correntes 
47/12 . Dispositivos auxiliares, por ex., para alisar placas, para 

reunir placas em ordem predeterminada, para umedecer 
estênceis 

47/14 . Dispositivos ou disposições para armazenar ou manipular 
placas 

47/16 . . Magazines 
47/18 . . Dispositivos para avançar placas em seu próprio plano 
47/20 . . Dispositivos para avançar placas de outra maneira que 

não em seu próprio plano, por ex., em plano 
transversal 

47/22 . . com meios para apresentar as placas para operações de 
impressão repetidas 

47/24 . Mecanismos para transportar o material de cópia através de 
máquinas de endereçamento ou máquinas similares de 
impressão em série (em geral B 65 H) 

47/26 . . para transportar ou posicionar artigos isolados em 
forma de folha, por ex., envelopes 

47/28 . . com réguas graduadas ou similares, por ex., para 
facilitar a impressão manual de material de cópia em pilhas 
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47/30 . . para transportar papel contínuo 
47/32 . . . combinados com dispositivos para outros fins, por 

ex., para cortar, partir, colar 
47/34 . . . especialmente adaptados para transportar correntes 

de fôrmas 
47/36 . . para transportar folhas ou papel contínuo para fins de 

tabulação; Mecanismos de tabulação combinados com 
transportadores de folhas ou papel contínuo 

47/38 . . . com meios para prender nas extremidades 
superiores ou margens 

47/40 . . . com meios para manipular automaticamente, de 
forma recíproca ou transversal, a folha ou o papel 
contínuo para permitir a impressão dos endereços 
em colunas justapostas 

47/42 . Mecanismos de impressão 
47/44 . . utilizando platinas planas 
47/46 . . utilizando elementos de contato linear, por ex., rolos, 

cilindros 
47/48 . . com dispositivos de entintar ou de fitas entintadoras 
47/50 . . utilizando elementos ou superfícies de impressão 

múltiplos, por ex., para imprimir séries de endereços 
com contexto constante, para imprimir com partes 
determinadas de superfícies de impressão (utilização 
de aparelhos contadores, numeradores ou datadores 
49/02) 

47/52 . . com placas móveis de contrapressão para imprimir 
com zonas determinadas de superfícies de impressão 

47/54 . . com meios para transmitir, automaticamente, à placa 
de impressão, um movimento alternado em sentido 
transversal para permitir que os endereços sejam 
impressos em colunas justapostas 

47/56 . Dispositivos de indicação, aviso, controle ou segurança 
(47/58 tem prioridade) 

47/58 . Disposições ou dispositivos para selecionar ou para 
facilitar a seleção de textos ou imagens a serem impressas 

47/60 . . Marcações de placas impressoras, por ex., sinais de 
código, cores, grampos, perfurações, entalhes laterais, 
projeções 

47/62 . . Dispositivos de seleção, por ex., cames, janelas, 
indicadores de posição 

47/64 . . . Dispositivos automáticos de seleção, com ou sem 
controle manual, por ex., com dedos exploradores, 
com controles pré-ajustados acionados pela 
pressão de botões, com controle de programa por 
fitas perfuradas 

49/00 Acessórios ou apetrechos para máquinas de endereçamento 
ou máquinas similares de impressão em série 

49/02 . Dispositivos contadores, numeradores ou datadores 
49/04 . Dispositivos para aplicar marcas de seleção a placas de 

impressão 

 

B 41 M PROCESSO DE IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO, MARCAÇÃO OU COPIAGEM; IMPRESSÃO A CORES (correção de erros 
tipográficos B 41 J; processos para aplicar figuras de transferência ou similares B 44 C 1/16; fluido usado para correção C 09 D; 10/00; 
estampagem de têxteis D 06 P) 

 

1/00 Entintamento e impressão com fôrma impressora 
1/02 . Impressão tipográfica, por ex., impressão de livros 
1/04 . . Impressão a anilina 
1/06 . Impressão litográfica 
1/08 . . Impressão a seco 
1/10 . Impressão em baixo relevo 
1/12 . Impressão a estêncil; Seritipia 
1/14 . Impressão multicor 
1/16 . . utilizando tintas diferentes que se misturam para 

produzir efeitos iridescentes 
1/18 . . Impressão de uma tinta sobre outra 
1/20 . . por aplicação simultânea de tintas de cores diferentes a 

partes diferentes da superfície de impressão 
1/22 . Impressão metálica; Impressão com tintas em pó 
1/24 . combinados com gravação em relevo (máquinas de 

imprimir para impressão combinada com gravação em 
relevo B 41 F 19/02) [2] 

1/26 . Impressão em outras superfícies que não papel comum 
(1/40 tem prioridade) 

1/28 . . em metais 
1/30 . . em matérias plásticas orgânicas, chifres ou substâncias 

similares 

1/32 . . em borracha 
1/34 . . em superfícies de vidro ou cerâmica 
1/36 . . em papéis pré-tratados 
1/38 . . em superfícies de madeira, couro ou linóleo (impressão 

em fósforos ou caixas de fósforos quando combinadas 
com a manufatura de fósforos C 06 F 1/18) 

1/40 . Impressão em peças de formas especiais 
1/42 . Impressão sem contato entre a fôrma e a superfície a ser 

impressa, por ex., utilizando campos eletrostáticos [2] 

3/00 Processos de impressão para produzir tipos especiais de 
trabalhos impressos, por ex., motivos (desenhos ou figuras 
especiais per se B 44 F; fabricação de circuitos impressos 
utilizando técnicas de impressão H 05 K 3/12) [5] 

3/02 . mapas; cartas marítimas ou meteorológicas 
3/04 . música 
3/06 . impressão marmoreada; impressão fluorescente; imagens 

estereoscópicas; Padrões de imitação, por ex., tecidos, 
têxteis [5] 

3/10 . Marca d'água 
3/12 . Imagens de transferências ou similares, por ex., 

decalcomanias 
3/14 . Impressão de valores 
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3/16 . Impressão em Braille (máquinas de escrever ou 
mecanismos de impressão seletiva para impressão em 
Braille B 41 J 3/32) [2] 

3/18 . tipos especiais de papel de parede 

5/00 Métodos de duplicação ou marcação; Materiais em folha 
para utilização aos mesmos (utilizando materiais sensíveis 
à luz G 03; eletrografia, magnetografia G 03 G) 

5/025 . transferindo a tinta da folha matriz [4] 
5/03 . . por pressão [4] 
5/035 . . por sublimação ou volatização do desenho [4] 
5/04 . . utilizando corantes solúveis em álcool na folha 

matriz, por ex., álcool solúvel [5] 
5/06 . . utilizando folhas matrizes revestidas de substâncias 

gelatinosas, por ex., gelatinas 
5/08 . . . Material em folha para esse fim 
5/10 . por meio de papel carbono ou similares 
5/124 . por aplicação de uma pressão para tornar visíveis cores 

ocultas por ex., para tornar visível um suporte colorido, 
para gerar um motivo opaco ou transparente, ou para 
formar uma cor, reunindo os componentes que formem 
a cor [5] 

5/128 . . Desensibilizadores; Composições para correção de 
erros, detecção ou identificação das camadas [5] 

5/132 . . Componentes químicos que formam a cor, aditivos 
ou aglutinantes químicos [5] 

5/136 . . . Formadores de corantes orgânicos, por ex., 
leuco-derivados [5] 

5/145 . . . . com um anel de lactona ou lactama [5] 
5/15 . . . . Espiropiranos [5] 
5/155 . . . Componentes para o desenvolvimento das 

cores, por ex., compostos ácidos; Coberturas 
contendo compostos para o desenvolvimento 
das cores, aditivos ou aglutinantes [5] 

5/165 . . caracterizados pela utilização de microcápsulas; 
Solventes particulares para a incorporação dos 
constituintes [5] 

5/20 . utilizando corrente elétrica (5/24 tem prioridade) [5] 

5/24 . Registro por ablação, por ex., por queimação de marcas; 
Registro por centelhas [5] 

5/26 . Termografia (5/20, 5/24 têm prioridade) [5] 
5/28 . . utilizando compostos termocrômicos ou coberturas 

que contêm cristais líquidos, microcápsulas, 
corantes branqueáveis ou compostos 
termodegradáveis, por ex., liberando um gás [5] 

5/30 . . utilizando formadores de cor químicos (5/34 tem 
prioridade; com compostos diazóicos 
fototermográficos G 03 C 1/52) [5] 

5/32 . . . sendo um dos componentes um composto de 
metal pesado [5] 

5/34 . . Termografia com várias cores [5] 
5/36 . . utilizando uma película polimérica, que pode ser de 

partículas e que está submetida a uma deformação 
ou alterada estruturalmente com modificação de 
suas propriedades, por ex., de suas propriedades de 
hidrofobia ou hidrofilia, solubilidade ou 
permeabilidade [5] 

5/38 . . baseada na produção de um motivo adesivo 
utilizando pós; Processos de transferência ou de 
sublimação por contato [5] 

5/40 . . caracterizada pelas camadas de base, intermediárias 
ou de cobertura; Meios ou camadas de filtragem ou 
de absorção do calor ou da radiação; Combinada 
com camadas ou composições próprias de outros 
métodos de registro de imagens; Originais 
particulares para a reprodução termográfica [5] 

7/00 Pós-tratamento de trabalhos impressos, por ex., 
aquecimento, irradiação 

7/02 . Polvilhamento; Envernizamento (dispositivos para 
tratar as superfícies de folhas de, papel contínuo ou 
outros artigos ligados à impressão B 41 F 23/00, B 41 L 
23/00) 

9/00 Processos nos quais os dispositivos para regulagem de 
impressão são empregados (dispositivos para regulagem 
de impressão per se B 41 N 6/00) [5] 

9/02 . Relevos para regulagem de impressão 
9/04 . . fotomecânicos 

 

B 41 N CHAPAS OU FOLHAS PARA IMPRIMIR (materiais fotossensíveis G 03); MATERIAIS PARA SUPERFÍCIES USADAS EM 
MÁQUINAS IMPRESSORAS PARA IMPRIMIR, ENTINTAR, UMEDECER OU SIMILARES; PREPARO DESSAS 
SUPERFÍCIES PARA SEU USO OU CONSERVAÇÃO 

 

1/00 Chapas ou folhas de impressão; Materiais para as mesmas 
1/02 . feitas de pedra 
1/04 . metálicas 
1/06 . . para impressão em alto ou baixo relevo 
1/08 . . para impressão litográfica 
1/10 . . . múltipla 
1/12 . com outro material que não o metal ou a pedra 
1/14 . . Folhas de impressão litográfica 
1/16 . Chapas curvas de impressão, principalmente cilindros 
1/18 . . feitas de pedra 
1/20 . . feitas de metal 

1/22 . . feitas de outras substâncias 
1/24 . Estênceis; Materiais para estênceis; Suportes para os 

mesmos (aparelhos para impressão com estêncil para 
escritórios ou outros fins comerciais B 41 L 13/00) 

3/00 Preparo de superfícies de impressão para seu uso ou 
conservação 

3/03 . Pré-tratamento químico ou elétrico [5] 
3/04 . Granulação ou abrasão por meios mecânicos (granulação 

por meio químico 3/03) [5] 
3/06 . por meio de detergentes 
3/08 . . Umedecimento; Neutralização ou tratamentos 

similares de diferenciação das formas de impressão 
litográfica [5] 
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6/00 Blocos de montagem; Dispositivos de regulagem, por ex., 
alças para levantar o tipo à altura necessária, 
revestimentos; Fixação por meios químicos, por ex., 
vulcanização [5] 

6/02 . Meios químicos de fixação das formas de impressão sobre 
os blocos de montagem [5] 

7/00 Invólucros para rolos de máquinas impressoras 
7/02 . de couro 
7/04 . para rolos umedecedores 
7/06 . para os roletes entintadores [5] 

10/00 Blanquetas ou revestimentos similares; Revestimentos para 
limpadores para impressão em baixo relevo (limpadores 
para impressão em baixo relevo B 41 F 9/08) [5] 

10/02 . Estrutura das blanquetas [5] 
10/04 . . multicamada [5] 
10/06 . . que facilita a fixação, ou a localização, sobre os 

suportes [5] 

11/00 Folhas para estereótipos 
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B 42 ENCADERNAÇÃO; ÁLBUNS; ARQUIVOS; MATERIAL IMPRESSO ESPECIAL 
 
B 42 B FIXAÇÃO PERMANENTE DE FOLHAS ENTRE SI, CADERNOS DE FOLHAS, CADERNOS OU MÃOS DE PAPEL 

("SIGNATURES") OU FIXAÇÃO PERMANENTE DE OBJETOS AOS MESMOS (cravação ou grampeamento em geral B 25 C, 
B 27 F; máquinas tanto para coordenar, quanto para ligar e fixar, permanentemente, entre si, folhas ou cadernos de papel B 42 C 1/12; 
fixação temporária de folhas entre si B 42 F) 

 

2/00 Dispositivos para prender juntos, de forma permanente, 
folhas, mãos de papel (cadernos não costurados de 24 
folhas de papel) ou cadernos por meio de costura com 
material filamentar, por ex., fios têxteis (de maneira 
descontínua 4/00) [2] 

2/02 . Máquinas para costurar com fios [2] 
2/04 . . com agulhas retas [2] 
2/06 . . com agulhas curvas [2] 
2/08 . . com dispositivos que formam nós de segurança ou com 

mecanismos para atar [2] 
2/10 . Utensílios para costura manual [2] 

4/00 Fixação permanente de folhas, cadernos ou mãos de papel 
entre si, por meio de costura descontínua com material 
filamentar, por ex., arame [2] 

4/02 . Máquinas de costurar do tipo rotativo [2] 

5/00 Dispositivos para prender juntos, de forma permanente, 
folhas, mãos de papel ou cadernos de outro modo que não 
por costura (por deformação dos mesmos B 31 F; por um 
adesivo próprio para encadernação B 42 C 9/00) 

5/02 . por ilhoses (para roupas A 41 H 37/02; para sapatos A 43 
D 100/00) 

5/04 . por cordões ou fitas 
5/06 . por clipes 
5/08 . por elementos em forma de pino, garra ou anel passando 

através de folhas, mãos de papel ou cadernos 
5/10 . . sendo os elementos em forma acastelada ou de pente 
5/12 . . sendo os elementos em forma de espiral 

7/00 Dispositivos para prender objetos de modo permanente, 
por ex., setores de mapas e folhas 

9/00 Dispositivos comuns a máquinas que executam os 
processos descritos em mais de um dos grupos principais 
precedentes (equipamento auxiliar para fabricação de artigos 
de papel B 31 F; equipamento auxiliar de máquinas 
impressoras B 41; transportadores em geral B 65 G) 

9/02 . para abrir mãos de papel ou cadernos 
9/04 . para transportar os cadernos abertos com a parte interna 

para baixo 
9/06 . para colagem (aplicação de cola ou adesivo próprio para 

encadernação B 42 C 9/00) [2] 

 

B 42 C ENCADERNAÇÃO (máquinas, dispositivos ou ferramentas para cortar ou perfurar B 26; dobramento de folhas ou papel contínuo B 
31 F; ornamentação de livros B 44) 

 
Índice da Subclasse 
 
OPERAÇÃO 

colação ou junção; preparo de páginas 
ou dorsos; manufatura de capas ou 
sobrecapas .........................................................1/00; 5/00; 7/00 
Fixação permanente; colocação das 
capas ................................................................1/00, 9/00; 11/00 
Colocação das sobrecapas .................................................15/00 

 
Reencadernação ................................................................ 17/00 
Outras operações ........................................................ 3/00, 7/00 

OPERAÇÕES COMBINADAS........................................... 1/00, 19/00 
EQUIPAMENTO.......................................................................... 13/00 
 

 

1/00 Colação de folhas em combinação com processos para 
prender juntos, de forma permanente, folhas ou cadernos 
ou para intercalar inserções (colação ou reunião de folhas ou 
cadernos sem prendê-los juntos, de forma permanente B 65 H 
39/00) [2] 

1/10 . Máquinas para colação e reunião e para intercalar 
inserções 

1/12 . Máquinas para colação e reunião e para prender juntos, de 
forma permanente, folhas ou cadernos 

3/00 Confecção de livretos, blocos ou formulários em bloco com 
papel contínuo 

5/00 Preparo das bordas ou dorsos das folhas ou cadernos para 
encadernação 

5/02 . por arredondamento ou alombamento 
5/04 . por entalhes ou ranhuras 
5/06 . por separação das folhas em leque 

7/00 Manufatura de capas para encadernação de livros ou de 
pastas para folhas soltas (capas de livros B 42 D 3/00) 

9/00 Aplicação de cola ou adesivos próprios para encadernação 
9/02 . para fixar, nos dorsos dos livros, revestimentos, tiras, fitas 

ou cabeceiras 
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11/00 Colocação das capas 
11/02 . Máquinas ou equipamentos para colocação de capas 

coladas ou aplicação de capas a folhetos, revistas, blocos 
ou outros livretos em brochura (11/06 tem prioridade) 

11/04 . Máquinas ou equipamento para colocação de capas coladas 
ou aplicação de capas em livros (11/06 tem prioridade) 

11/06 . Máquinas ou equipamento para colocação de capas coladas 
por solda de matéria plástica 

13/00 Prensas de encadernação (características gerais de prensas B 
30 B); Equipamento para vincar em encadernação; 
Dispositivos para secagem ou compressão de livros 

15/00 Colocação de sobrecapas em livros 

17/00 Reencadernação de livros 

19/00 Processos de fases múltiplas para a feitura de livros 
19/02 . principiando com folhas simples 
19/04 . principiando com cadernos 
19/06 . principiando com papel contínuo não incluído em outro 

local 
19/08 . Transporte entre os pontos de operação nas máquinas 

(transportadores em geral B 65 G) 

 

B 42 D LIVROS; CAPAS DE LIVROS; FOLHAS SOLTAS; MATÉRIA IMPRESSA DE FORMATO OU ESTILO ESPECIAL NÃO 
INCLUÍDO EM OUTRO LOCAL; DISPOSITIVO PARA FACILITAR SUA UTILIZAÇÃO; DISPOSITIVOS PARA 
ESCRITA OU LEIT URA DE TIRAS MÓVEIS (estantes de livros A 47 B; mesas de leitura A 47 B 19/00; descansos para livros A 
47 B 23/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
LIVROS; BLOCOS OU MAÇOS; JORNAIS...............1/00; 5/00; 7/00 
LIVROS DE CONTABILIDADE.................................................12/00 
FOLHAS SOLTAS PARA ENCADERNAR, 
MATÉRIA IMPRESSA ESPECIAL ..................................13/00, 15/00 

CAPAS DE LIVROS....................................................................... 3/00 
APARELHOS DE TIRAS MÓVEIS............................................. 19/00 
ACESSÓRIOS........................................................... 9/00, 11/00, 17/00 

 

1/00 Livros ou outros artigos encadernados (carteiras de fósforos 
A 24 F 27/12; livros de gravuras com efeitos recreativos 
adicionais A 63 H 33/38; características de catalogação B 42 F 
21/00; utensílios para fins educacionais ou de demonstração G 
09 B, por ex., livros-texto para o ensino de línguas estrangeiras 
G 09 B 19/08) 

1/02 . em que o enchimento e a capa são unidas por folhas de 
guardas 

1/04 . em que o enchimento e a parte dorsal da capa são 
integralmente presos, por ex., brochuras 

1/06 . em que o enchimento e a capa são unidos por outros meios 
1/08 . Álbuns (características de arquivamento dos mesmos B 42 

F) 
1/10 . Pastas com tiras de adesivos para montagem de papéis 

3/00 Capas de livros (pastas para folhas soltas B 42 F) 
3/02 . feitas de materiais especiais 
3/04 . soltas 
3/06 . com dobradiças 
3/08 . Capas ornamentais 
3/10 . com fechos ou fechaduras 
3/12 . combinadas com outros artigos 
3/14 . . com marcadores de colunas ou indicadores de linhas 

ou cabeçalhos 
3/16 . . com meios para manter abertos os livros 
3/18 . Outros acessórios 

5/00 Folhas unidas sem encadernação para formar blocos ou 
maços (processos para esse fim B 42 B) 

5/02 . Conjuntos de formulários (formulários de contabilidade 
12/02) 

5/04 . Folhinhas (aparelhos especiais para impressão de folhinhas 
B 41 F 17/04) 

5/06 . . Folhinhas com folhas destacáveis 

7/00 Jornais e similares 

9/00 Marcadores de livros; Indicadores; Dispositivos para 
manter os livros abertos (combinados com capas 3/16; 
projeções de catalogação para folhas B 42 F 21/00); 
Dispositivos para virar páginas [2] 

9/02 . Marcadores automáticos de livros 
9/04 . Dispositivos para virar folhas 
9/06 . . com recolocação de um braço depois de cada operação 
9/08 . . com braços radiais, um por folha, operados 

sucessivamente 

11/00 Transporte ou transferência de lançamentos de uma 
página para outra, por ex., em contabilidade 

12/00 Livros, formulários ou sistemas de contabilidade (11/00 tem 
prioridade) [2] 

12/02 . Formulários de contabilidade [2] 

13/00 Folhas soltas modificadas para encadernação; Inserções 
(folhas soltas modificadas para fixação temporária B 42 F 
3/00; características de catalogação B 42 F 21/00) 

15/00 Matéria impressa, de formato ou estilo especiais, não 
incluída em outro local (folhas presas, juntas 
temporariamente ou a objetos fixos a elas B 42 F; mapas, 
diagramas G 09 B 29/00; rótulos G 09 F 3/00) 

15/02 . Cartões postais; Cartões de cumprimento, de cardápio, 
comerciais, ou cartões similares; Cartões ou folhas para 
cartas (15/10 tem prioridade; envelopes B 65 D 27/00) 

15/04 . . Cartões ou folhas dobráveis ou de várias partes 
15/08 . . . Cartões ou folhas para cartas, isto é, cartões ou 

folhas, cada um dos quais deve ser dobrado com a 
mensagem em seu interior e deve servir como seu 
próprio envelope para ser postado [3] 



B 42 D, F 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 208 

15/10 . Cartões de identidade, crédito, cheque ou de informações 
cadastrais (reconhecimento de dados, cartões utilizados 
como portadores de registro G 06 K; portadores de 
registros em geral G 11) [5] 

Nota 

 No grupo 15/10, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação dos grupos 101:00 a 227:00. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados [5] 

17/00 Dispositivos para pendurar ou prender livros, jornais ou 
similares (petrechos suspensos para arquivos B 42 F 15/00) 
[2] 

19/00 Dispositivos para leitura ou escrita de ti ras móveis 
(aparelhos de reprodução múltipla B 41 L; incorporados e 
adaptados para caixas registradoras G 07 G) 

 
Esquema de indexação associado ao grupo 15/10, relativo aos 
detalhes de cartões ou cédulas de identidade, cartões de crédito, 
cartões bancários ou cartões similares que contenham 
informações. Os códigos de indexação devem ser não-ligados.  [6] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação.  [6] 

 
Estrutura ou materiais dos cartões [5] 

101:00 Cartão ou região do mesmo sendo transparente [5] 

103:00 Cartão ou região do mesmo sendo translúcido [5] 

105:00 com um material metálico [5] 

107:00 com um material magnético ou magnetizável [5] 

109:00 com circuitos elétricos incorporados [5] 
109:02 . com uma exposição de cristais líquidos [5] 

111:00 feito de papel ou cartolina [5] 

113:00 com uma estrutura de camada única [5] 

115:00 tendo partes dobráveis ou removíveis [5] 

117:00 tendo partes que cooperam ou encaixam entre si [5] 

119:00 com um material sensível à pressão [5] 

121:00 tendo saliências ou recessos, por ex., para cooperar com 
elementos de máquina [5] 

 
Aspectos dos dados dos cartões [5] 

201:00 Impressões digitais [5] 

203:00 Imagens do usuário [5] 

205:00 Configurações dos pontos ou tomadas [5] 

207:00 Códigos de barras ou de linhas [5] 

209:00 Retículos de difração ou hologramas [5] 

211:00 Configuração em semitom ou figuras de interferência [5] 

213:00 Dados em forma de relevos ou de impressões em vazio [5] 

215:00 Dados em forma de perfurações [5] 

217:00 Dados legíveis por meio de luz transmitida, por ex., 
filigranas [5] 

219:00 Dados legíveis por meio de luz emitida por um laser [5] 

221:00 Dados legíveis por meio de luz infravermelha [5] 

223:00 Dados legíveis por meio de luz ultravioleta [5] 

225:00 Dados legíveis por meio de luz polarizada [5] 

227:00 Dados repetidos em formas diferentes, em locais 
diferentes [5] 

 

B 42 F FOLHAS PRESAS JUNTAS TEMPORARIAMENTE; APETRECHOS PARA ARQUIVAMENTO; FICHAS; 
CATALOGAÇÃO (mesas para leitura A 47 B 19/00; descanso para livros A 47 B 23/00) 

 
Nota 

Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
– "apetrechos para arquivamento" significa suportes para coletânea de papéis, folhas, fichas ou seus elementos, cada um destes 

podendo ser separadamente inseridos e extraídos. Esta expressão pode, pois, incluir um calendário, um manual de instrução ou um 
arquivo de cargas. 
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Índice da Subclasse 
 
FOLHAS PRESAS JUNTAS: SEM 
PERFURAÇÃO; COM PERFURAÇÃO; À 
OBJETOS.......................................................................1/00; 3/00; 5/00 
PETRECHOS PARA ARQUIVAMENTO 

Sem meios de fixação..........................................................7/00 

Com meios de fixação; com meios de 
aperto; com meios separados de 
sujeição; utilizando perfurações ....................9/00; 11/00; 13/00 
Suspensos.......................................................................... 15/00 
Especiais para fichas; fichas .................................. 17/00; 19/00 

DISPOSITIVOS DE CATALOGAÇÃO....................................... 21/00 

 

Folhas temporariamente presas juntas; Meios para esse fim;  
Álbuns 

1/00 Folhas temporariamente presas juntas sem perfuração; 
Meios para esse fim 

1/02 . Clipes para papéis ou prendedores similares (1/12 tem 
prioridade) 

1/04 . . metálicos 
1/06 . . . de seção transversal plana 
1/08 . . . de seção transversal arredondada 
1/10 . . não metálicos 
1/12 . Meios para prender juntos exclusivamente os cantos das 

folhas 

3/00 Folhas temporariamente presas juntas com perfurações; 
Meios para esse fim; Detalhes das folhas em questão 
(grampos, prendedores em geral F 16 B) 

3/02 . Meios de fixação de forma bifurcada 
3/04 . Meios de fixação em forma de anel, pino ou garra 

(arquivos de anéis 13/16; Utilizando esses meios para 
fixação permanente B 42 B 5/08) [2] 

3/06 . Meios de fixação em espiral 

5/00 Folhas e objetos temporariamente presos juntos; Meios 
para esse fim; Álbuns (características de encadernação de 
álbuns B 42 D 1/08; características de publicidade ou 
exposição G 09) 

5/02 . Disposições para catalogação de solos ou similares em 
álbuns 

5/04 . . com bolsos transparentes 
5/06 . Cantoneiras, por ex., para fotografias 
Petrechos para arquivamento 

7/00 Petrechos para arquivamento sem meios de fixação 
(17/00 tem prioridade; arquivo suspensos 15/00; carteiras, 
porta-notas, pastas A 45 C, por ex., A 45 C 1/00; 
características de móveis A 47 B, F; envelopes B 65 D, por 
ex., B 65 D 27/00) 

7/02 . Bolsos com cantoneiras simples 
7/04 . Capas com meios de retenção 
7/06 . Pastas ou caixas com vários compartimentos 

(características de catalogação 21/00) 
7/08 . . expansíveis 
7/10 . Bandejas 
7/12 . . Bandejas empilhadas 
7/14 . Caixas (características de caixas em geral B 65 D) 

9/00 Petrechos de arquivamento com dispositivos para 
prender as beiradas das pastas; Pastas com dispositivos 
de fechamento no dorso (13/00 e 17/00 têm prioridade) 

11/00 Petrechos de arquivamento com meios intermediários 
separados de fixação (17/00 tem prioridade; com tiras 
adesivas para montagem de papéis ou folhas B 42 D 1/10) 

11/02 . dobras conjugadas (11/04 tem prioridade) 
11/04 . magnéticos 

13/00 Petrechos de arquivamento com meios que se engatam 
em perfurações ou ranhuras (17/00 tem prioridade; 
características de catalogação 21/00) 

13/02 . com meios flexíveis ou elásticos 
13/04 . . com cordões, espirais ou correntes 
13/06 . . com tiras ou fitas 
13/08 . . . de metal 
13/10 . . . de matéria plástica 
13/12 . com suportes, balizas, hastes ou tubos (13/30 tem 

prioridade) 
13/14 . . com meios para prender ou travar (barras de pressão 

13/36) 
13/16 . com garras ou anéis (13/30 tem prioridade; para 

encadernação permanente B 42 B 5/08) 
13/18 . . em duas barras de movimento longitudinal relativo 
13/20 . . articuladas em torno de um eixo ou eixos paralelos 

às bordas a serem unidas 
13/22 . . . em duas partes que se conjugam ao fechar 
13/24 . . . . em que uma parte tem a forma de hastes 

fixas 
13/26 . . . . e travadas quando assim conjugadas, por 

ex., por ação de mola 
13/28 . . . em duas partes escalonadas 
13/30 . com um conjunto de hastes no interior de um conjunto 

de tubos para manter uma distância apreciável quando 
fechados 

13/32 . . sendo retas as partes encaixadas das hastes e dos 
tubos 

13/34 . . . com as hastes travadas no interior dos tubos 
13/36 . Dispositivos de travamento; Barras de pressão 
13/38 . Canaletas de capas expansíveis 
13/40 . combinados ou formados com outros artigos, por ex., 

furadores, suportes 
13/42 . Dispositivos de transferência de conteúdo; 

Transformação em encadernações permanentes 
15/00 Petrechos para arquivos suspensos (características de 

catalogação 21/00; suspensão de livros, jornais ou similares 
B 42 D 17/00) 

15/02 . em forma de sanfona 
15/04 . Dorsos ou similares para os mesmos 
15/06 . para a suspensão de grandes desenhos ou similares 

17/00 Dispositivos para arquivamento de fichas, por ex., 
fichários ou catálogos ou arquivos (características de 
catalogação 21/00; características de móveis A 47 B, F) 

17/02 . em que as fichas são guardadas praticamente em ângulo 
reto com o fundo de seus recipientes 
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17/04 . . sendo as fichas escalonadas lateralmente (com 
meios para escalonar fichas já arquivadas 17/32) [2] 

17/06 . . com meios para separar fichas avulsas ou separáveis 
17/08 . . Estrutura dos recipientes, por ex., bandejas ou 

gavetas 
17/10 . . . Paredes articuladas 
17/12 . . . Meios divisórios 
17/14 . . . Dispositivos de travamento 
17/16 . . . com meios para reter as fichas 
17/18 . em que as fichas são guardadas em posição horizontal 
17/20 . . e são articuladas com o fundo de seus recipientes 
17/22 . . . Conexões para prender as fichas a seus 

recipientes 
17/24 . . . Adaptações especiais para utilizar tiras de 

catalogação 
17/26 . . . Suportes para os recipientes 
17/28 . em forma de fitas sem fim ou tambores giratórios 
17/30 . modificados para usos especiais 

17/32 . com meios para escalonar fichas já arquivadas [2] 
17/34 . com meios para selecionar as fichas, por ex., índices 

para listas telefônicas (dispositivos de seleção de 
cartões de dados G 06 K 21/00) 

19/00 Fichas (21/00 tem prioridade; fichas perfuradas para busca 
de informações, por ex., para uso manual G 06 K 21/00) 

19/02 . dobradas 
19/04 . com receptáculo ou outros dispositivos de retenção 

21/00 Dispositivos de catalogação; Projeções de catalogação ou 
proteções para as mesmas 

21/02 . Projeções integrais às folhas, papéis, fichas ou pastas 
suspensas 

21/04 . Projeções permanentemente presas às folhas, papéis, 
fichas ou pastas suspensas 

21/06 . Projeções removíveis adaptadas a papéis, fichas ou 
pastas suspensas 

21/08 . . em uma de uma série de posições pré-estabelecidas 
21/10 . . . marcadas por ranhuras 
21/12 . Folhas, papéis ou fichas com bordas recortadas para 

facilitar a catalogação, por ex., dedeiras recortadas em 
livros 
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B 43  UTENSÍLIOS PARA ESCREVER OU DESENHAR; ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIOS 
 
B 43 K UTENSÍLIOS  PARA ESCREVER; OU DESENHAR (recipientes, invólucros ou acessórios para produtos cosméticos, por ex. sabão 

de barba, batom, pó compacto, A 45 D 34/00, 40/00) 
 

Nota 

 
Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado:  [6] 
– “utensílios para escrever ” inclui canetas, lápis, creions , giz ou similares para escrever ou desenhar  [6] 

 
Índice da Subclasse 
 
UTENSÍLIOS COM NÚCLEOS 

Sem mecanismos ...............................................................19/00 
Com mecanismos ..............................................................21/00 
Acessórios ..............................................................23/00, 25/00 

UTENSÍLIOS À TINTA 
Sem reservatório..................................................................3/00 
Com reservatório ...............................................5/00, 7/00, 8/00 
Penas; dispositivos de enchimento tampas...............1/00, 17/00 

11/00, 23/00 
Manufatura, manutenção........................................13/00, 15/00 

 
SELEÇÃO, PROJEÇÃO, OU 
TRAVAMENTO DE UTENSÍLIOS DE 
ESCRITA....................................................................................... 24/00 
UTENSÍLIOS  MÚLTIPLOS DE ESCRITA................................ 27/00 
COMBINAÇÕES 

De utensílios de escrita ..................................................... 27/00 
Com outros artigos................................................. 29/00, 31/00 

 

1/00 Pena (penas ajustáveis de forma contínua 17/00) ; Bicos de 
pena (aparelhos de indicação ou registro G 01 D 15/16) [2] 

1/01 . com reservatórios de tinta, por ex., em forma de funil  [6] 
1/02 . Penas fendidas 
1/04 . . com bicos alargados 
1/06 . Penas tubulares 
1/08 . com bicos esféricos; Esferas ou suportes de esferas 
1/10 . Penas de fio metálico 
1/12 . Bicos de penas constituídos por fibras; Almofadas de feltro 

3/00 Cabos para penas (cabos para penas de ajustagem contínua 
17/00) 

3/02 . com protetores para tinta 
3/04 . com penas escamoteáveis (mecanismos para travar as 

penas 24/00) 

5/00 Canetas com reservatórios de tinta nos cabos, por ex., 
canetas-tinteiro (reservatórios integrados a penas 1/01; 
canetas esferográficas 7/00; canetas com bicos de pane outros 
que não penas ou esferas 8/00; utensílios múltiplos de escrita 
27/00) 

5/02 . Reservatórios de tinta 
5/03 . especialmente adaptados para tinta concentrada, por ex., 

tinta sólida  [6] 
5/04 . . flexíveis 
5/06 . . com pistões móveis 
5/08 . . . com válvulas para suprimento de tinta 
5/10 . . com câmaras de reserva de tinta 
5/12 . . com meios para verificar o nível da tinta 
5/14 . . Cartuchos de tinta permutáveis 
5/16 . com penas escamoteáveis (mecanismos para travar penas 

24/00) 

5/17 . . com meios de fechamento  [6] 
5/18 . Disposições para alimentar tintas às penas 

7/00 Canetas com pontas esféricas (utensílios múltiplos de escrita 
27/00) 

7/01 . para tinta líquida de baixa viscosidade  [6] 
7/02 . Reservatórios de tinta; Cartuchos de tinta (7/01 tem 

prioridade)  [6] 
7/03 . . pressurizados, por ex., por meio de gás [5] 
7/035 . . . com o gás agindo sobre um pistão  [6] 
7/04 . . Disposições para reencher os reservatórios, por ex., 

dispositivos nas extremidades esferográficas 
7/06 . . Reservatórios com meios para verificar o nível da tinta 
7/08 . . Prevenção de vazamento 
7/10 . Disposições para alimentar tinta às pontas de escrever 

(7/01 tem prioridade) [6] 
7/12 . com pontas esferográficas escamoteáveis (mecanismos 

para travar pontas esferográficas 24/00) 

8/00 Canetas com outros bicos além de penas ou pontas 
esféricas (escovas com reservatório para suprimento de 
substâncias A 46 B 11/00) 

8/02 . com bicos constituídos de fibras, feltro ou material similar 
poroso ou cap ilar (8/22 tem prioridade) [2,5] 

8/03 . . Reservatórios de tinta; Cartuchos de tinta [6] 
8/04 . . Disposições para alimentar tinta às pontas de 

escrever [5] 
8/06 . . . Mechas de alimentação entre o interior do 

reservatório e a ponta de escrever [5] 
8/08 . . . . Mechas separadas da ponta de escrever [5] 
8/10 . . . incluindo um compartimento para um material 

sólido solúvel [5] 
8/12 . . . sendo separáveis do reservatório as pontas de 

escrever ou suas unidades [5] 
8/14 . com pontas de escrever tubulares sem núcleo [5] 
8/16 . com pontas de escrever tubulares que compreendem um 

elemento de limpeza móvel [5] 
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8/18 . . Disposições para alimentação de tinta às pontas [5] 
8/20 . com pontas de escrever esféricas [5] 
8/22 . com pontas de escrever ativadas de maneira elétrica ou 

magnética [5] 
8/24 . caracterizada por meio de retração das pontas de 

escrever [5] 

11/00 Dispositivos para encher (receptáculos para tinta B 43 L 
25/00) 

13/00 Dispositivos para remover penas; Dispositivos para limpar 
penas, por ex. por secagem (receptáculos de tinta providos de 
meios para enxugar as penas B 43 L 25/12) [3] 

13/02 . para limpar penas, por ex., os reservatórios de tinta das 
penas  [6] 

15/00 Montagem, acabamento ou reparo de canetas 
15/02 . Máquinas automáticas 

17/00 Penas de ajustagem contínua, por ex., tiralinhas; Cabos 
para as mesmas (características comuns a canetas tinteiro 
5/00) 

17/01 . Penas com reservatórios de tinta  [6] 
17/02 . Penas com mais de duas ramificações 
17/04 . Cabos com disposições para desenhar linhas pontilhadas 

19/00 Lápis de mina não regulável; Estiletes; Giz (lápis batik, 
linhas de traçar com giz B 44 D 3/00; composições de minas 
para lápis 13/00 ou giz C 09 D) [2] 

19/02 . Lápis de grafita; lápis de cor 
19/04 . Lápis com mina metálica 
19/06 . . com mina feita de uma substância que se gasta com o 

uso 
19/08 . . com mina feita de substância resistente ao desgaste 
19/10 . . . equipados com pontas esferográficas (utilizando 

tinta 1/08, 7/00) 
19/12 . Lápis para lousas 
19/14 . Envoltórios de minas 
19/16 . Fabricação de lápis não regulável (fabricação de minas de 

lápis para lousas B 28 D) 
19/18 . . Fabricação de minas de lápis 

21/00 Lapiseiras (mecanismos de projeção para unidades de escrita 
24/00; utensílios múltiplos de escrita 27/00) 

21/02 . Mecanismos de avanço de minas 
21/027 . . com guia de minas do tipo tubo deslizante [5] 
21/033 . . . com alimentação automática mediante pressão 

durante uso da lapiseira [5] 
21/04 . . com as minas colocadas em posição por gravidade 
21/06 . . com as minas avançadas por elementos deslizando 

longitudinalmente em estojos ranhurados 
21/08 . . com as minas avançadas por parafusos 
21/10 . . . com barra separada para ejetar resíduos de minas 
21/12 . . . com meios para impedir o enroscamento excessivo 
21/14 . . . com dispositivos para repor, automaticamente, as 

minas nos reservatórios 
21/16 . . com avanço gradativo das minas 
21/18 . . . por meio de catraca 

21/20 . . . com dispositivos para repor, automaticamente, as 
minas nos reservatórios 

21/22 . . Meios para agarras as minas, por ex., mandris 
21/24 . Montagem, acabamento ou reparo de lapiseiras (fabricação 

de minas de lápis 19/18) 
21/26 . . Máquinas automáticas 

23/00 Suportes ou conectores para Utensílios de Escrever; Meios 
de Proteção dos Bicos de Pena 

23/004 . Suportes especialmente adaptados para ajudar inválidos ou 
pessoas impedidas de escrever (B 43 L 15/00 tem 
prioridade)  [6] 

23/008 . Suportes com meios para sujeitar os dedos (23/004, 23/012 
tem prioridade) [6] 

23/012 . Suportes para fixar nas pontas dos dedos (23/004 tem 
prioridade) [6] 

23/016 . Suportes para creions ou giz (23/004 a 23/012, 23/02 tem 
prioridade)   [6] 

23/02 . com meios para impedir que girem (23/004 a 23/012 tem 
prioridade)  [6] 

23/04 . . permitindo que o utensílio para escrever permaneça em 
posição vertical 

23/06 . M eios para conectar dois ou mais utensílios para escrever  
[6] 

23/08 . Meios de proteção, por ex., tampas  [6] 
23/10 . . para lápis  [6] 
23/12 . . para canetas  [6] 
 

24/00  Mecanismos para selecionar, projetar, recolher ou travar 
unidades de escrita [6] 

24/02 . para travar unidades de escrita na posição absolutamente 
projetada ou na posição absolutamente retraída 

24/03 . . acionados por agitação ou inclinação  [6] 
24/04 . . acionados por meios que deslizam longitudinalmente 

em estojos ranhurados 
24/06 . . acionados por elementos giratórios 
24/08 . . acionados por botões de pressão 
24/10 . para selecionar e projetar unidades de escrita 
24/12 . . acionados por elementos que deslizam 

longitudinalmente em estojos ranhurados 
24/14 . . acionados por elementos giratórios 
24/16 . . acionado por botões de pressão 
24/18 . . e para o avanço das minas 

25/00 Fixação de utensílios  de escrita à vestimentas ou objetos 
implicando modificação estrutural desses utensílios (meios 
de proteção, por ex. tampas 23/08; dispositivos para prender na 
roupa A 44 B 21/00; fixação de objetos a vestimentas A 45 F 
5/02) 

25/02 . Prendedores  [6] 

27/00 Instrumentos múltiplos de escrita, por ex., multicores; 
Combinações de instrumentos de escrita (29/00 tem 
prioridade; mecanismos para selecionar, projetar ou travar 
unidades de escrita 24/00; dispositivos de escrita múltipla com 
articulações pantográficas B 43 L 13/12) 

27/02 . Combinações de canetas e lápis 
27/04 . Combinações de lápis (mecanismos de avanço de minas 

21/02) 
27/08 . Combinações de canetas 
27/12 . . de canetas esferográficas [3] 
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29/00 Combinações de utensílios  de escrita com outros artigos 
29/007 . com meios de publicidade  [6] 
29/013 . com meios de estapagem [6] 
29/02 . com borrachas 
29/04 . com mata-borrões 
29/05 . com aplicadores para líquido corretivo  [6] 
29/06 . com dispositivos de afiar (com raspadeiras 29/18; 

canivetes com lápis B 26 B) 
29/08 . com dispositivos para medir computar ou indicar 
29/087 . . para indicar tempo, por ex., com calendários ou 

relógios  [6] 
29/093 . . com calculadoras  [6] 

29/10 . com dispositivos de iluminação 
29/12 . com utensílios para memorando (com capas de livro B 42 

D) 
29/16 . com isqueiros 
29/18 . com ferramentas manuais, por ex., raspadeiras (com 

canivetes B 26 B) 
29/20 . com outros artigos incluindo compartimentos de 

armazenamento (com isqueiros 29/16; instrumentos de 
escrita funcionando como ou combinados com 
receptáculos para utensílios de escrita ou desenho 31/00) 

31/00 Receptáculos de utensílios de escrita que funcionam como 
ou combinados com utensílios  de escrita (receptáculos para 
utensílios de escrita A 45 C 11/34, 11/36) 

 

B 43 L ARTIGOS PARA ESCREVER OU DESENHAR EM SUA SUPERFÍCIE; ACESSÓRIOS PARA ESCREVER OU DESENHAR 
(equipamento de oficina para delimitar o trabalho B 25 H 7/00; ensino de escrita manual ou desenho G 09 B 11/00) 

 
Nota 

Esta subclasse não abrange os dispositivos usados para ambas as finalidades de ensinar e facilitar a escrita ou o desenho, 
os quais são abrangidos pelo grupo G 09 B 11/00. [3] 

 
Índice da Subclasse 
 
ARTIGOS SOBRE OS QUAIS SE ESCREVE 
OU DESENHA 

Quadros ou tábuas ...............................................................1/00 
Apoios .................................................................................3/00 
Pranchetas de desenho.........................................................5/00 

ACESSÓRIOS PARA DESENHAR 
Linhas retas..........................................................................7/00 
Círculos ...............................................................................9/00 
Outras curvas.....................................................................11/00 
Meios para não escorregar.................................................12/00 

 
Outras figuras .................................................................... 13/00 

ACESSÓRIOS SOLIDÁRIOS A MÃOS OU BRAÇOS.............. 15/00 
MATA-BORRÕES........................................................................ 17/00 
ACESSÓRIOS PARA 

Apagar ou rasurar.............................................................. 19/00 
Limpar quadros-negros ou ardósias .................................. 21/00 
Apontar lápis ou minas ..................................................... 23/00 

RECEPTÁCULOS DE TINTA; TINTEIROS................... 25/00; 27/00 
 

 

Artigos sobre os quais se escreve ou desenha 
 
1/00 Quadros ou tábuas de uso renovado para escrever ou 

desenhar (pranchetas de desenho 5/00) 
1/02 . Lousas 
1/04 . Quadros-negros (cavaletes A 47 B 97/04) 
1/06 . . rígidos 
1/08 . . flexíveis 
1/10 . . Superfícies de escrita dos mesmos 
1/12 . com superfícies de escrita translúcidas produzindo 

impressões visuais pela conjugação com elementos de 
suporte 

3/00 Apoios para escrever ou desenhar, por ex., blocos mata-
borrão (mata-borrões 17/00) 

5/00 Pranchetas de desenho (escrivaninhas ou mesas para 
desenhar A 47 B 27/00; 85/02; suportes para pranchetas de 
desenho A 47 B 97/04) 

5/02 . com meios para prender folhas de papel nas mesmas 
(percevejos B 43 M 15/00) 

 

Acessórios para escrever ou desenhar 
 
7/00 Réguas (guias para réguas que não sejam réguas T 13/04; 

réguas curvas ou gabaritos curvos 13/20; dispositivos para 
medição de comprimento G 01 B) 

 
Nota 

Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o significado 
indicado: 

 – "régua" significa um instrumento ou sua borda, servindo 
para a finalidade de atuar como um guia para o desenho de 
uma linha reta [5] 

7/02 . Réguas T 
7/027 . Réguas não ajustáveis múltiplas fixadas em ângulos retos 

[5] 
7/033 . Réguas não ajustáveis múltiplas que não formam ângulos 

retos [5] 
7/04 . com roletes (com roletes interligados 13/02) 
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7/08 . com disposições para adaptação de equipamento de 
desenho adicional, por ex., para hachurar, para pontilhar 

7/10 . Réguas múltiplas relativamente móveis [5] 
7/12 . . Réguas de esquadro e de articulação [5] 
7/14 . . Réguas de esquadro e de deslizamento [5] 

9/00 Instrumentos circulares para desenhar curvas ou 
instrumentos similares (réguas curvas ou gabaritos 13/20) 

9/02 . Compassos (compassos de redução 9/08; compassos para 
desenhar espirais 11/06) 

9/04 . . Compassos de barra ou divisores 
9/06 . . com as pernas formadas por molas planas 
9/08 . Compassos de redução 
9/10 . . com disposições para desenhar polígonos 
9/12 . Divisores (compassos duplos 9/08) 
9/14 . com as extremidades das pernas permutáveis para 

conversão em compassos, divisores ou compassos de 
calibre (9/24 tem prioridade) 

9/16 . Características comuns a compassos, divisores ou 
compassos de calibre 

9/18 . . Pernas com juntas articuladas 
9/20 . . Articulações 
9/22 . . Meios de ajustagem do ângulo das pernas 

independente das articulações 
9/24 . . Meios para montar pontas ou instrumentos de escrita 

em pernas 

11/00 Instrumentos para traçar curvas não circulares (réguas 
curvas ou gabaritos 13/20) 

11/02 . para desenhar seções cônicas 
11/04 . para desenhar elipses 
11/045 . . . com cordões ou elementos flexíveis similares [5] 
11/05 . . . com engrenagens [5] 
11/055 . . . com guias [5] 
11/06 . para desenhar espirais 
11/08 . para desenhar curvas envolventes 

12/00 Dispositivos para evitar deslizamentos [5] 
12/02 . magnéticos [5] 

13/00 Instrumentos para desenho ou utensílios ou acessórios para 
escrita ou desenho, não incluídos em outro local (estênceis 
para decoração de superfícies B 44 D) 

13/02 . Máquinas para desenhar ou dispositivos de desenho para 
manter o paralelismo (esquadros em T 7/02) 

13/04 . . Guias para réguas 
13/06 . . . com hastes de guia articuladas 
13/08 . . Cabeças transferidoras 
13/10 . Instrumentos pantográficos para copiar, ampliar ou reduzir 

(disposições para reprodução em máquinas-ferramenta B 
23 Q) 

13/12 . . Dispositivos de escrita múltipla 
13/14 . Dispositivos para desenhar em perspectiva 
13/16 . . à mão livre 

13/18 . . . com equipamento ótico ou de projeção (sistemas 
ou aparelhos óticos G 02 B; projetores G 03 B) 

13/20 . Réguas curvas ou gabaritos 
13/22 . . Réguas curvas ajustáveis 
13/24 . Dispositivos p ara produzir movimentos escalonados do 

equipamento de desenho, por ex., para hachurar 

15/00 Suportes adaptáveis a mãos ou braços a fim de facilitar a 
escrita ou o desenho 

17/00 Mata-borrões (blocos de mata-borrões 3/00; combinados com 
utensílios para escrita B 43 K 29/04; fabricação de mata-
borrões D 21 F 11/14) [2] 

17/02 . para folhas de papel mata-borrão 
17/04 . . para uso manual 
17/06 . para papel mata-borrão em bobina 
17/08 . . Mata-borrões em forma de rolos 
17/10 . utilizando um material mata-borrão que não o papel 

19/00 Raspadores, borrachas ou dispositivos para apagar; 
Suportes para os mesmos (borrachas ou facas raspadeiras 
combinadas com material de escrita B 43 K 29/02, 29/18) 

19/02 . Facas raspadeiras (facas em geral B 26 B) 
19/04 . Apagadores fibrosos 

21/00 Dispositivos para limpar quadros-negros ou lousas 
21/02 . com meios para absorver o pó do giz 
21/04 . Suportes para os apagadores 

23/00 Apontadores para lápis ou grafitas (ferramentas de afiar ou 
cortar em geral B 24, B 26; combinado com dispositivo de 
escrita B 43 K 29/06) [2] 

23/02 . com engrenagens 
23/04 . . com cabos em forma de manivela 
23/06 . em que os lápis ou grafitas são apontados apenas pelo 

movimento axial de encontro às lâminas cortantes 
23/08 . em que os lápis ou grafitas são apontados principalmente 

pelo movimento rotativo de encontro às lâminas cortantes 
(23/02 tem prioridade) 

25/00 Receptáculos de tinta (receptáculos para líquidos em geral B 
65 D, por ex., B 65 D 1/00) 

25/02 . com cubas de imersão separadas 
25/04 . . supridas por dispositivos de pressão  
25/06 . . supridas por inclinação do receptáculo 
25/08 . com disposições para dissolver pó de tinta 
25/10 . com meios para segurar os objetos 
25/12 . com meios para limpar as pernas 

27/00 Tinteiros 
27/02 . com meios para prender objetos 
27/04 . podendo ser fixos a outros objetos 
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B 43 M ACESSÓRIOS DE ESCRITÓRIO NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL (dispositivos grampeadores B 25 C, B 
27 F; dispositivos para fixação temporária de folhas entre si B 42 F; distribuidores de fita adesiva B 65 H 35/07) 

 
Índice da Subclasse 
 
APOSIÇÃO DE SELOS; COLOCAÇÃO DE 
DOCUMENTOS EM ENVELOPES; 
FECHAMENTO OU ABERTURA DE 
ENVELOPES................................................................1/00; 3/00, 5/00, 
 7/00 

PESOS DE PAPEL; DISPOSITIVOS PARA 
APLICAR LÍQUIDOS; APARELHOS PARA 
DISTRIBUIR SELOS PERCEVEJOS OU 
TACHAS; OUTROS ACESSÓRIOS.......................9/00; 11/00; 13/00;  
15/00; 17/00 

 

1/00 Aposição de selos em documentos (cunho para estampar em 
relevo B 44 B; selos per se G 09 F 3/00) 

1/02 . Suportes para lacre 

3/00 Dispositivos para colocar documentos em envelopes 
(dispositivos combinados para inserir documentos em 
envelopes e fechá-los 5/00) 

3/02 . equipados com meios para dobrar documentos (3/04 tem 
prioridade) 

3/04 . automáticos 

5/00 Dispositivos para fechar envelopes 
5/02 . Dispositivos manuais para umedecer as abas gomadas dos 

envelopes e para fechá-los 
5/04 . automáticos 

7/00 Dispositivos para abrir envelopes (ferramentas de corte em 
geral B 26) 

7/02 . Dispositivos para abrir envelopes e para lhes remover o 
conteúdo 

9/00 Pesos de papel 
11/00 Dispositivos manuais ou de mesa do tipo pessoal ou para 

escritórios para aplicar líquidos, outros que não tinta, por 
contato com superfícies, por ex., para aplicar adesivos 
(combinados com dispositivos para fechar envelopes 5/02; 
pincéis com reservatórios A 46 B 11/00; dispositivos para 
aplicar líquidos ou outros materiais fluentes a superfícies em 
geral B 05 C; receptáculos de líquidos B 65 D) 

11/02 . com roletes 
11/04 . com almofadas (11/06 tem prioridade) 
11/06 . Dispositivos manuais 
11/08 . . do tipo de caneta-tinteiro 

13/00 Distribuidores sem mecanismos para selos individuais 
modificados para aposição de selos a artigos (dispositivos 
para distribuir selos ou rótulos de operação ou controle manual 
B 65 C 11/00) 

15/00 Percevejos; Tachas (extratores B 25 C 11/00) 

17/00 Outros acessórios de escritórios 
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B 44 ARTES DECORATIVAS 

Nota 

Qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou processo é classificado nesta classe, desde que produza um efeito ou sinal 
destinado a ser avaliado a olho nu e desde que tal máquina, aparelho, ferramenta ou processo não esteja incluído em outro 
local. [4] 

 
 
B 44 B MÁQUINAS, APARELHOS OU FERRAMENTAS PARA TRABALHOS ARTÍSTICOS, por ex., PARA ESCULTURA, 

GUILHOCHÊS, CINZELADURA, MARCAÇÃO A FERRO, MARCHETARIA (processos para produzir efeitos decorativos B 44 
C; estampagem de couro em relevo C 14 B) 

 
Índice da Subclasse 
 
TRABALHOS TRIDIMENSIONAIS; ESTAMPAGEM EM 
RELEVO .................................................................................1/00; 5/00 

TRABALHOS BIDIMENSIONAIS; MARCAÇÃO A FERRO; 
MARCHETARIA..........................................................3/00; 7/00; 9/00 
FERRAMENTAS MANUAIS...................................................... 11/00 

 

1/00 Máquinas ou aparelhos para artistas equipados com 
ferramentas ou suportes para o trabalho, podendo ser 
deslocados ou controlados em três dimensões para 
produzir esculturas ou modelos simples (dispositivos de 
copiagem para máquinas-ferramenta B 23 Q 35/00) 

1/02 . para fazer cópias em três dimensões 
1/04 . . com dispositivos para mudar a forma de um modelo  

original, por ex., reduzindo-o ou ampliando-o,  
proporcionalmente 

1/06 . Acessórios 

3/00 Máquinas ou aparelhos para artistas equipados com 
ferramentas ou suportes para o trabalho podendo ser 
deslocados ou controlados em duas dimensões para 
cinzelar, gravar ou trabalhar ao guilhochê ornamentos ou 
marcas superficiais (marcação ou gravação em metal pela 
ação de uma alta concentração de corrente elétrica B 23 H 
9/06; gravação por formas B 41 C, D; gravação por reprodução 
fotomecânica G 03 F) 

3/02 . para trabalhar em superfícies planas 
3/04 . para trabalhar em superfícies não planas 
3/06 . Acessórios, por ex., suportes para a ferramenta ou o 

trabalho 

5/00 Máquinas ou aparelhos para gravar em relevo, decorações 
ou marcas, por ex., para cunhagem de moedas (corrugação 
de folha metálica ou de tubos metálicos, gravação em relevo 
combinada com operações de usinagem de folha metálica B 21 
D; gravação em relevo de plásticos ou substâncias num estado 
plástico, em geral B 29 C 59/00; gravação em relevo de papel 
ou papelão em geral B 31 F 1/07; gravação em relevo em 
matriz B 41 C 1/08; gravação em relevo combinada com 
aplicação de tinta, prensas de marcação de tipos, mecanismos 
de gravação em relevo seletiva B 41 F, J, K, M; gravação em 
relevo de couro C 14 B) 

5/02 . Cunho; Acessórios 

7/00 Máquinas, aparelhos ou ferramentas manuais para marcar 
a ferro (queima ou carbonização de madeira B 27 M 1/06) 

7/02 . Ferros de marcar 

9/00 Máquinas ou aparelhos para marchetar com elementos 
ornamentais, por ex., trabalhos de mosaicos ou de mosaico 
italiano em madeira (reunião de elementos ornamentais, 
sobre um suporte B 44 C 1/28, a estruturas B 44 C 3/12; 
imitação de padrões de mosaico ou de mosaico italiano B 44 F 
11/04) 

11/00 Ferramentas manuais para artistas para esculpir, amassar, 
cinzelar, entalhar, fazer guilhochês ou estampar em relevo; 
Acessórios para as mesmas 

11/02 . para cinzelar, entalhar ou fazer guilhochês 
substancialmente, em duas dimensões 

11/04 . para estampar em relevo 

 

B 44 C PRODUÇÃO DE EFEITOS DECORATIVOS (processos para aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes a superfícies em 
geral B 05 D; modelagem de plásticos ou de substâncias em estado plástico B 29 C; processos de impressão para produzir figuras de 
transferência, por ex., decalques, B 41 M 3/12; métodos de marcação ou duplicação termográfica B 41 M 5/00); MOSAICOS; 
MOSAICO ITALIANO (imitação de padrões de mosaico ou de mosaico italiano B 44 F 11/04); COLOCAÇÃO DE PAPEL DE 
PAREDE [2] 

 
Nota 
 
Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado: 
– "efeitos decorativos", quando usada com relação às expressões "figuras de transferência" ou "decalcomanias", inclui também 

"informação". [4] 
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1/00 Processos, não incluídos especialmente em outro local para 
produzir efeitos decorativos em superfícies (decoração de 
têxteis D 06 Q) 

1/02 . Pirogravura 
1/04 . Produção de precipitações (produção de precipitações por 

eletrólise C 25 D) [2] 
1/10 . Aplicação de material plano, por ex., folhas, pedaços de 

tecidos (colocação de papel de parede 7/00) 
1/14 . . folhas ou lâminas metálicas, por ex., ouro em folha 
1/16 . por aplicação de figuras de transferência ou similares [4] 
1/165 . . por decalcomanias; Materiais em folha para esse fim 

(aparelhos ou máquinas para aplicação de 
decalcomania B 65 C) [4] 

1/17 . . . transferência a seco [4] 
1/175 . . . transferência usando solvente [4] 
1/18 . Aplicação de estruturas ornamentais, por ex., elementos 

modelados com matérias plásticas 
1/20 . Aplicação de matérias plásticas e modelagem superficial 

da superfície das mesmas 
1/22 . Remoção de matéria superficial, por ex., por gravação, por 

gravura à água forte 
1/24 . Prensagem ou estampagem de desenhos ornamentais em 

superfícies 
1/26 . Marchetaria com estruturas ornamentais, por ex., 

niquelagem, mosaico italiano em madeira 
1/28 . Reunião de elementos decorativos sobre uma base, por ex., 

mosaico 

3/00 Processos não especificamente incluídos em outro local 
para produzir estruturas ornamentais 

3/02 . Superposição de camadas 

3/04 . Modelagem de matérias plásticas, por ex., argila 
3/06 . Escultura 
3/08 . Estampagem ou dobramento 
3/10 . Produção e enchimento de perfurações, por ex., placas de 

mosaico italiano em madeira 
3/12 . Aplicação de elementos ornamentais a estruturas, por ex., 

placas de mosaicos 
5/00 Processos para produzir objetos ornamentais especiais 
5/02 . Molduras para quadros; Montagens de chifres em chapas 
5/04 . Placas ornamentais, por ex., painéis decorativos, folheados 

decorativos 
5/06 . Ornamentos naturais; imitações dos mesmos (flores, frutos, 

folhas artificiais A 41 G 1/00; penas artificiais A 41 G 
11/00) 

5/08 . Vitrais com ligadura (imitação dos mesmos B 44 F 1/06; 
união de superfícies de vidro umas às outras ou a 
superfícies de outros materiais inorgânicos para formar um 
produto em camadas C 03 C 27/00) 

7/00 Colocação de papel de parede 
7/02 . Máquinas, aparelhos, ferramentas ou acessórios para esse 

fim (instrumentos ou aparelhos para retirar ou remover 
camadas de pintura aderentes a superfícies B 44 D 3/16) 

7/04 . . para aplicar adesivos [2] 
7/06 . . para aplicar o papel a superfícies a serem revestidas [2] 
7/08 . . para operações de acabamento [2] 

 

B 44 D PINTURA OU DESENHO ARTÍSTICO, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL; CONSERVAÇÃO DE PINTURAS; 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA OBTER EFEITOS OU ACABAMENTOS ARTÍSTICOS ESPECIAIS DE 
SUPERFÍCIE (tratamento de superfícies em geral, ver as classes pertinentes, por ex., aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes 
B 05) [2] 

 

2/00 Técnicas especiais de pintura ou de desenho artístico, por 
ex., pintura a óleo, aquarela, pintura a pastel, pintura em 
relevo [2] 

3/00 Acessórios ou instrumentos utilizados em pintura ou 
desenho artístico não incluídos em outro local (ferramentas 
manuais para aplicar líquidos, por ex., tintas, a superfícies B 
05 C 17/00; instrumentos para trabalhos de acabamento outros 
que não a pintura em edifícios E 04 F 21/00); Métodos ou 
dispositivos para determinação, seleção ou síntese das 
cores, por ex., utilização de gamas de cores (colorimetria G 
01 J 3/00) [2] 

3/02 . Paletas 
3/04 . Caixas de tintas 
3/06 . Instrumentos para agitar ou misturar tintas (mistura  

em geral B 01 F) 
3/08 . . para tintas líquidas ou semilíquidas 
3/10 . . Peneiras; Espátulas 
3/12 . Latas de tinta; Porta-pincel ou brocha; Recipientes para 

guardar restos de tinta 
3/14 . . Suportes para latas de tinta 

3/16 . Instrumentos ou aparelhos para remover tinta seca de 
superfícies, por ex., por raspagem, por queima 
(removedores químicos de tinta C 09 D 9/00) [2] 

3/18 . Tábuas ou chapas com superfícies preparadas para a 
pintura ou desenho de quadros; Bastidores para telas de 
pintura [2] 

3/22 . Instrumentos ou aparelhos para técnicas especiais, por ex., 
para pintar linhas, para derramar verniz; Lápis Batik 

3/24 . Lâmpadas para cozer lacas; Cintos de pintor; Aparelhos 
para dissolver tintas secas, para aquecer tintas [2] 

3/38 . Cordas para traçar linha de giz 

5/00 Tratamento de superfície para obter efeitos artísticos 
especiais de superfícies ou acabamentos (pré-tratamento  ou 
pós-tratamento, pela aplicação de líquidos, de uma superfície 
revestida, B 05 D 3/00; obtenção de efeitos especiais de 
superfícies pela aplicação de líquidos ou outros materiais 
fluentes a superfícies B 05 D 5/00; modelagem de superfície 
de plásticos, por ex., trabalho em relevo, B 29 C 59/00) [2] 

5/10 . Tratamento mecânico 

7/00 Conservação de pinturas, por ex., por envernizamento 
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B 44 F DESENHOS OU QUADROS ESPECIAIS  
 

 

1/00 Desenhos ou quadros caracterizados por efeitos de luz 
especiais ou fora do comum 

1/02 . produzidos por luz refletida, por ex., superficiais, por ex., 
quadros com espelhos 

1/04 . . depois da passagem por camadas superficiais, por ex., 
quadros com espelhos no fundo 

1/06 . produzidos por luz transmitida, por ex., transparências, 
imitações de pintura em vidro 

1/08 . caracterizados por efeitos de cor 
1/10 . . Quadros cambiantes, divertidos ou de segredo 
1/12 . . Títulos ou cédulas na medida em que forem 

importantes, seu desenho ou sua proteção contra 
falsificação 

1/14 . . Efeitos iridescentes 

3/00 Desenhos caracterizados pelos contornos 

5/00 Desenhos caracterizados por zonas irregulares, por ex., 
desenhos matizados (imitações de modelos naturais ou de 
obras de arte 9/00, 11/00) 

7/00 Desenhos em perspectiva 

9/00 Desenhos que imitam modelos naturais 
9/02 . efeitos de fibra de madeira 
9/04 . de superfícies de pedra, por ex., mármore 
9/06 . de superfície de chifre, marfim ou escuma do mar 
9/08 . de estruturas cristalinas, efeitos de pérola ou efeitos de 

madrepérola 
9/10 . de superfícies metálicas ou de metal oxidado 
9/12 . de couro 

11/00 Desenhos que imitam obras de arte 
11/02 . imitação de quadros, por ex., pinturas a óleo 
11/04 . imitação de padrões de mosaico ou de mosaico italiano em 

madeira 
11/06 . imitação de padrões de cerâmica 
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TRANSPORTE 
 
B 60 VEÍCULOS EM GERAL 

Nota 

Nesta classe, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "veículo" significa todos os veículos, exceto aqueles restritos a um só dos seguintes tipos de veículo: veículos ferroviários, 

embarcações, aeronaves, veículos espaciais, carrinhos de mão, bicicletas, veículos de tração animal e trenós, os quais são abrangidos 
pelas subclasses de B 61 a B 64. 
Por conseguinte, o termo "veículo" inclui: 
– características veiculares comuns a mais de um dos tipos acima mencionados; 
– certas características restritas a automóveis ou a reboques para qualquer tipo de estrada ou terreno. 
As seguintes exceções devem ser observadas: 
(a) as subclasses B 60 B ou B 60 C abrangem todas as rodas e pneus de veículos, exceto as rodas de roda A 63 C 

17/22, rodas para veículos de estradas de ferro em miniatura A 63 H 19/22 e adaptações especiais de rodas ou 
pneus para aeronaves B 64 C 25/36; 

(b) a subclasse B 60 C abrange o reparo de válvulas e a sua conexão a corpos elásticos inflamáveis em geral, não 
sendo, sob este aspecto, limitada a veículos; 

(c) a subclasse B 60 L abrange certos equipamentos elétricos de qualquer veículo movido a eletricidade; 
(d) a subclasse B 60 M abrange certos equipamentos para suprimento de energia a qualquer tipo de veículo movido a 

eletricidade, porém instalados fora dos mesmos; 
(e) a subclasse B 60 R abrange os cintos de segurança ou arreios usados em todos os tipos de veículos terrestres [4] 
(f) a subclasse B 60 S refere-se a todos os tipos de veículos, exceto os de manutenção de locomotivas ferroviárias B 61 

K 11/00, equipamentos de terra para aeronaves B 64 F, ou aparelhos de limpeza particulares a tanques de navios B 
63 B 57/00, 59/00; 

(g) a subclasse B 60 T inclui sistemas de controle de freios de aplicação geral e, a esse respeito, não se limita a 
veículos. Inclui também sistemas de freios mecânicos para veículos ferroviários e algumas outras características de 
sistemas de freios para esses veículos. 

 
B 60 B RODAS DE VEÍCULOS; RODAS ARTICULADAS; EIXOS; AUMENTO DA ADESÃO DAS RODAS  
 

Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 
 
Índice da Subclasse 
 
RODAS 

Estrutura Geral ...........................................................1/00, 3/00 
Caracterizadas pelo material ...............................................5/00 
Características ornamentais .................................................7/00 
Estruturas especiais: de grande 
elasticidade, múltiplas ou de pneus 
múltiplos, de adesão aumentada, 
de engate a trilhos.........................................9/00; 11/00; 15/00; 
17/00 
Peças 

Raios; aros ............................................. 1/00; 21/00, 23/00, 
25/00 

Cubos.......................................................................... 27/00 
Outras rodas ...................................................................... 19/00 

EIXOS, COMBINAÇÕES DE EIXO E 
RODA................................................................................. 35/00; 37/00 
AUMENTO DE ADESÃO DAS RODAS 
POR OUTROS MEIOS QUE NÃO A 
ESTRUTURA DA RODA............................................................. 39/00 
MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE 
RODAS.................................................................... 29/00, 30/00, 31/00 
RODAS ARTICULADAS EM GERAL....................................... 33/00 

 

Rodas (rodas para patins de rodas A 63 C 17/22, fabricação de rodas 
ou peças de rodas ou laminação B 21 H 1/00, por forja, martelamento 
ou prensagem B 21 K 1/28) 

 

1/00 Rodas de raios; Raios para as mesmas (não metálicas 
5/00) [2] 

1/02 . Rodas com raios metálicos ou outros sob tensão 
1/04 . . Fixação de raios ao aro ou ao cabo 
1/06 . Rodas com raios sob compressão (rodas de grande 

elasticidade 9/00) 
1/08 . . formadas por fundição 
1/10 . . fabricadas com metal em chapas (1/12, 3/08 têm 

prioridade) 

1/12 . . com raios tubulares (1/08 tem prioridade) 
1/14 . . Fixação de raios ao aro ou ao cubo 
 
3/00 Rodas maciças, isto é, rodas com o corpo em forma de 

disco para suporte da carga (não metálicas 5/00; discos 
guarda-rodas 7/00) 

3/02 . com um único disco formando parte integrante do aro 
3/04 . com um único disco não formando parte integrante do aro 
3/06 . formadas por fundição 
3/08 . com o corpo formando por dois ou mais discos espaçados 

axialmente 
3/10 . perfuradas para simular rodas de raios  
3/12 . Meios para reforçar os discos 
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3/14 . Fixação do disco ao cubo (de forma elástica 9/00; fixação 
do aro ao corpo da roda 23/00) 

3/16 . . com parafusos ou similares 
3/18 . . com arruelas ou similares 

5/00 Rodas, raios, discos, aros, cubos, inteira ou 
predominantemente feitos de material não metálico (discos 
guarda-rodas 7/00; rodas de grande elasticidade 9/00) 

5/02 . feitos de material sintético 
5/04 . feitos de madeira 

7/00 Calotas, anéis ou similares para ornamentar, proteger ou 
cobrir, no todo ou em parte, o corpo da roda, o aro, o cubo 
ou a parede lateral do pneu [2,5] 

 
7/01 . Anéis especialmente adaptados para não cobrir mais do 

que o aro da roda ou o flanco lateral do pneu, por ex., aros 
decorativos  removíveis para o flanco do pneumático [5] 

7/02 . feitos essencialmente de uma peça (7/01 tem 
prioridade) [5] 

7/04 . construídos de diversas peças principais (7/01, 7/20 têm 
prioridade) [5] 

7/06 . Disposições de fixação dos mesmos (7/01, 7/16 têm 
prioridade) [5] 

7/08 . . que comportam elementos de fixação os quais formam 
parte integrante da calota [5] 

7/10 . . que comportam vários grampos elásticos espaçados e 
montados separadamente sobre as calotas, por ex.,, 
rebitados, soldados ou desmontáveis de forma rápida [5] 

7/12 . . que comportam uma mola ou um elemento de fixação 
anulares, montados sobre as calotas (7/08 tem 
prioridade) [5] 

7/14 . . que comportam meios rosqueados [5] 
7/16 . Dispositivos contra roubos [5] 
7/18 . imitando uma roda de raios [5] 
7/20 . que comportam um elemento montado de modo que possa 

girar independentemente da rotação da roda [5] 

9/00 Rodas de grande elasticidade 
9/02 . com molas (rodas compreendendo raios elásticos 9/26) 
9/04 . . em forma de folha 
9/06 . . em forma helicoidal 
9/08 . . em forma de espiral plana 
9/10 . . de borracha ou similares 
9/12 . . . em forma de mangas ou anéis concêntricos ao eixo 

da roda 
9/14 . . . com meios para limitar os movimentos laterais 

relativos entre o cubo e o resto da roda 
9/16 . . . modificadas para assegurar a condutibilidade 

elétrica 
9/18 . utilizando fluidos (dentro dos raios 9/26) 
9/20 . . em anéis concêntricos ao eixo da roda 
9/22 . . . infláveis 
9/24 . . com pistões e cilindros 
9/26 . compreendendo raios elásticos 
9/28 . . com ação telescópica 

11/00 Unidades que compreendem rodas múltiplas dispostas lado 
a lado; Rodas com mais de um aro ou capazes de levar 
mais de um pneu 

11/02 . Unidades de rodas separadas montadas para rotação 
independente ou conjugada 

11/04 . Rodas com aro capaz de levar mais de um pneu 

11/06 . Rodas com mais de um aro montado em um único corpo 
de roda 

11/08 . Disposições de mecanismos de equilíbrio para permitir a 
distribuição uniforme da carga entre os pneus 

11/10 . Rodas de reposição (pneumáticos dobráveis em vista de 
estocagem ou não-utilização B 60 C 3/08; pneus 
caracterizados por meios que permitam uma operação limitada 
no caso de dano ou esvaziamento B 60 C 17/00) [5] 

15/00 Rodas ou acessórios de rodas destinados a aumentar a 
tração (pneus de veículo B 60 C; dispositivos antiderrapantes 
para fixação provisória a pneus elásticos ou a rodas equipadas 
em pneus elásticos B 60 C 27/00) 

15/02 . Rodas com espigões 
15/04 . . com espigões montados de forma elástica 
15/06 . . com espigões articulados 
15/08 . . com espigões de deslocamento axial em relação à 

superfície de banda de rodagem do pneu 
15/10 . . com espigões de ajustagem radial; Mecanismos de 

controle para as mesmas 
15/12 . . . compreendendo cames ou arcos excêntricos 
15/14 . . . compreendendo um cone de deslocamento axial 
15/16 . . . compreendendo um sistema de engrenagem, por 

ex., pinhões de engrenagem que atuam sobre eixos 
roscados fixos aos espigões 

15/18 . Rodas com sapatas em forma de chapa de aderência ao 
solo 

15/20 . . com sapatas de montagem elástica, por ex., em uma 
cruzeta 

15/22 . . ligadas ao cubo por meio de elos 
15/24 . Bandas ou anéis de rodagem para revestir os espigões ao 

rodar sobre a estrada 
15/26 . Rodas ou anéis auxiliares com superfície de aumento de 

tração podendo ser fixadas ao corpo da roda principal 
15/28 . Pesos para lastrear as rodas; Sua fixação 

17/00 Rodas caracterizadas por elementos de engate nos trilhos 
(de estradas de ferro em miniatura A 63 H 19/22) [2] 

17/02 . com pneus elásticos 

19/00 Rodas não incluídas em outro local ou com características 
especificadas em um dos subgrupos deste grupo 

19/02 . conversíveis, por ex., de rodas de rodovia em rodas de 
ferrovia; Rodas especialmente destinadas ao uso 
alternativo de rodovia e ferrovia 

19/04 . expansíveis 
19/06 . com compartimentos para fluidos, material de enchimento, 

ou de carregamento; Rodas flutuantes 
19/08 . com passagens, canais ou reservatórios para lubrificação 
19/10 . com aletas de resfriamento 
19/12 . Rodas em forma de rolos (19/06 tem prioridade) 
19/14 . Rodas em forma de esferas (19/06 tem prioridade) 
 
Aros; Cubos 

21/00 Aros (não metálicos 5/00; de grande elasticidade 9/00; capazes 
de levar mais de um pneu 11/04; aros múltiplos em um único 
corpo de roda 11/06; do tipo de peças múltiplas 25/00; pneus 
metálicos B 60 C) 

21/02 . caracterizados pela seção transversal 
21/04 . . com rebordos predominantemente radiais (com 

rebordos de engatar nos trilhos 17/00) 
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21/06 . caracterizados pelos meios de fixação dos raios 
21/08 . caracterizados pelo fato de possuir superfícies de frenagem 
21/10 . caracterizados pela forma da caixa de alojamento do pneu 

ou do rebordo, por ex., corrugados (21/02 tem prioridade) 
21/12 . Acessórios, por ex., bandas de revestimento 

23/00 Fixação do aro ao corpo da roda (fixação de raios ao aro 
1/04, 1/14; fixação de aros de forma elétrica ao corpo da roda 
9/00) 

 
Nota 

O Grupo 23/12 tem prioridade sobre os grupos 23/02 a 
23/10 
 

23/02 . por anéis fendidos ou outros dispositivos de anéis 
expansíveis 

23/04 . por junta de baioneta, roscas de parafuso ou fixações 
similares 

23/06 . por parafusos, cavilhas, pinos ou grampos 
23/08 . . dispostos radialmente 
23/10 . . dispostos axialmente 
23/12 . por dispositivos dispostos de forma a permitir a variação 

da posição axial do aro em relação ao corpo da roda para 
ajustagem à largura da pista 

25/00 Aros constituídos de várias peças principais (ferramentas 
para armar aros formados de partes separadas 31/04) 

25/02 . Aros segmentados, por ex., com segmentos dispostos em 
seções; Equipamento de ligação, por ex., dobradiças; Anéis 
de rebordos inseríveis para esse fim 

25/04 . Aros com anéis de rebordos desmontáveis, de apoio ou de 
travamento 

25/06 . . Anéis de rebordos fendidos, por ex., fendidos 
transversalmente; Equipamento de ligação para cobrir 
a fenda 

25/08 . . Anéis de rebordos contínuos; Disposição de 
reentrâncias para permitir o anel de rebordos deslizar 
sobre o corpo do aro 

25/10 . . Anéis de apoio para o friso do pneu, por ex., fendidos 
25/12 . . . com o rebordo integrado 
25/14 . . Meios de travamento para anéis de rebordo ou de 

suporte 
25/16 . . . Disposição de fechos de baioneta 
25/18 . . . Disposição de anéis fendidos 
25/20 . . . Disposição de parafusos, cavilhas ou pinos com 

rebaixo 
25/22 . Outros acessórios, por ex., para vedar as peças a fim de 

permitir o uso de pneus sem câmara de ar 

27/00 Cubos (não metálicos 5/00; de grande elasticidade 9/00) 
27/02 . adaptados de forma a rodar em torno de um eixo 
27/04 . abrigando dispositivos de acionamento, por ex., dentes de 

roda 
27/06 . adaptados para serem fixos ao eixo 
 
Aparelhos ou ferramentas para montagem de rodas ou parte das 
mesmas (ferramentas manuais em geral B 25; ferramentas para montar 
pneus B 60 C 25/00) 

29/00 Aparelhos ou ferramentas para montar ou desmontar 
rodas (caracterizados pelos meios de fixação das rodas 
30/00) [5] 

30/00 Meios para sustentar as rodas ou seus elementos 
(disposições para acondicionar, fixar ou montar a roda 
sobressalente B 62 D 43/00) [5] 

30/02 . atuando sobre o pneumático, por ex., estando montado o 
pneu sobre o aro [5] 

30/04 . . não estando montado o pneumático sobre um aro, isto 
é, suportes ou sustentos para os pneus apenas [5] 

30/06 . atuando sobre o corpo da roda, por ex., sobre o aro [5] 
30/08 . . sobre a parte central do corpo da roda [5] 
30/10 . caracterizados  por estarem montados sobre um 

carrinho [5] 

31/00 Aparelhos ou ferramentas para armar ou desarmar rodas 
31/02 . para apertar ou endireitar raios de fio metálico in situ; para 

remover os raios das rodas 
31/04 . para armar aros formados de partes separadas 
31/06 . para remover ou fixar discos de rodas, calotas ou 

similares [2] 
 
33/00 Rodas articuladas em geral  (rodas para contêineres de grande 

porte B 65 D 90/18) 
33/02 . com ação giratória liberável 
33/04 . ajustáveis 
33/06 . . de montagem retrátil 
33/08 . Roldanas articuladas em forma de esferas 

35/00 Sistemas de eixos; Peças dos mesmos (suspensões elásticas 
de um eixo rígido ou capa de eixo B 60 G 9/00; mangas de 
eixo de direção B 62 D) 

35/02 . Eixos passivos, isto é, que não transmitem torque (capas de 
eixo 35/16) 

35/04 . . retos 
35/06 . . curvos 
35/08 . . de seção oca fechada 
35/10 . . ajustáveis à variação da pista 
35/12 . Eixos de transmissão do torque (aspectos de suspensão 

independente B 60 G) 
35/14 . . compostos ou fendidos, por ex., semi-eixos; Ligações 

entre peças ou setores de eixos (B 60 G 3/24 tem 
prioridade) 

35/16 . Capas de eixos 
35/18 . Disposições dos mancais 

37/00 Combinações de roda e eixo, por ex., rodeiros (unidades 
compreendendo rodas múltiplas dispostas lado a lado 11/00; 
caixas de eixo para veículos ferroviários B 61 F) 

37/02 . com rodas constituindo parte integrante de eixos maciços 
37/04 . com rodas fixas e eixos maciços 
37/06 . com rodas constituindo parte integrante de eixos ocos ou 

fixas aos mesmos 
37/08 . . podendo, os eixos ocos, rodar em torno de eixos fixos 
37/10 . podendo, as rodas, girar individualmente em torno dos 

eixos 
37/12 . Eixos com uma roda fixa e uma roda frouxa 
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39/00 Aumento de aderência da roda (rodas ou acessórios de rodas 
destinados a aumentar a tração 15/00; pneus de veículos B 60 
C; dispositivos anti-derrapantes para fixação provisória a 
pneus elásticos ou a rodas equipadas em pneus elásticos B 60 
C 27/00; tratamento de superfícies de estradas para impedir 
derrapagem E 01 C) 

 
39/02 . Acessórios de veículos para espalhar ou dispersar material 

na frente das rodas 

39/04 . . sendo o material granular, por ex., areia (controle 
combinado de aparelhos de espalhar areia e freios de 
veículos ferroviários B 61 H) 

39/06 . . . sendo a dispersão efetuada por meios mecânicos 
39/08 . . . sendo a dispersão efetuada por meio de fluidos 
39/10 . . . sendo a dispersão controlada por meios elétricos 

ou eletromagnéticos 
39/12 . . sendo material em forma de folha ou de tira sem fim 
 

 

B 60 C PNEUS PARA VEÍCULOS (manufatura, reparo B 29): ENCHIMENTO DE PNEUS; TROCA DE PNEUS OU REPAROS NOS 
MESMOS; REPAROS OU LIGAÇÃO DE VÁLVULAS AOS MESMOS; CORPOS ELÁSTICOS INFLÁVEIS EM GERAL; 
DISPOSITIVOS OU DISPOSIÇÕES REFERENTES A PNEUS (testes de pneumáticos G 01 M 17/02) [5] 
 

Notas 

(1) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "pneu" significa uma peça separada de aderência ao solo, elemento contínuo com o exterior da periferia do aro da roda e inclui a 

carcaça do pneu ou capa e qualquer inserção, por ex., a câmara de ar. Nos grupos referentes a reparo ou ligação de válvulas, o termo 
"pneu" também inclui outros corpos elásticos infláveis que não pneus ou câmaras de ar. 

(2) Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 
 
Índice da Subclasse 
 
PNEUS 

Caracterizados pelo material ...............................................1/00 
Caracterizados pela seção transversal .................................3/00 
Estrutura geral .................................................5/00, 7/00, 19/00 
Peças; reforços; bandas de rodagem; 
paredes laterais; frisos; outras peças .............9/00; 11/00; 13/00 

15/00; 19/00 

Dispositivos especiais ............................................ 17/00; 27/00 
MONTAGEM, ENCHIMENTO 

Dispositivos para inflar, controle da 
pressão ou da temperatura...................................... 23/00, 29/00 
Aparelhos ou ferramentas ................................................. 25/00 
 

 

1/00 Pneus caracterizados pela composição química, a 
disposição ou a mistura física da composição [4] 

 
Nota 

As invenções caracterizadas somente pelas 
composições, isto é, não tendo a estrutura do pneu como 
importante, são classificadas somente com as 
composições, por ex., em C 08 K, L [4] 

3/00 Pneus caracterizados pela seção transversal (caracterizados 
por elementos de engate a trilhos B 60 B 17/00) [4] 

3/02 . com seção fechada, por ex., com seção toroidal [4] 
3/04 . caracterizada pelas dimensões relativas da seção, por ex, 

perfil inferior (3/06 tem prioridade) [4] 
3/06 . com seção assimétrica [4] 
3/08 . dobras em vista da estocagem ou da não utilização, por ex., 

pneus de socorro sobressalentes (pneus que rodam vazios 
17/08) [4] 

5/00 Pneus infláveis ou câmaras de ar (1/00, 9/00 a 17/00 têm 
prioridade) [4] 

5/01 . sem cordonel de reforço apreciáveis, por ex., pneus sem 
cordonel, pneus moldados [4] 

5/02 . com inserções infláveis separadas, por ex., com câmaras de 
ar; Meios para lubrificação, de purificação, para prevenir 
os movimentos relativos entre o pneu e a câmara de ar 
(5/20 tem prioridade) [4] 

5/04 . . Forma ou estrutura de inserções infláveis (5/10 tem 
prioridade) [4] 

5/08 . . . com meios de reforço 
5/10 . formado por um anel simples descontínuo com 

extremidades contíguas, as quais devem ser conectadas 
juntas [4] 

5/12 . sem inserções infláveis separadas, por ex., pneus sem 
câmara de ar com seção transversal aberta para o aro (5/20 
tem prioridade) [4] 

5/14 . . com camisa ou revestimento impermeável sobre a 
parte interior do pneu [4] 

5/16 . . Meios de vedação entre frisos e aros, por ex., bandas 
5/18 . Carcaça em várias seções, por ex., formada de peças 

arqueadas substituíveis 
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5/20 . com câmaras infláveis múltiplas separadas (com câmaras 
adicionais susceptíveis de suportar uma carga em caso de 
emergência 17/02) [4] 

5/22 . . as câmaras sendo anulares [4] 
5/24 . . as paredes das câmaras se estendendo transversalmente 

no pneu [4] 
7/00 Pneus não infláveis ou maciços (1/00 tem prioridade; pneus 

ou aros caracterizados por elementos de engate a trilhos B 60 
B 17/00) [2] 

7/02 . feitos de cordas ou cerdas 
7/04 . feitos de madeira ou couro 
7/06 . feitos de metal 
7/08 . constituídos por uma série de elementos arqueados 
7/10 . caracterizados pelos meios destinados a aumentar a 

elasticidade (rodas de grande elasticidade B 60 B 9/00) 
7/12 . . utilizando câmaras fechadas, por ex., cheias de gás 

(pneus infláveis 5/00) [4] 
7/14 . . utilizando molas 
7/16 . . . de forma helicoidal ou de espiral achatada 
7/18 . . . . dispostas radialmente em relação ao eixo da 

roda 
7/20 . . . . dispostas circunferencialmente em relação ao 

eixo da roda 
7/22 . com camadas embutidas outras que não as destinadas a 

aumentar a elasticidade, por ex., para blindagem 
7/24 . caracterizados por dispositivos de fixação dos pneus nos 

aros ou nos corpos de rodas 
7/26 . . utilizando cavilhas 
7/28 . . utilizando correias ou similares, por ex., vulcanizadas 

no pneu 

9/00 Reforços ou disposição da lona de pneus (inserções com 
reforços 5/08, estrutura dos frisos, por ex., construção em 
relevo ou em recobrimento 15/00; cordonéis de pneus per se D 
02 G 3/48; fabricação per se D 03 D, D 04 H; cordas ou cabos 
metálicos per se D 07 B 1/06) [4] 

 
Nota 
 

As invenções classificadas no grupo 9/00 são também 
classificadas na subclasse B 32 B, desde que trate de 
qualquer produto em camadas. [4] 

 
9/02 . Carcaças 
9/04 . . os cordões de reforço de cada lona da carcaça estando 

sensivelmente paralelos 
9/06 . . . os cordões estendendo-se, diagonalmente, de friso 

para friso e dispostos sucessivamente em direções 
opostas em cada lona da carcaça, isto é, ângulo de 
inclinação da lona (9/07, 9/09 têm prioridade) [4] 

9/07 . . . os cordões curvando-se de friso para friso numa 
pluralidade de planos, por ex., cordões em S [4] 

9/08 . . . os cordões estendendo-se, transversalmente, de 
friso para friso, isto é, lona radial (9/07 tem 
prioridade) [4] 

9/09 . . . . combinados com outras lonas da carcaça, com 
os cordões estendendo-se, diagonalmente, de 
friso para friso, isto é, combinação da lona 
radial e o ângulo de inclinação da lona [4] 

9/10 . . os cordões de reforços, dentro de cada lona da carcaça, 
estando dispostos em cruz 

9/11 . . . Lonas urdidas, trançadas ou tricotadas [4] 
9/12 . . constituídos por camadas encauchadas de fibras ou 

filamentos separados 

9/13 . . . os cordões estando constituídos por dois ou mais 
materiais diferentes [4] 

9/14 . . constituídos por folhas, tiras ou películas de material 
homogêneo, por ex., material sintético, metal em 
chapas, borracha 

9/16 . . constituídos por incrustações metálicas de reforço 
9/17 . . assimétrico em relação ao plano médio circunferencial 

do pneu [4] 
9/18 . Estruturas ou disposições das cintas das camadas 

protetoras, das coroas de reforço ou das camadas 
amortecedoras 

9/20 . . constituídos por lonas encauchadas, tendo cada qual 
cordões dispostos em sentido predominantemente 
paralelo 

9/22 . . . sendo as lonas dispostas com todos os cordões 
orientados na circunferência do pneu 

9/24 . . constituídos por peças arqueadas 
9/26 . . Lonas com pregas [4] 
9/28 . . caracterizado pelas dimensões ou curvatura da cinta ou 

da camada protetora em relação à carcaça (9/30 tem 
prioridade) [4] 

9/30 . . assimétrico em relação ao plano médio circunferencial 
do pneu [4] 

11/00 Bandas de rodagem de pneus; Padrões de rodagem; 
Dispositivos antiderrapantes para inserção 

11/01 . Forma dos rebaixos entre a banda de rodagem e a parede 
lateral, por ex., redonda, em degrau, em cantilever 
(disposição das estrias ou das caneluras sobre as paredes 
laterais 13/02) [4] 

11/02 . Bandas de rodagem substituíveis 
11/03 . Padrões de bandas de rodagem [4] 
 
Nota 
 
 Nos grupos 11/03 a 11/13, é aconselhável acrescentar os 

códigos de indexação dos grupos 101:00 a 125:00. Os 
códigos de indexação devem ser não-ligados.  [6] 

 
11/04 . . em que a área em relevo consiste apenas de frisos 

circunferenciais contínuos, por ex., em zigzag (11/12, 
11/13 têm prioridade)  [4,6] 

11/11 . . em que a área em relevo consiste apenas de elementos 
isolados, por ex. blocos (11/12, 11/13 têm prioridade) 
[4] 

11/113 . . em que a área em relevo consiste apenas das projeções 
que se estendem continuamente através da banda de 
rodagem de uma borda a outra  [6] 

11/117 . . formada apenas por recessos isolados, por ex., 
ranhuras, entalhes ou canais (11/12, 11/13 têm 
prioridade)  [6] 

11/12 . . com entalhes ou incisões estreitas [4] 
11/13 . . caracterizados pela seção transversal da ranhura, por 

ex., para impedir a retenção de pedras   [6] 
11/14 . Inserções antiderrapantes, por ex., vulcanizadas nas bandas 

de rodagem 
11/16 . . em forma de cavilhas, por ex., feitos de metal, em 

tecidos 
11/18 . . em forma de tiras, por ex., pentes metálicos, tiras de 

borracha de resistência variada ao desgaste (11/20 tem 
prioridade) 

11/20 . . em forma de espiral 
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11/22 . Anéis de rodagem entre pneus emparelhados [4] 
11/24 . Dispositivos para indicar o desgaste [4] 

13/00 Paredes laterais; Proteção, decoração, marcação ou 
operações similares nas paredes laterais (17/08 tem 
prioridade; rebaixos dos pneus 11/01; aros decorativos 
removíveis para paredes laterais dos pneus B 60 B 7/01) [4,5] 

13/02 . Disposições das estrias ou caneluras [4] 
13/04 . com incrustações ou coberturas anulares, por ex., paredes 

laterais brancas [4] 

15/00 Frisos de pneus, por ex., lona com relevo ou com 
recobrimento 

15/02 . Posicionamento ou fixação de frisos em aros (dispositivos 
de vedação entre frisos e aros dos pneus sem câmara 5/16; 
dispositivos para fixação dos pneus nos aros 7/24; aros B 
60 B 21/00) [4] 

15/024 . . Perfil do friso, por ex., lábios, estrias ou caneluras [4] 
15/028 . . Espaços entre frisos (meios para suportar a carga em 

caso de emergência 17/00) [4] 
15/032 . . . infláveis [4] 
15/036 . . Pneus fixados permanentemente nos aros, por ex., por 

adesivo, por vulcanização [4] 
15/04 . Moldes para frisos (produção de anéis de frisos ou moldes 

para frisos para pneus B 29 D 30/48) [4] 
15/05 . . Múltiplos, isto é, com dois ou mais moldes em cada 

friso [4] 
15/06 . Tiras de tecido encauchado, guarnições ou tiras de fricção 
17/00 Pneus caracterizados pelos meios que permitam uma 

operação limitada no caso de dano ou esvaziamento;  
Acessórios para esse fim (com câmaras infláveis  múltiplas 
separadas 5/20) 

17/01 . utilizando suportes infláveis adicionais que suportam a 
carga em caso de emergência [4] 

17/02 . . inflados ou expandidos somente em caso de 
emergência [4] 

17/04 . utilizando suportes não infláveis que suportam a carga em 
caso de emergência  

17/06 . . elástico [4] 
17/08 . Meios para facilitar a confecção de pregas nas paredes 

laterais, por ex., paredes laterais para pneus que rodam 
vazios (em vista da estocagem 3/08) [4] 

17/10 . Lubrificação interna [4] 

19/00 Peças ou estruturas de pneus não incluídas em outro local 
19/04 . Pneus com aberturas que se fecham por outros meios que 

não o aro; Meios de fechamento para os mesmos 
19/08 . Dispositivos de dissipação de cargas elétricas 
19/12 . Dispositivos para impedir perfurações (9/00 tem 

prioridade; inserções infláveis com meios de reforços 5/08) 
[4] 

23/00 Dispositivos para medição, sinalização, controle ou 
distribuição da pressão ou da temperatura dos pneus, 
especialmente adaptados para montagem em veículos 
(medição em geral G 01, por ex., G 01 L 17/00; sinalização 
remota em geral G 08); Disposição nos veículos dos 
equipamentos de enchimento de pneus, por ex., de bombas, 
de tanques (bombas de ar per se F 04; tanques per se F 17 C); 
Dispositivos para resfriamento dos pneus [3] 

23/02 . Dispositivos de sinalização acionados pela pressão do pneu 
23/04 . . montados na roda ou no pneu 
23/06 . Dispositivos de sinalização acionados pela deformação do 

pneu (dispositivos indicadores de desgastes 11/24) 
23/08 . . pelo contato com o solo 
23/10 . Disposição das bombas de inflar pneus montados em 

veículos 
23/12 . . acionadas por uma roda em movimento 
23/14 . . acionadas pelo motor principal do veículo 
23/16 . Disposição de tanques de ar montados em veículos 
23/18 . Dispositivos para resfriamento de pneus [3,4] 
23/19 . . para dissipação do calor [4] 
23/20 . Dispositivos para medir ou sinalizar a temperatura dos 

pneus [3] 

25/00 Aparelhos ou ferramentas adaptados para montagem, 
remoção, inspeção ou reparo de pneus (aparelhos ou 
ferramentas para montagem das rodas ou partes das mesmas B 
60 B 30/00) [5] 

25/01 . para desmontar os pneumáticos da roda ou montá-los nelas 
[5] 

25/02 . . Alavancas de pneumáticos ou similares, por ex., 
manuais (acionados por uma máquina 25/05) [5] 

25/04 . . . que pivotam ao redor do eixo da roda ou que se 
movem ao longo da borda do aro, por ex., rodáveis 
sobre a borda [5] 

25/05 . . Máquinas [5] 
25/12 . . . unicamente para posicionar os frisos sobre o aro 

[5] 
25/122 . . . . atuando sobre a banda de rodagem [5] 
25/125 . . . unicamente para desprender os frisos dos aros [5] 
25/128 . . . . atuando axialmente sobre toda a circunferência 

do friso ou do flanco lateral [5]  
25/13 . . . . atuando axialmente em algumas regiões do 

friso ou dos flancos [5] 
25/132 . . . para montar e desmontar os pneumáticos 

(unicamente para posicionar os frisos sobre o aro 
25/12; unicamente para desprender os frisos do aro 
25/125) [5] 

25/135 . . . . que comportam um suporte de pneumático ou 
um utensílio, móveis ao longo do eixo da 
roda [5] 

25/138 . . . . . com um movimento de rotação do utensílio 
ou do suporte do pneu [5] 

25/14 . Aparelhos ou ferramentas para colocar frisos em pneus 
(25/12 tem prioridade) [5] 

25/15 . . com meios para inverter o pneumático [5] 
25/18 . Ferramentas para montar ou remover válvulas de ar  
25/20 . Ferramentas para fixar pneus metálicos, por ex., pneus de 

ferro em aros de madeira 
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27/00 Dispositivos antiderrapantes podendo ser fixos 
temporariamente a pneus elásticos ou a rodas com pneus 
elásticos 

27/02 . estendendo-se apenas sobre uma parte arqueada da banca 
de rodagem (27/20 tem prioridade) 

27/04 . . sendo rígida a parte de aderência ao solo 
27/06 . estendendo-se por toda a circunferência da banda de 

rodagem, por ex., feitos de correntes (27/20 tem 
prioridade) 

27/08 . . compreendendo projeções ou anéis para compensar o 
desgaste 

27/10 . . com meios de tensionamento 
27/12 . . . elásticos 
27/14 . . de fixação automática 
27/16 . . formados por material compacto, por ex., couro 
27/18 . . . sendo o material um tecido, por ex., fio metálico 

tecido 
27/20 . com elementos em forma de chapa em contato com o solo 
27/22 . para pneus em tandem (características de esteiras sem fim 

B 62 D) 

29/00 Disposições das válvulas de enchimento de pneus aos 
mesmos ou aos aros; Acessórios para válvulas de 
enchimento de pneus, não incluídas em outro local 
(ferramentas para montar ou remover válvulas de ar 25/18; 
válvulas per se , tampos externos para válvulas F 16 K) [4,5] 

29/02 . Ligação para aros [4] 
29/04 . Ligação para pneus [4] 
29/06 . Acessórios para válvulas de enchimento de pneus, por ex., 

corpos de válvulas, protetores, coberturas para tampas de 
válvula, dispositivos de retenção, não incluídos em outro 
local [5] 

 
Esquema de indexação associado com os grupos 11/03 a 11/13, 
relativos as características do padrão de banda de rodagem. Os 
códigos de indexação devem ser não-ligados.  [6] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação.  [6] 

 

101:00 Ranhuras circunferenciais contínuas  [6] 
101:02 . não retilíneas, por ex., em zigzag  [6] 
 
103:00 Ranhuras transversais  [6] 
103:02 . paralelas ao eixo do pneu em toda a sua  extensão   [6] 
103:04 . seguindo uma trajetória curva transversal ao pneu  [6] 
 
105:00 Frisos circunferenciais , por ex., em zig-zag  [6] 
 
107:00 Projeções isoladas , por ex., blocos  [6] 
107:02 . Espigões ou barras [6] 
 
109:00 Recessos isolados , ex., ranhuras, entalhes ou canais  [6] 
 
111:00 Padrões assimétricos com relação ao plano 

semicircunferencial do pneu  [6] 
 
113:00 Padrões que variam ao longo da circunferência do pneu  

por ex., para reduzir  o barulho da estrada  [6] 
 
115:00 Padrões direcionais [6] 
 
117:00 Padrões entalhados , por ex., projetados para serem 

utilizados em um só lado do veículo [6] 
 
119:00 Padrões projetados para serem utilizados apenas na 

parte da frente ou traseira de um veículo, por ex., para 
motocicletas  [6] 

 
121:00 Padrões projetados para veículos fora de estrada [6] 
 
123:00 Padrões projetados para veículos de duas rodas , por ex., 

motocicletas  [6] 
 
125:00  Padrões projetados para aeronaves  [6] 
 

 

B 60 D LIGAÇÕES PARA VEÍCULOS (componentes dos sistemas de freio B 60 T 17/04) 

Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 

 

1/00 Conexões de tração; Engates; Mecanismos de tração; 
Dispositivos de reboque (dispositivos especialmente 
adaptados p ara ligação entre tratores e máquinas ou 
implementos agrícolas A 01 B 59/00; conexões de quinta roda 
B 62 D) [2] 

1/01 . Acoplamento de tração ou engates caracterizados por seu 
tipo [5] 

1/02 . . Conexões do tipo de cavilha ou pino [5] 

1/04 . . Conexões de gancho ou de gancho e colchete [5] 
1/06 . . Engates de esfera e soquete [5] 
1/07 . . Dispositivos de engates múltiplos, isto é, que 

comportam vários engates do mesmo tipo ou de tipos 
diferentes; Adaptadores de engates, isto é, para 
converter um engate de um tipo em outro diferente [5] 
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1/14 . Dispositivos de tração ou de reboque caracterizados por 
seu tipo [4] 

1/145 . . constituídos por uma só barra ou tubo alongados [5] 
1/155 . . . que compreendem partes telescópicas ou dobráveis 

[5] 
1/167 . . constituídos por barras ou tubos articulados ou 

montados de forma rígida e formando um mecanismo 
de tração em forma de V, Y ou U (1/173 tem 
prioridade) [5] 

1/173 . . constituídos por pelo menos duas barras que não estão 
conectadas, nem articuladas uma à outra [5] 

1/18 . . Cabos de reboque, correntes ou similares 
1/24 . caracterizados  por disposições para funções  

particulares [5] 
1/26 . . para controle à distância, por  ex. , para desengatar [5] 
1/28 . . para impedir um desgaste fortuito, por ex., acessório de 

segurança [5] 
1/30 . . para o controle antibalanceio [5] 
1/32 . . . que envolvem dispositivos amortecedores [5] 
1/34 . . . que envolvem molas [5] 
1/36 . . para facilitar a conexão, por ex., guias de engate [5] 
1/38 . . . que comportam cabos auxiliares para aproxi mar o 

reboque ao veículo trator antes do acoplamento [5] 

1/40 . . . que comportam um elemento extensível 
temporariamente ou de alinhamento provisório 
(1/38 tem prioridade) [5] 

1/42 . . que permitam a regulagem [5] 
1/44 . . . horizontal [5] 
1/46 . . . vertical [5] 
1/48 . caracterizados pela montagem [5] 
1/50 . . montados de forma elástica (1/30 tem prioridade) [5] 
1/52 . . montados  de  forma  removível (1/56 tem 

prioridade) [5] 
1/54 . . dobráveis ou retráteis quando em posição de não 

utilização, por ex., engates escamoteáveis (1/52 tem 
prioridade) [5] 

1/56 . . fixados ao pára-choque do veículo [5] 
1/58 . Dispositivos auxiliares  [5] 
1/60 . . Capas, tampas ou protetores  [5] 
1/62 . . que comportam linhas de alimentação, circuitos 

elétricos ou similares  [5] 
1/64 . . . seus acoplamentos ou conexões [5] 
1/66 . . Escoras [5] 
 
3/00 Acessórios para facilitar a impulsão (1/00 tem prioridade; 

para-choques para marcha à ré de um reboque de tração 
normal B 62 D 13/06) 

 
5/00 Passarela para ligação de veículos engatados, por ex., do 

tipo de sanfona 
 
7/00 Outras ligações 
 

 

B 60 F VEÍCULOS PARA USO SOBRE TRILHOS OU RODOVIAS; VEÍCULOS ANFÍBIOS OU SIMILARES; VEÍCULOS 
CONVERS ÍVEIS (veículos a colchão de ar B 60 V) 

 

1/00 Veículos para rodovias e ferrovias; Adaptações  
para esse fim 

1/02 . com rodas para trilhos e rodovias no mesmo eixo 
1/04 . com rodas para trilhos e rodovias em eixos diferentes 
 
3/00 Veículos anfíbios, isto é, veículos podendo viajar tanto em 

terra como sobre a água; Veículos de terra capazes de 
viajar em baixo d'água (rodas flutuantes B 60 B) 

5/00 Outros veículos conversíveis, isto é, veículos podendo 
viajar em ou sobre meios diversos (veículos com patins de 
rodas para uso alternado B 62 B 13/18; bicicletas conversíveis 
em outros tipos de veículos terrestres B 62 K 13/00; aeronaves 
B 64; aerobotes ou hidroaviões B 64 C) 

5/02 . conversíveis em aeronaves 

 

B 60 G DISPOSIÇÕES PARA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS (veículos a colchão de ar B 60 V; ligações entre a carroceria e o chassi do 
veículo B 62 D 24/00) [5] 

 
Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 
 
Índice da Subclasse 
 
SUSPENSÃO RÍGIDA....................................................................1/00 
SUSPENSÃO ELÁSTICA 

Estruturas gerais 
para rodas isoladas; para jogos 
unitários de rodas em tandem; 
braços de suspensão articulados e 
acessórios para os mesmos..........................3/00; 5/00; 7/00 

para eixo rígido ou capa de eixo 
para duas ou mais rodas ................................................ 9/00 

Caracterizadas pela disposição, 
localização ou pelo tipo de molas, 
amortecedores de vibrações ou molas e 
amortecedores combinados .........................11/00; 13/00; 15/00 
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Caracterizadas pela ajustagem...........................................17/00 
SUSPENSÕES COM MEIOS PARA 
PERCEBER DESIGUALDADES DO 
TERRENO.....................................................................................23/00 

SISTEMAS INTERLIGADOS PARA 
RODAS DE SUSPENSÃO ELÁSTICA ......................................  21/00 
OUTROS TIPOS DE SUSPENSÃO............................................. 25/00 

 

1/00 Suspensão com ligação rígida entre o eixo e o chassi 
1/02 . com o eixo contínuo 
1/04 . com o eixo dividido 

3/00 Suspensão elástica para uma única roda (braços de 
suspensão articulados per se , sua fixação à parte suspensa do 
veículo, dispositivos pára-choques para limitar o movimento 
dos braços 7/00; caracterizadas pela disposição; localização ou 
tipo das molas 11/00) 

3/01 . em que a roda fica montada de forma que possa deslizar, 
por ex., em ou sobre uma guia ou corrediça vertical 
(disposições para manter a inclinação 3/26) [5] 

3/02 . com um único braço articulado 
3/04 . . sendo o braço em sentido predominantemente 

transversal ao eixo longitudinal do veículo 
3/06 . . . sendo o braço rígido 
3/08 . . . constituindo o braço a capa do eixo 
3/10 . . sendo o braço, ele próprio, elástico, por ex., mola de 

lâminas 
3/12 . . sendo o braço em sentido predominantemente paralelo 

ao eixo longitudinal do veículo 
3/14 . . . sendo o braço rígido 
3/16 . . . sendo o braço, ele próprio, elástico, por ex., mola 

de lâminas 
3/18 . com dois ou mais braços articulados, por ex., em 

paralelogramo 
3/20 . . sendo todos os braços rígidos 
3/22 . . . constituindo, um dos braços rígidos, a capa do eixo 
3/24 . . . sendo um dos braços rígidos formado pelo eixo 

motor 
3/26 . . . Meios para manter a inclinação lateral das rodas 

predominantemente constante durante o 
movimento de suspensão 

3/28 . . sendo, pelo menos um dos braços, elástico, por ex., 
mola de lâminas 

 
5/00 Suspensão elástica para um único conjunto de rodas em 

tandem 
5/01  . em que o conjunto está caracterizado por mais de dois 

eixos sucessivos [5] 
5/02 . montada em um único braço articulado 
5/03 . . sendo elástico o próprio braço, por ex., uma mola de 

lâmina (5/053 tem prioridade)[5] 
5/04 . com dois ou mais braços articulados, sendo seus 

movimentos elasticamente coordenados 
5/047 . . sendo elástico pelo menos um dos braços por ex., uma 

mola de lâmina (5/053 tem prioridade) [5] 
5/053 . . utilizando-se uma mola de lâmina com fins de 

equilíbrio entre duas unidades de suporte de eixo [5] 
5/06 . . girando os braços em torno de um pivô comum 

7/00 Braços de suspensão articulados; Seus acessórios (meios 
para manter a inclinação lateral das rodas predominantemente 
constante durante o movimento de suspensão 3/26) 

7/02 . Fixação de braços à parte suspensa do veículo 
7/04 . Dispositivos pára-choques para limitar o movimento dos 

braços 

9/00 Suspensões elásticas de um eixo rígido ou capa de eixo para 
duas ou mais rodas 

9/02 . sendo o eixo ou a capa montado de forma articulada ao 
veículo 

9/04 . não sendo o eixo ou a capa montado de forma articulada ao 
veículo 

11/00 Suspensões elásticas caracterizadas pela disposição, 
localização ou tipo das molas (suspensão de roda única por 
meio de um braço articulado elástico per se próprio 3/00; 
ajustagem das características da mola 17/00; molas per se F 16 
F) 

 
Nota 

Neste grupo, os seguintes termos ou expressões são 
empregados com os significados indicados: 
– "barra de torção" inclui o tubo de torção ou similares. 
– "borracha" inclui substitutos sintéticos de natureza similar 

 
11/02 . tendo unicamente molas de lâminas 
11/04 . . dispostos em sentido predominantemente paralelo ao 

eixo longitudinal do veículo 
11/06 . . dispostos em sentido oblíquo ao eixo longitudinal do 

veículo 
11/08 . . dispostos em sentido predominantemente transversal 

ao eixo longitudinal do veículo 
11/10 . . caracterizados por meios especialmente adaptados para 

a fixação da mola ao eixo ou à uma parte suspensa do 
veículo 

11/107 . . . Fixações do tipo deslizante ou rodante [5] 
11/113 . . . Fixações ao eixo (11/107 tem prioridade) [5] 
11/12 . . . Elos, pinos ou buchas 
11/14 . tendo apenas molas helicoidais, em espiral ou enroladas 
11/15 . .  Molas de espiral resistentes à deformação por 

enrolamento [5] 
11/16 . . caracterizados por meios especialmente adaptados para 

a fixação da mola ao eixo ou a uma parte suspensa do 
veículo 

11/18 . tendo apenas molas de barra de torção 
11/20 . . caracterizados por meios especialmente adaptados para 

a fixação da mola ao eixo ou à uma parte suspensa do 
veículo 

11/22 . tendo apenas molas de borracha 
11/23 . . do tipo de absorção de energia por torção [5] 
11/24 . . caracterizados por meios especialmente adaptados para 

a fixação da mola ao eixo ou à uma parte suspensa do 
veículo 

11/26 . tendo apenas molas a fluido, por ex., molas 
hidropneumáticas (15/12 têm prioridade) 

11/27 . . nos quais o fluído é um gás [5] 
11/28 . . caracterizados por meios especialmente adaptados para 

a fixação da mola ao eixo ou à uma parte suspensa do 
veículo 
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11/30 . . tendo acumulador de fluidos à pressão para as mesmas, 
por ex., acumulador disposto no chassi do veículo 

11/32 . tendo molas de tipos diferentes 
11/34 . . compreendendo molas de lâminas 
11/36 . . . e também molas helicoidais, em espiral ou 

enroladas 
11/38 . . . e também molas de borracha 
11/40. . . . . sendo as molas de borracha fixas ao eixo 
11/42 . . . . sendo as molas de borracha fixas à parte 

suspensa do veículo 
11/44 . . . e também molas de barra de torção 
11/46 . . . e também molas a fluido 
11/48 . . não incluindo molas de lâminas 
11/50 . . . tendo molas helicoidais, em espiral ou enroladas e 

também molas de barra de torção 
11/52 . . . tendo molas helicoidais, em espiral ou enroladas e 

também molas de borracha 
11/54 . . . . com molas de borracha dispostas no interior de 

molas helicoidais, em espiral ou enroladas 
11/56 . . . tendo molas helicoidais, em espiral ou enroladas e 

também molas a fluido 
11/58 . . . . dispostas de forma coaxial 
11/60 . . . tendo, ao mesmo tempo, molas de borracha e 

molas de barra de torção 
11/62 . . . tendo, ao mesmo tempo, molas de borracha e 

molas a fluido 
11/64 . . . tendo, ao mesmo tempo, molas da barra de torção e 

molas a fluido 

13/00 Suspensões elásticas caracterizadas pela disposição, 
localização ou tipo dos amortecedores de vibrações 
(ajustagem do efeito amortecedor 17/06; amortecedores de 
vibrações per se F 16 F) 

13/02 . tendo amortecedores que dissipam energia, por ex., por 
fricção 

13/04 . . de forma mecânica, por ex., por meio de molas 
atuando por fricção como elementos amortecedores  

13/06 . . do tipo a fluido 
13/08 . . . hidráulico 
13/10 . . . pneumático 
13/12 . . . quase fluido, isto é, empregando um agente 

pulverizado 
13/14 . tendo amortecedores que acumulam energia utilizável, por 

ex., comprimindo o ar 
13/16 . tendo um absorvedor dinâmico como o meio amortecedor 

principal, isto é, sistema mola-massa vibrando fora de fase 
13/18 . . combinado com meios de absorção de energia 

15/00 Suspensões elásticas caracterizadas pela disposição, 
localização ou tipo de mola e amortecedor de vibração 
combinados, por ex., do tipo telescópico, (mola e 
amortecedor de vibração combinados per se F 16 F) [5] 

15/02 . tendo uma mola mecânica 
15/04 . . e um amortecedor mecânico 
15/06 . . e um amortecedor a fluido 
15/07 . . . estando conectado o amortecedor ao suporte do 

eixo e estando a mola disposta ao redor do 
amortecedor [5] 

15/08 . tendo uma mola a fluido 
15/10 . . e um amortecedor mecânico 

15/12 . . e um amortecedor a fluido 
15/14 . . . estando conectado o amortecedor ao suporte do 

eixo e estando a mola disposta ao redor do 
amortecedor [5] 

17/00 Suspensões elásticas com meios para ajustar ou regular 
características de molas ou amortecedores de vibrações ou 
à distância entre o plano de sustentação e a parte suspensa 
do veículo durante o uso, a fim de adaptar as condições 
variáveis do ve ículo ou da superfície, por ex., em virtude de 
velocidade ou carga [5] 

17/005 . Disposições de bloqueio da suspensão [5] 
17/01 . Meios de regulagem da suspensão por detecção da 

aceleração ou da inclinação, por ex., com um comutador de 
pêndulo ou de mercúrio (17/005, 21/08 têm prioridade) [5] 

17/015 . compreendendo os meios de regulagem elementos elétricos 
ou eletrônicos (17/005, 17/01 têm prioridade) [5] 

17/02 . Características de molas 
17/027 . . Molas mecânicas reguladas por meios que utilizam um 

fluído (17/033 tem prioridade) [5] 
17/033 . . caracterizados por meios de regulagem que atuam 

sobre várias molas [5] 
17/04 . . Características de molas a fluido 
17/044 . . . Molas de fluído com autobombeio (bombas de 

fluído F04) [5] 
17/048 . . . estando incorporados os meios de regulagem no 

interior das molas de fluído (17/044 tem 
prioridade) [5] 

17/052 . . . Características de molas pneumáticas (17/048 tem 
prioridade)  

17/056 . . . Distribuidores ou válvulas de regulagem (17/044 a 
17/048 têm prioridade) [5] 

17/06 . Características de amortecedores (17/015 tem prioridade) 
[5]  

17/08 . . Características de amortecedores a fluido (ajustagem 
de amortecedores a fluidos em geral F 16 F 9/44 a 
9/53) 

 
21/00 Sistemas de interligação de duas ou mais rodas de 

suspensão elástica por ex. para estabilizar a carroceria em 
relação à aceleração, à desaceleração ou a forças 
centrífugas (17/033 tem prioridade; direção de rodas 
orientáveis combinadas com meios para inclinar para dentro a 
carroceria do veículo nas curvas B 62 D 9/02) [5] 

21/02 . interligados de forma permanente 
21/04 . . por meios mecânicos 
21/045 . . . entre rodas que não pertencem ao mesmo eixo 

porém no mesmo lado do veículo, isto é, lado 
direito ou esquerdo [5] 

21/05 . . . entre rodas que pertencem ao mesmo eixo porém 
em lados diferentes do veículo, isto é, estando 
conectada a suspensão da roda esquerda à da roda 
direita [5] 

21/055 . . . . Barras estabilizadoras [5] 
21/06 . . por meio de fluido 
21/067 . . . entre rodas que não pertencem ao mesmo eixo 

porém no mesmo lado do veículo, isto é, lado 
direito ou esquerdo [5] 

21/073 . . . entre rodas que pertencem ao mesmo eixo porém 
em lados diferentes do veículo, isto é, estando 
conectada a suspensão da roda esquerda à da roda 
direita [5] 
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21/08 . caracterizados pela utilização de giroscópios (giroscópios 
para estabilização de carrocerias de veículos sem controle 
sobre os dispositivos de suspensão B 62 D 37/06) [4,5] 

21/10 . não interligados de forma permanente, por ex., operando 
apenas ao serem acelerados, apenas ao serem 
desacelerados ou apenas quando a direção do movimento 
desviar-se da linha reta 

23/00 Suspensões de rodas com meios automáticos para perceber 
desigualdades do terreno à frente das rodas ou para movê -
las para cima ou para baixo conforme tais desigualdades 

25/00 Outros tipos de suspensão 

 

B 60 H DISPOSIÇÕES OU ADAPTAÇÕES DE DISPOS ITIVOS DE AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO OU 
OUTROS DISPOSITIVOS DE CONDICIONAMENTO DE AR, ESPECIALMENTE PARA ESPAÇOS RESERVADOS A 
PASSAGEIROS OU CARGAS EM VEÍCULOS 

 
Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 

 

1/00 Dispositivos de aquecimento, de resfriamento ou de 
ventilação (dispositivos de aquecimento, resfriamento ou 
ventilação proporcionando um outro tratamento de ar, desde 
que este outro tratamento seja mais relevante, 3/00; ventilação 
obtida somente pela abertura das janelas, portas, partes do teto 
ou similares B 60 J; janela de veículo ou limpador de pára-
brisa utilizando ar, por ex., degeladores, B 60 S 1/54) [4] 

1/02 . sendo o calor derivado da instalação de propulsão [4] 
1/03 . . e a partir de uma fonte outra que não uma instalação de 

propulsão [4] 
1/04 . . do líquido de resfriamento da instalação 
1/06 . . . diretamente do radiador principal 
1/08 . . . de outro radiador que não o principal 
1/10 . . . . sendo o outro radiador situado em um conduto, 

podendo ser ligado à atmosfera exterior 
1/12 . . . . . utilizando uma ventoinha 
1/14 . . de outra maneira que não pelo líquido de resfriamento 

da instalação 
1/16 . . . sendo o ar aquecido por contato direto com a 

instalação, por ex., motor resfriado a ar 

1/18 . . . sendo o ar aquecido pelos gases de escapamento da 
instalação 

1/20 . . . . utilizando um agente intermediário de 
transferência de calor 

1/22 . sendo o calor derivado de outra maneira que não da 
instalação de propulsão 

1/24 . Dispositivos, exclusivamente, para a ventilação ou onde o 
aquecimento ou resfriamento é irrelevante (bocal, 
difusores de ar 1/34) [4] 

1/26 . . Aberturas para ventilação no exterior do veículo; 
Condutos para dar passagem ao ar de ventilação 

1/28 . . . sendo as aberturas situadas diretamente na frente 
da janela dianteira do veículo 

1/30 . . . Mangas de aspiração 
1/32 . Dispositivos de resfriamento (veículos adaptados para 

transportar mercadorias refrigeradas B 60 P 3/20) [4] 
1/34 . Bocais; Difusores de ar [4] 

3/00 Outros dispositivos de tratamento de ar [4] 
3/02 . Umidificação 
3/06 . Filtragem 

 

B 60 J JANELAS, PÁRA-BRISAS, CAPOTAS MÓVEIS, PORTAS OU DISPOSITIVOS SIMILARES PARA VEÍCULOS; 
COBERTAS PROTETORAS PARA VEÍCULOS FORA DE USO (fixação, suspensão, fechamento ou abertura desses dispositivos 
E 05) 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange apenas as disposições ou adaptações de janelas, pára-brisas, tetos móveis, portas ou dispositivos similares, os 
quais são peculiares ao seu uso em veículos. 

(2) Esta subclasse não abrange tais dispositivos quando de aplicabilidade mais ampla, mesmo que sejam apenas descritos ou somente 
destinados a veículos, os quais são abrangidos pela subclasse E 06 B. 

(3) Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 

 

1/00 Janelas; Pára-brisas; Acessórios para os mesmos (10/00 
tem prioridade; cortinas de ar em lugar de janela 9/04) [4,5] 

1/02 . dispostas na frente do veículo 

1/04 . . ajustáveis 
1/06 . . . compreendendo mais de uma vidraça 
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1/08 . dispostas nos lados dos veículos 
1/10 . . montadas de forma fixa 
1/12 . . ajustáveis 
1/14 . . . com movimento articulado ou rotativo 
1/16 . . . deslizante 
1/17 . . . . verticalmente [2] 
1/18 . dispostas na traseira do veículo 
1/20 . Acessórios, por ex., defletores de vento, persianas 

(dispositivos antiofuscantes 3/00; defletores de vento 
associados a tetos que abrem 7/22; disposições de 
aquecimento especialmente adaptadas para áreas 
transparentes ou de reflexão H 05 B 3/84) 

3/00 Equipamento antiofuscante associado a janelas ou pára-
brisas (disposições para visibilidade ótica para veículos B 60 
R 1/00); Viseiras de proteção contra o sol para veículos 
(visores de proteção contra o sol tendo acessórios para 
acondicionar ou manter artigos pessoais B 60 R 7/05) [2,5] 

3/02 . ajustáveis quanto à posição 
3/04 . ajustáveis quanto à transparência 
3/06 . utilizando um efeito de polarização 

5/00 Portas (10/00 tem prioridade; aspectos de janelas 1/00) [5] 
5/02 . dispostas na frente do veículo 
5/04 . dispostas nos lados do veículo 
5/06 . . deslizante; dobráveis 
5/08 . . . do tipo de persiana de enrolar 
5/10 . dispostas na traseira do veículo (5/04 tem prioridade) 
5/12 . . deslizantes; dobráveis 
5/14 . . . do tipo de persiana de enrolar 

7/00 Tetos não fixos; Tetos com painéis móveis (10/00 tem 
prioridade; aspectos de janelas 1/00; tetos fixos B 62 D 25/06; 
mecanismos para acionamento de folhas E 05 F 11/00, 15/00) 
[4,5] 

7/02 . do tipo deslizante 
7/04 . . com um ou mais elementos rígidos em forma de chapa 
7/043 . . . tetos solares (7/047 a 7/053 têm prioridade) [4] 
7/047 . . . móveis para uma posição superposta ou 

escamoteada [4] 
7/05 . . . pivotantes para o alto em posição de ventilação e 

móveis para baixo antes de deslizar para a posição 
de abertura total [4] 

7/053 . . . deslizante com o deslocamento final de 
fechamento tendo um componente vertical para 
atingir o fechamento e uma condição de  
vedação [4] 

7/057 . . . disposições de manobra ou acionamento (7/047 a 
7/053 têm prioridade) [4] 

7/06 . . com um ou mais elementos não rígidos 
7/08 . do tipo não deslizante, isto é, telas ou painéis móveis ou 

removíveis, por ex., coberturas conversíveis ou tetos 
passíveis de serem facilmente destacados ou de assumir 
uma posição dobrada ou inoperante 

7/10 . . facilmente destacáveis, por ex., lonas com armações ou 
fechamento para lonas (coberturas de cargas em 
veículos por meio de lonas B 60 P 7/04) 

7/11 . . . painéis removíveis, por ex., tetos solares [4] 
7/12 . . dobráveis; Mecanismos para estirar os mesmos, por 

ex., esticadores (7/10 tem prioridade) 
7/14 . . . com vários elementos em forma de chapa 
7/16 . . não dobráveis (7/10 tem prioridade) 
7/185 . Disposições de fechamento (fechaduras per se E 05 B) [4] 
7/19 . . para painéis rígidos [4] 
7/20 . Compartimento no veículo para recolher partes da capota 
7/22 . Defletores de vento para tetos que abrem 

9/00 Dispositivos não incluídos em um dos grupos principais 
precedentes (10/00 tem prioridade) [5] 

9/02 . Fechamentos de entrada ou saída outros que não janelas, 
portas ou em capotas, por ex., fechamento de saídas de 
emergência no fundo do veículo 

9/04 . Cortinas de ar (em geral F 24 F) 

10/00 Disposições para vedação (juntas de vedação em geral F 16 J 
15/00) [5] 

10/02 . para janelas ou pára-brisas [5] 
10/04 . . para janelas com vidraças deslizantes, por ex., guias de 

deslizamento [5] 
10/06 . . . para janelas com vidros nivelados [5] 
10/08 . para portas [5] 
10/10 . para tetos móveis [5] 
10/12 . para painéis de tetos móveis [5] 

11/00 Cobertas protetoras para veículos fora de uso (garagens em 
forma de tendas E 04 H) 

 

 

B 60 K DISPOSIÇÕES OU MONTAGEM DE UNIDADES DE PROPULSÃO OU DE TRANSMISSÕES EM VEÍCULOS; 
DISPOSIÇÃO OU MONTAGEM DE VÁRIOS MOTORES PRINCIPAIS DIFERENTES; ACIONAMENTOS AUXILIARES; 
INSTRUMENTAL OU PAINÉIS DE INSTRUMENTOS PARA VEÍCULOS; CONTROLE CONJUNTO DE UNIDADES DE 
ACIONAMENTO; DISPOSITIVOS CORRELATOS A RESFRIAMENTO, TOMADA DE AR, EXAUSTÃO DE GÁS OU 
ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE UNIDADES DE PROPULSÃO, EM VEÍCULOS 
 

Notas 

(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– "controle conjugado das unidades de acionamento", inclui tal controle para veículos ou para casos de aplicação geral; [2] 
– "acionamentos auxiliares" significa os acionamentos de máquinas ou dispositivos auxiliares ou exteriores à unidade de propulsão, à 

transmissão ou a outra parte do veículo e inclui o controle desses acionamentos; 
– "transmissão" significa todas as peças de propulsão que ligam as unidades de propulsão, por ex., motores, aos elementos propulsores 

terminais, por ex., rodas; 
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– "unidade de acionamento" significa uma unidade de propulsão conjugada à transmissão; uma "unidade de acionamento" pode 
incluir, além disso, a unidade terminal acionada; [2] 

– "subunidade" significa, por ex., uma unidade de propulsão, uma embreagem, um sistema de engrenagens ou um sistema de  
freios. [2] 

(2) Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 
 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSIÇÕES DE UNIDADES DE PROPULSÃO 

 
Elétrica; a vapor ou a gás; de 
combustão interna ou de propulsão a 
jato; diferentes forças motrizes 
múltiplas ...........................................................1/00; 3/00; 5/00; 
  6/00 
Motor incorporado ou adjacente a uma 
roda de tração ......................................................................7/00 
Outros tipos.........................................................................8/00 
Disposições de dispositivos de 
controle..............................................................................26/00 
Dispositivos de segurança .................................................28/00 

DISPOSIÇÕES DE TRANSMISSÕES OU 
DE SEUS DISPOSITIVOS DE CONTROLE....................17/00, 23/00 
DISPOSIÇÕES DOS SISTEMAS DE 
CONTROLE DAS ENGRENAGENS DE 
MUDANÇA...................................................................................20/00 

 
DISPOSITIVOS CORRELATOS A 
RESFRIAMENTO, TOMADA DE AR, 
EXAUSTÃO DE GÁS OU ALIMENTAÇÃO 
DE COMBUSTÍVEL A UNIDADES DE 
PROPULSÃO.......................................................... 11/00, 13/00, 15/00 
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À 
ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA 
EXTRAÍDA DE FORÇAS NATURAIS....................................... 16/00 
ACIONAMENTOS AUXILIARES .............................................. 25/00 
TIPOS DE CONTROLE 

Acessórios para o controle automático 
da velocidade do veículo................................................... 31/00 
Controle conjugado das unidades de 
acionamento...................................................................... 41/00 

INSTRUMENTAL, PAINÉIS DE INSTRUMENTOS...... 35/00, 37/00 

 

Disposições ou montagens de unidades de propulsão em veículos  
(de dispositivos de controle para essas unidades 26/00; montagens 
elásticas per se F 16 F; unidades de propulsão ou seu controle per se, 
ver as classes pertinentes) [2] 

1/00 Disposições ou montagem de unidade de propulsão elétrica 
(7/00 tem prioridade; disposição ou montagem das diferentes 
forças motrizes múltiplas para propulsão recíproca ou comum 
6/00; para transmissão elétrica 17/12; equipamento elétrico ou 
propulsão de veículos de propulsão elétrica per se B 60 L; 
coletores de corrente para linhas de suprimento elétrico de 
veículos de propulsão elétrica B 60 L 5/00) [5] 

1/02 . compreendendo mais de um motor elétrico 
1/04 . de dispositivos acumuladores de energia elétrica para 

propulsão (apenas para fins de auxílio B 60 R 16/04;  
suprimento de baterias para veículos , ou remoção de 
baterias de veículos B 60 S 5/06)  [6] 

3/00 Disposições ou montagem de unidades de propulsão a 
vapor ou a gás sob pressão (7/00 tem prioridade; 
disposição ou montagem das diferentes forças motrizes 
múltiplas para propulsão recíproca ou comum 6/00; 
disposições para transmissão a gás sob pressão 17/10) [5] 

3/02 . do tipo de pistão 
3/04 . do tipo de turbina 

5/00 Disposições ou montagem de unidade de combustão 
interna ou de propulsão a jato (7/00 tem prioridade, 
disposição ou montagem das diferentes forças motrizes 
múltiplas, para propulsão recíproca ou comum 6/00) [5] 

5/02 . com o eixo principal do motor, por ex., com o eixo de 
manivela sensivelmente na linha central longitudinal do 
veículo ou paralelo ao mesmo 

5/04 . com o eixo principal do motor, por ex., com o eixo de 
manivela, disposto em sentido transversal à linha central 
longitudinal do veículo 

5/06 . . com o eixo principal do motor em sentido 
predominantemente vertical 

5/08 . compreendendo mais de um motor 

5/10 . permitindo a fácil remoção do motor 
5/12 . Disposição dos suportes do motor 

6/00 Disposições ou montagem de vários motores principais 
diferentes para uma propulsão recíproca ou comum, por 
ex., sistemas de propulsão híbridos que compreendem 
motores elétricos e de combustão interna [5] 

6/02 . Motores principais que compreendem motores elétricos e 
motores de combustão interna [5] 

6/04 . . que comportam meios de acumulação de energia [5] 
6/06 . . . por meio de um acumulador mecânico 

recarregável, por ex., de um volante [5] 
6/08 . Motores principais que compreendem um motor de 

combustão interna e meios de acumulação de energia [5] 
6/10 . . por meio de um acumulador mecânico recarregável, 

por ex., de um volante [5] 
6/12 . . por meio de um acumulador de fluído recarregável [5] 

7/00 Disposição do motor na roda de tração ou junto à mesma 
(mecanismos de acionamento de patins de rodas A 63 C 17/12) 

8/00 Disposições ou montagem de conjuntos de propulsão não 
incluídas em um dos grupos principais precedentes [5] 

 
Dispositivos correlatos a resfriamento, entrada de ar, exaustão de 
gás ou alimentação de combustível, de unidades de propulsão, em 
veículos 

11/00 Disposições relativas à resfriamento de unidades de 
propulsão (aquecimento do espaço interior B 60 H; 
resfriamento de motores de combustão interna per se F 01 P) 

11/02 . com resfriamento a líquido 
11/04 . . Disposição ou montagem de radiadores, venezianas de 

radiadores ou grades de radiador 
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11/06 . com resfriamento a ar 
11/08 . Tomadas de ar para resfriamento; Venezianas ou grades 

para as mesmas 

13/00 Disposições relativas à entrada de ar de combustão ou à 
exaustão de gás das unidades de propulsão (formando parte 
integrante do motor F 01 N; alimentando os motores de 
combustão com misturas ou componentes combustíveis F 02 
M) 

13/02 . em relação à admissão 
13/04 . em relação ao escapamento (disposições para fazer derreter 

a neve ou o gelo em rodovias ou superfícies similares E 01 
H 5/00, 6/00; silenciosos de escapamento per se para 
motores de combustão interna F 01 N) 

13/06 . utilizando peças estruturais do veículo como condutos, por 
ex., partes do chassi 

15/00 Disposições relativas à alimentação de combustível aos 
motores de combustão; Montagem ou construção de 
tanques de combustíveis (tanques em geral B 65 D, F 17 C; 
alimentação de motores de combustão por misturas ou 
componentes combustíveis F 02 M) [5] 

15/01 . Disposição das canalizações de combustível (estrutura de 
chassi formando condutos para fluído B 62 D 21/17) [5] 

15/03 . Tanques de combustível (estrutura de chassi que 
compreende compartimento de armazenagem de fluído B 
62 D 21/16) [5] 

15/035 . . caracterizados por meios de ventilação [5] 
15/04 . . Entradas dos tanques (15/077 tem prioridade) [5] 
15/05 . . . Tampas das entradas dos tanques [5] 
15/06 . . caracterizados por sistemas de reserva de 

combustível [5] 
15/063 . . Disposição dos tanques [5] 
15/067 . . . Montagem dos tanques [5] 
15/07 . . . . dos tanques de gás [5] 
15/073 . . Estrutura dos tanques especialmente adaptada ao 

veículo (15/077 tem prioridade) [5] 
15/077 . . com meios para modificar ou controlar a distribuição 

ou os movimentos do combustível, por ex., para 
impedir o ruído, as oscilações, os esguichos ou a falta 
de combustível [5] 

15/10 . referentes a instalações geradoras de gás (instalações 
geradoras de gás per se C 10 J) 

16/00 Disposições relativas à alimentação de energia extraída das 
forças da natureza, por ex., do sol, do vento (propulsão 
elétrica a partir da energia extraída das forças da natureza, por 
ex., do sol, do vento, B 60 L 8/00; propulsão por motor de 
vento que aciona os elementos propulsores que atuam 
diretamente sobre a água B 63 H 13/00) [5] 

 
Disposições ou montagem de transmissões ou seu controle em 
veículos (eixos de transmissão de torque B 60 B; transmissão e 
mecanismo de direção combinados para direção de rodas não 
orientáveis B 62 D) 

17/00 Disposições ou montagem de transmissão em veículos  
(embreagens per se, por ex. estrutura das mesmas F 16 D, 
engrenagens per se, por ex. estrutura das mesmas F 16 H) [2] 

17/02 . caracterizadas pela disposição, localização ou tipo de 
embreagem 

17/04 . caracterizada pela disposição, localização ou tipo dos 
mecanismos de engrenagem (equipamento elétrico ou 
propulsão de veículos de propulsão elétrica B 60 L) 

17/06 . . de mecanismos de mudança de velocidade (17/10 a 
17/16 têm prioridade) [2] 

17/08 . . . do tipo mecânico 
17/10 . . de mecanismos de engrenagem a fluido (de 

embreagem a fluido 17/02) 
17/12 . . de mecanismos de engrenagem elétricos (de 

embreagem de acionamento elétrico 17/02) 
17/14 . . sendo o motor das engrenagens a fluido ou elétricos 

dispostos na roda de tração ou junto à mesma (7/00, 
17/356 têm prioridade) [4] 

17/16 . . mecanismos de engrenagens do diferencial 
17/18, 
17/22 . caracterizadas pela disposição, localização ou tipo do 

sistema do eixo principal de acionamento, por ex., eixo 
cardan 

17/24 . . Disposições das montagens de eixos 
17/26 . caracterizadas pela disposição, localização ou tipo de 

dispositivo de roda livre 
17/28 . caracterizadas pela disposição, localização ou tipo de 

tomada de força 
17/30 . podendo os elementos de propulsão final, por ex., as rodas, 

serem dirigidas (17/358 tem prioridade) [4] 
17/32 . podendo os elementos de propulsão final, por ex., as rodas, 

oscilarem em torno de um eixo horizontal 
17/34 . para acionar, ao mesmo tempo, as rodas dianteiras e 

traseiras, por ex., veículos com quatro rodas acionadas 
(disposições para a mudança do número de rodas 
acionadas 23/08) 

17/342 . . . com um elemento sem fim longitudinal, por ex., 
correia ou corrente, para a transmissão do 
acionamento às rodas [4] 

17/344 . . . com uma caixa de transmissão [4] 
17/346 . . . a caixa de transmissão sendo um mecanismo 

diferencial [4] 
17/348 . . com meios diferenciais para acionar um conjunto de 

rodas, por ex., as dianteiras com uma velocidade e 
outro conjunto, por ex., as rodas traseiras com uma 
velocidade diferente (17/346 tem prioridade). [4] 

17/35 . . . incluindo meios para suprimir ou modificar a 
transmissão de força, por ex., embreagens  viscosas 
(engrenagem do diferencial com dispositivos de 
travamento F 16 H 48/20)  [4,6] 

17/354 . . com os conjuntos mecânicos separados para transmitir 
o acionamento para cada uma das duas rodas, para uma 
ou outra das extremidades do veículo [4] 

17/356 . . com um motor a fluido ou elétrico para acionar uma ou 
várias rodas (disposição do motor na roda de tração ou 
junto à mesma 7/00) [4] 

17/36 . para acionar rodas em tandem [4] 

20/00 Disposições ou montagem de dispositivos do controle da 
engrenagem de mudança de velocidade em veículo (41/00 
tem prioridade; cabos movíveis possuindo adaptações 
especiais dos dispositivos de controle de veículos B 62 D 
33/073; esses tais dispositivos de controle per se F 16 H) [2,5] 

20/02 . meios de engate (mecanismos de controle em geral 
G 05 G) [2] 

20/04 . . montado no piso [2] 
20/06 . . montados na coluna da direção ou similar [2] 
20/08 . . montados no painel de instrumentos [2] 
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23/00 Disposições ou montagem de dispositivos de controle, para 
transmissões de veículos ou parte das mesmas, não 
incluídos em outro local (41/00 tem prioridade; cabos 
movíveis possuindo adaptações especiais dos dispositivos de 
controle de veículo B 62 D 33/073, esses dispositivos de 
controle per se F 16 D, H) [2,5] 

23/02 . para embreagens da transmissão principal 
23/04 . para mecanismos de engrenagem do diferencial 
23/06 . para dispositivos de roda livre 
23/08 . para mudar o número de rodas acionadas 
 

25/00 Acionamentos auxiliares (16/00 tem prioridade; Disposição 
de bombas de inflar pneus montados em veículo B 60 C 23/10; 
acionamento de motores auxiliares F 02 B) [5] 

25/02 . diretamente de um eixo do motor 
25/04 . por pressão estática ou dinâmica ou de vácuo produzido 

pelo motor 
25/06 . da tomada de força da transmissão (transmissões com 

tomada de força 17/28) 
25/08 . por uma roda de veículo, por ex., por contato com a banda 

de rodagem ou aro da roda 
25/10 . por movimentos oscilatórios devido ao deslocamento do 

veículo, por ex., movimento da suspensão (suspensões 
elásticas tendo amortecedores que acumulam energia 
utilizável, por ex., comprimindo ar B 60 G 13/14) [5] 

26/00 Disposições ou montagem de dispositivos de controle da 
unidade de propulsão em veículos (cabos movíveis 
possuindo adaptações especiais dos dispositivos de controle B 
62 D 33/073) [2,5] 

26/02 . de meios ou elementos de engate [2] 
26/04 . de meios que ligam os elementos ou meios de engate à 

unidade de propulsão [2] 
28/00 Dispositivos de segurança para controle da unidade de 

propulsão, especialmente adaptados à ou disposto em 
veículos, por ex., para impedir o suprimento de 
combustível ou a ignição em caso de condições perigosas 
(para veículos com propulsão elétrica B 60 L 3/00) [2] 

28/02 . sensíveis às condições relacionadas com o motorista [4] 
28/04 . . sensíveis à ausência ou presença do motorista, por ex., 

pelo peso ou falta deste [4] 
28/06 . . sensível a incapacidade do motorista [4] 
28/08 . sensíveis à influência da carga, por ex., da sobrecarga [4] 
28/10 . sensíveis às condições relativas do veículo [4] 
28/12 . . sensíveis às condições relativas das portas ou das 

fechaduras, por ex., porta aberta [4] 
28/14 . . sensíveis aos acidentes ou às situações críticas, por ex., 

desaceleração, inclinação do veículo [4] 
28/16 . . sensíveis à patinagem das rodas ou evitando-a 

(disposições sensíveis a uma condição de velocidade 
para ajustar a força de frenagem da roda B 60 T 8/32; 
prevenção da patinagem com redução da força motriz 
dos veículos ferroviários B 61 C 15/12) [4] 

31/00 Acessórios para controle automático da velocidade de 
veículos, isto é, impedindo a velocidade de ultrapassar um 
valor determinado arbitrariamente ou mantendo uma 
velocidade específica escolhida pelo operador do veículo 
(41/00 tem prioridade; controle da unidade de propulsão em 
geral, ver as classes ou subclasses pertinentes, por ex., F 02 D; 
velocímetros G 01 P; sistemas ou dispositivos para controlar a 
velocidade em geral G 05 D 13/00) [2] 

 
Notas 
 

Neste grupo: 
– os meios incluem, em geral, um dispositivo, por ex., 

um servomecanismo, operando sobre um elemento 
do veículo que comanda sua velocidade, por ex., a 
borboleta do carburador; 

– um meio para impedir um veículo de ultrapassar uma 
velocidade determinada é freqüentemente designado 
"limitador de velocidade", ao passo que um meio 
para manter a velocidade do veículo dentro de uma 
velocidade média limitada é geralmente designado 
"controle de velocidade". Já que estas duas funções 
são freqüentemente interdependentes, nenhuma 
tentativa foi feita para identificar tais meios como 
sendo particularmente adaptados para realizar apenas 
uma ou a outra das funções [4] 

 
31/02 . compreendendo um servomecanismo acionado 

eletricamente [4] 
31/04 . . e um meio para comparar uma variável elétrica, por 

ex., tensão, impulsão, forma de onda, fluxo, etc, com 
uma outra variável do mesmo tipo, o meio de 
comparação libera um sinal elétrico ao meio de 
controle [4] 

31/06 . compreendendo um servomecanismo acionado por pressão 
de um fluido [4] 

31/08 . . e um ou vários componentes elétricos para estabilizar 
ou regular a pressão de entrada [4] 

31/10 . . e um meio para comparar uma variável elétrica, por 
ex., tensão, impulsão, forma de onda, fluxo, etc. com 
uma outra variável do mesmo tipo, o meio de 
comparação libera um sinal elétrico ao meio de 
controle [4] 

31/12 . compreendendo um dispositivo sensível à força 
centrífuga [4] 

Notas 
 
(1) Este subgrupo abrange, também, por exemplo, o 

pêndulo de um compensador de curva, isto é, um 
refinamento para os meios de regulagem para ajustar 
automaticamente a velocidade "pré-ajustada" dos 
dispositivos para as mudanças no curso da estrada ao 
longo da qual o veículo está trafegando. [4] 

(2) Neste subgrupo, predominam os pesos rotativos 
acionados a uma velocidade proporcional àquela do 
motor do veículo num dado instante. [4] 

 
31/14 . . compreendendo um interruptor elétrico acionado pela 

força centrífuga [4] 
31/16 . compreendendo um meio para prevenir a utilização ou a 

ajustagem não autorizada dos meios de controle [4] 
31/18 . compreendendo um meio para sinalizar de forma audível, 

visível ou outro sinal, a existência de uma velocidade não 
usual ou não desejada [4] 
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Disposições ou adaptações de instrumentos especialmente para 
veículos; Painéis de instrumentos 

35/00 Disposições ou adaptações de instrumentos  (disposições em 
painéis de instrumentos 37/02) 

37/00 Painéis de instrumentos (como subunidades da superestrutura 
de veículos rodoviários B 62 D) 

37/02 . Disposições relativas de instrumentos (dispositivos para 
iluminação de painéis de instrumentos B 60 Q) 

37/04 . Disposições relativas de acessórios em painéis de 
instrumentos (de instrumentos 37/02) 

37/06 . . de controles, por ex., botões de controle 
 

41/00 Controle conjugado de unidades de acionamento; Controle 
conjugado de, pelo menos, duas subunidades dos mesmos 
(disposição ou montagem das diferentes forças motrizes 
múltiplas para propulsão recíproca ou comum 6/00) [2,5] 

 
Notas 
 
(1) O controle de um só subconjunto, se classifica na classe 

correspondente a esse subconjunto. Quando um só subconjunto 
esteja controlado por sinais ou comandos que provenham de 
outros subconjuntos, o controle desse único subconjunto se 
classifica na classe apropriada para esse subconjunto. Por 
exemplo, o controle de uma transmissão de relação variável 
por sinais procedentes do motor ou do acelerador, se classifica 
na subclasse F 16 H. [5] 

 

(2) O controle conjugado dos conjuntos de propulsão, por ex., do 
motor e de uma transmissão de relação variável, que tenha 
lugar unicamente de forma transitória durante a troca de 
relação de transmissão e que se caracterize pelo controle da 
transmissão, se classifica na subclasse F 16 H. [5,7] 

 
41/02 . da unidade de propulsão da embreagem [2] 
41/04 . da unidade de propulsão e dos mecanismos de  

transmissão [2] 
41/06 . . sendo o mecanismo de transmissão escalonado [2] 
41/08 . . . com interrupção do acionamento [2] 
41/10 . . . sem interrupção do acionamento [2] 
41/12 . . sendo o mecanismo de transmissão de variação 

contínua [2] 
41/14 . . . do tipo mecânico [2] 
41/16 . . . do tipo a fluido [2] 
41/18 . . . do tipo elétrico, por ex., eletromagnético [2] 
41/20 . da unidade de propulsão e do sistema de freios [2] 
41/22 . da embreagem e do mecanismo de transmissão (controle 

das embreagens de bloqueio do conversor do torque F 16 
H 61/14) [2] 

41/24 . da embreagem e do sistema de freios [2] 
41/26 . do mecanismo de transmissão e do sistema de freios [2] 
41/28 . de três ou mais subunidades [2] 

 

B 60 L EQUIPAMENTO ELÉTRICO OU PROPULSÃO DE VEÍCULOS DE PROPULSÃO ELÉTRICA; SUSPENSÃO 
MAGNÉTICA OU LEVITAÇÃO PARA VEÍCULOS; SISTEMAS DE FREIOS ELETRODINÂMICOS PARA VEÍCULOS, 
EM GERAL (dispositivos de ligação elétrica combinados com conexões mecânicas de veículos B 60 D 1/62; aquecimento elétrico para 
veículos B 60 H; disposições ou montagens de unidades de propulsão elétrica em veículos B 60 K 1/00; disposições ou montagens de 
mecanismos de engrenagens elétricos em veículos B 60 K 17/12, 17/14; acionamentos auxiliares em veículos B 60 K 25/00; iluminação 
de veículos B 60 Q; sistemas de controle de freios de veículos em geral B 60 T; prevenção da derrapagem das rodas pela redução da 
potência de veículos ferroviários B 61 C; circuitos para vias férreas em geral B 61 L; iluminação em geral F 21, H 05 B; interruptores 
em geral H 01 H; acoplamentos para conexões elétricas em geral H 01 R; máquinas dínamo-elétricas H 02 K; conversores elétricos H 
02 M; partida, controle, frenagem de máquinas elétricas ou conversores em geral H 02 P; aquecimento elétrico em geral H 05 B) [4] 

 
Nota 

Esta subclasse abrange, observadas as referências após o título da subclasse: 
– fornecimento de energia a circuitos auxiliares; 
– coletores de corrente, suas disposições em veículos ferroviários ou rodoviários ou em veículos em geral; 
– sistemas de freios eletrodinâmicos; 
– propulsão elétrica de veículos; seu controle e regulagem. 

 
Índice da Subclasse 
 
 
PROPULSÃO ELÉTRICA 

Com suprimento externo ou interno....................... 8/00 a 11/00 
Para veículos monotrilho, veículos suspensos, 
ou ferrovias com cremalheira; Suspensão ou 
levitação magnética para veículos.....................................13/00 
Controle.............................................................................15/00 

 
 
 

COLETORES DE CORRENTE...................................................... 5/00 
SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO 
EQUIPAMENTO AUXILIAR........................................................ 1/00 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA................................................. 3/00 
FRENAGEM ELETRODINÂMICA............................................... 7/00 
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1/00 Suprimento de energia elétrica para equipamentos 
auxiliares dos veículos (disposições de circuitos para carregar 
baterias H 02 J 7/00) [6] 

1/02 . a circuitos de aquecimento elétrico 
1/04 . . alimentados pela linha de suprimento de energia 
1/06 . . . utilizando apenas uma fonte de suprimento 
1/08 . . . . Métodos ou dispositivos para controle ou 

regulagem 
1/10 . . . com meios para utilizar diferentes fontes de 

suprimento 
1/12 . . . . Métodos ou dispositivos para controle ou 

regulagem 
1/14 . a circuitos de iluminação elétrica 
1/16 . . alimentados pela linha de suprimento de energia 

3/00 Dispositivos elétricos em veículos de propulsão elétrica 
para fins de segurança; Controle de variáveis operacionais, 
por ex., velocidade, desaceleração, consumo de energia 
(medição em geral G 01) 

3/02 . Dispositivo de homem-morto 
3/04 . Desligamento do suprimento de energia em caso de defeito 

(dispositivos de proteção e disposição de circuitos em geral 
H 01 H, H 02 H) 

3/06 . Limitação da corrente de tração sob condições de 
sobrecarga mecânica 

3/08 . Meios para impedir velocidade excessiva do veículo 
3/10 . Indicação de derrapagem da roda 
3/12 . Registro das variáveis operacionais 

5/00 Coletores de corrente para linhas de suprimento elétrico de 
veículos de propulsão elétrica (coletores de corrente em geral 
H 01 R 41/00) 

5/02 . com dispositivos para remoção de gelo 
5/04 . utilizando roletes ou sapatas corrediças em contato com o 

fio trole (5/40 tem prioridade) 
5/06 . . Estrutura dos roletes e de seus meios de suporte 
5/08 . . Estrutura das sapatas corrediças e de seus meios de 

suporte 
5/10 . . Dispositivos para impedir que se solte o coletor de 

corrente 
5/12 . . Características estruturais de postes e suas bases 
5/14 . . . Dispositivos para abaixar automaticamente um 

coletor de corrente que soltou 
5/16 . . . Dispositivos para levantar e recolocar o coletor de 

corrente (5/34 tem prioridade) 
5/18 . utilizando coletores de corrente do tipo de arco em contato 

com o fio trole 
5/19 . . usando disposições para efetuar a movimentação do 

coletor transversalmente à direção do movimento do 
veículo [3] 

5/20 . . Detalhes do arco de contato 
5/22 . . Meios de suporte para o arco de contato 
5/24 . . . Pantógrafos 
5/26 . . . Semipantógrafos, por ex., utilizando balancins de 

equilíbrio 
5/28 . . . Dispositivos para levantar e recolocar o coletor de 

corrente 
5/30 . . . . utilizando molas 
5/32 . . . . utilizando pressão de fluido 
5/34 . com dispositivos para permitir que um veículo ultrapasse 

outro utilizando a mesma linha de suprimento de energia 
5/36 . com meios para captar corrente de vários condutores ao 

mesmo tempo, por ex., de mais de uma fase 

5/38 . para captar corrente de trilhos condutores (5/40 tem 
prioridade) 

5/39 . . a partir do terceiro trilho [3] 
5/40 . para captar corrente de linhas de condutos ranhurados 
5/42 . para captar corrente de partes isoladas de contato ligadas à 

linha de suprimento de energia 

7/00 Sistema de freios eletrodinâmicos para veículos em 
geral [4] 

7/02 . Frenagem por resistência eletrodinâmica (7/22 tem 
prioridade) 

7/04 . . para veículos propulsionados por motores de corrente 
contínua 

7/06 . . para veículos propulsionados por motores de corrente 
alternada 

7/08 . . Controlando o efeito de frenagem (7/04, 7/06 têm 
prioridade) 

7/10 . Frenagem regenerativa eletrodinâmica (7/22 tem 
prioridade) 

7/12 . . para veículos propulsionados por motores de corrente 
contínua 

7/14 . . para veículos propulsionados por motores de corrente 
alternada 

7/16 . . para veículos incluindo conversores entre a fonte de 
energia e o motor 

7/18 . . Controlando o efeito de frenagem (7/12, 7/14, 7/16 têm 
prioridade) 

7/20 . Frenagem por suprimento de energia regenerativa ao motor 
primário de veículos que incluem geradores acionados a 
motor 

7/22 . Frenagem por resistência eletrodinâmica, combinada com 
frenagem regenerativa eletrodinâmica 

7/24 . com frenagem adicional mecânica ou eletromagnética 
(freios eletromagnéticos F 16 D 65/34) 

7/26 . . Controlando o efeito de frenagem 
7/28 . Frenagem de corrente de Foucault 

8/00 Propulsão elétrica a partir de energia extraída das forças 
da natureza, por ex., do sol, do vento [5] 

9/00 Propulsão elétrica com fonte de energia externa ao veículo 
(8/00, 13/00 têm prioridade)  [6] 

9/02 . utilizando motores de corrente contínua 
9/04 . . alimentados por linha de corrente contínua 
9/06 . . . com conversão por metadino 
9/08 . . alimentados por linhas de corrente alternada 
9/10 . . . com conversores rotativos 
9/12 . . . com conversores estáticos 
9/14 . . alimentados por tipos diferentes de linhas de 

suprimento de energia 
9/16 . utilizando motores de indução de corrente alternada 
9/18 . . alimentados por linhas de corrente contínua 
9/20 . . . motores monofásicos 
9/22 . . . motores polifásicos 
9/24 . . alimentados por linhas de corrente alternada 
9/26 . . . motores monofásicos 
9/28 . . . motores polifásicos 
9/30 . . alimentados por tipos diferentes de linhas de 

suprimento de energia 
9/32 . utilizando motores de corrente alternada de deslocamento 

de escova 
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11/00 Propulsão elétrica com fonte de energia dentro do veículo 
(8/00, 13/00 tem prioridade; disposição ou montagem de 
vários motores principais diferentes para uma propulsão 
recíproca ou comum B 60 K 6/00)  [5,6] 

11/02 . utilizando geradores acionados a motor 
11/04 . . utilizando geradores e motores de corrente contínua 
11/06 . . utilizando geradores de corrente alternada e motores de 

corrente contínua 
11/08 . . utilizando geradores e motores de corrente alternada 
11/10 . . utilizando geradores de corrente contínua e motores de 

corrente alternada 
11/12 . . com suprimento adicional de energia elétrica, por ex., 

acumulador 
11/14 . . com disposição para propulsão mecânica direta 
11/16 . utilizando energia armazenada mecanicamente, por ex., em 

um volante 
11/18 . utilizando energia suprida por células primárias, células 

secundárias ou células a combustível 

13/00 Propulsão elétrica para veículos para monotrilhos, veículos 
suspensos ou ferrovias com cremalheira; Suspensão ou 
levitação magnética para veículos (eletromagnéticos per se H 
01 F 7/06; motores lineares per se H 02 K 41/00)  [6] 

13/02 . Propulsão elétrica [4] 
13/03 . Propulsão elétrica por motores lineares   [6] 
13/04 . Suspensão magnética ou levitação para veículos [4] 
13/06 . . Meios para determinar ou controlar a posição ou 

estabilidade de veículo em relação com a via férrea [4] 
13/08 . . . pela posição lateral [4] 
13/10 . Combinação da propulsão elétrica com suspensão 

magnética ou levitação [4] 

15/00 Métodos, circuitos ou dispositivos para controlar a 
velocidade do motor de tração de veículos de propulsão 
elétrica 

15/02 . caracterizados pela forma da corrente usada no circuito de 
controle 

15/04 . . utilizando corrente contínua 
15/06 . . utilizando corrente alternada preponderantemente 

senoidal 

15/08 . . utilizando pulsações 
15/10 . para controle automático superposto ao controle humano a 

fim de limitar a aceleração do veículo, por ex., para 
impedir corrente excessiva no motor (dispositivos elétricos 
para fins de segurança 3/00) 

15/12 . . com circuitos controlados por relés ou contactores 
15/14 . . com controlador principal acionado por um servo-

motor (15/18 em prioridade) 
15/16 . . com controlador principal acionado por meio de um 

mecanismo de catraca (15/18 tem prioridade) 
15/18 . . sem fechamento ou abertura de contato, por ex., 

utilizando um transdutor 
15/20 . para controle do veículo ou de seu motor de acionamento a 

fim de atingir o desempenho desejado, por ex., velocidade, 
torque, variação programada da velocidade 

15/22 . . com operação em seqüência de interruptores 
interdependentes, por ex., relés, contactores, tambor de 
programa 

15/24 . . com controlador principal acionado por um servo-
motor (15/28 tem prioridade) 

15/26 . . com controlador principal acionado por meio de um 
mecanismo de catraca (15/28 tem prioridade) 

15/28 . . sem fechamento ou abertura de contato, por ex., 
utilizando um transdutor 

15/30 . . com meios para mudar para controle humano 
15/32 . Controle ou regulagem de veículos de propulsão elétrica de 

unidades múltiplas 
15/34 . . com controle humano de um mecanismo de pôr em 

ação 
15/36 . . . com superposição do controle automático, por ex., 

para impedir corrente excessiva no motor 
15/38 . . com controle automático 
15/40 . Adaptação do equipamento de controle no veículo para 

acionamento remoto de um ponto fixo (dispositivos ao 
longo do percurso para controlar os dispositivos de 
veículos ferroviários B 61 L 3/00; sistemas centrais de 
controle do tráfego ferroviário B 61 L 27/00) 

15/42 . Adaptação do equipamento de controle no veículo para 
acionamento de partes alternativas do veículo ou de 
veículos alternativos de um mesmo comboio (15/32 tem 
prioridade) 

 

B 60 M LINHAS DE SUPRIMENTO DE ENERGIA OU DISPOSITIVOS AO LONGO DOS TRILHOS, PARA VEÍCULOS DE 
PROPULSÃO ELÉTRICA (controle de desvios ou dispositivos de segurança ao longo de linhas férreas B 61 L; estrutura de trilhos ou 
desvios em geral E 01 B) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange: 
– linha de suprimento de energia aérea de superfície ou subterrânea; seus cruzamentos e desvios, instalação e supervisão; 
– dispositivos ao longo de trilhos e juntas de trilhos, para transmissão da corrente e isolamento; 
– dispositivos de segurança ao longo da estrada contra correntes de terra e interferência indutiva em linhas de comunicações 

adjacentes. 

 

1/00 Linhas de suprimento de energia para contato com o 
coletor do veículo (coletores para esse fim B 60 L 5/00) 

1/02 . Detalhes 

1/04 . . Proteção mecânica da linha; Proteção de seres vivos 
contra contato 
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1/06 . . Disposições ao longo das linhas de força para reduzir a 
interferência em linhas de comunicação adjacentes (em 
geral H 04 B 15/02) 

1/08 . . Disposições para ativar ou desativar trechos da linha 
de força utilizando o efeito mecânico produzido pela 
passagem do veículo 

1/10 . . Disposições para ativar e desativar trechos da linha de 
força utilizando o efeito magnético produzido pelo 
veículo que passa 

1/12 . Linhas de trole; Acessórios para as mesmas 
1/13 . . Fios trole 
1/14 . . Cruzamento; Desvios 
1/16 . . Isoladores de suspensão (em geral H 01 B) 
1/18 . . Isoladores de seção; Interruptores de seção 
1/20 . . Disposições para suporte ou suspensão de fios trole, 

por ex., em edifícios 
1/22 . . . Linhas separadas em que são suspensas as linhas 

de força, por ex., linhas catenárias, linhas de 
suporte sob tensão 

1/225 . . . Disposições para fixar fios trole a linhas de suporte 
sob tensão 

1/23 . . . Disposições para suspensão de fios trole em linhas 
catenárias 

1/234 . . . compreendendo meios elásticos ou meios 
amortecedores (fios de suporte 1/22) 

1/24 . . . Grampos; Emendadores; Pontas de ancoragem 
1/26 . . Meios de compensar as variações de comprimento 

1/28 . . Manufatura ou reparo de linhas trole (carros-
plataforma B 60, P, B 61 D 15/00; plataformas para os 
mesmos B 60 F 11/04; manufatura de condutores em 
geral H 01 B 13/00; linhas aéreas em geral H 02 G 
1/00) 

1/30 . Trilhos condutores de energia 
1/32 . . Cruzamentos; Desvios (1/34 tem prioridade) 
1/34 . . em condutos ranhurados 
1/36 . Peças simples de contato ao longo da linha para 

suprimento de energia 

3/00 Fornecimento de energia à linha de suprimento em contato 
com o coletor do veículo; Disposições para absorção de 
energia regenerativa (controle de veículos ferroviários pela 
variação da voltagem da energia fornecida ao veículo B 60 L; 
distribuição de energia em geral H 02 J) 

3/02 . com meios para manter a voltagem dentro de limites 
predeterminados (em geral G 05 F) 

3/04 . Disposições para ligar ou desligar trechos individuais da 
linha férrea (pela passagem do veículo 1/10) 

3/06 . Disposições para absorção de energia regenerativa 

5/00 Disposições ao longo de trilhos de rolamento ou em suas 
juntas para condução de corrente ou isolamento, por ex., 
dispositivos de segurança para reduzir as correntes de 
terra (isolamento de junções de trilhos E 01 B 11/54; 
conexões condutoras entre trilhos em geral H 01 R 4/00, por 
ex., H 01 R 4/64) 

5/02 . Meios para reduzir a diferença de potencial entre os trilhos 
e o solo adjacente 

7/00 Linhas ou trilhos de força especialmente adaptados à 
veículos de propulsão elétrica de tipos especiais, por ex., 
transvias de redes suspensas, teleféricas, ferrovias 
subterrâneas 

 

B 60 N ACOMODAÇÕES EM VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL (estrutura dos móveis A 
47) 

 
Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 

 

2/00 Assentos especialmente adaptados para veículos (para 
facilitar o acesso de inválidos aos veículos ou sua saída dos 
mesmos A 61 G 3/02; assentos para veículos ferroviários B 61 
D 33/00; assentos para bicicletas B 62 J 1/00; assentos para 
aeronaves B 64 D 11/06 25/04, 25/10) [5] 

2/005 . Disposições ou montagem de assentos em veículos (2/02 
tem prioridade) [7] 

2/01 . . Disposições de assentos um em relação ao outro [7] 
2/015 . . Fixação de assentos diretamente ao chassi do 

veículo (2/02 tem prioridade) [7] 
2/02 . sendo móvel o assento ou uma de suas partes, por ex., 

regulável (apoiadores para braço reguláveis 2/46; 
apoiadores para cabeça reguláveis 2/48) [5] 

2/04 . . sendo móvel todo o assento [5] 
2/06 . . . deslizante (2/12 tem prioridade) [5] 
2/07 . . . . Estrutura das corrediças [7] 

2/075 . . . . . sem roletes [7] 
2/08 . . . . caracterizado pelo dispositivo de travamento 

[5] 
2/10 . . . basculante (2/12 tem prioridade) [5] 
2/12 . . . deslizante e basculante [5] 
2/14 . . . rotativo por ex., para facilitar o acesso (2/10 tem 

prioridade) [5] 
2/16 . . . regulável em altura [5] 
2/18 . . . . sendo reguláveis as partes dianteira ou traseira 

do assento, por ex.., independentemente uma 
da outra [5] 

2/20 . . sendo o encosto basculável, por ex., para facilitar o 
acesso (2/04, 2/22 têm prioridade) [5] 

2/22 . . sendo o encosto regulável [5] 
2/225 . . . por meio dse mecanismos cicloidais ou planetários 

[7] 
2/23 . . . por meio de mecanismos de rosca linear [7] 
2/235 . . . por meio de mecanismos tipo roda dentada-

lingueta [7] 
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2/24 . com finalidades particulares ou para veículos especiais [5] 
2/26 . . para crianças (2/30 tem prioridade) [5] 
2/28 . . . Assentos prontos para sua montagem sobre ou sua 

desmontagem de assentos já existentes no  
veículo [5] 

2/30 . . Assentos não desmontáveis suscetíveis de serem 
guardados em uma posição de fora de uso, por ex., 
assentos dobráveis sobressalentes (conversíveis para 
outros usos 2/32) [5] 

2/32 . . conversíveis para outros usos [5] 
2/34 . . . em cama (disposições para dormir em caravanas  
    B 60 P 3/38) [5] 
2/36 . . . em plataforma de carga [5] 
2/38 . . construídos especialmente para ser utilizado sobre 
    tratores ou veículos fora de estrada [5] 
2/39 . . . Assentos basculantes para compensar a 

inclinaçãodos veículos  [7] 
2/40 . . . do tipo selim [5] 
2/42 . . estando construído o assento para proteger o seu 

ocupante dos efeitos das forças de aceleração 
anormais, por ex., assentos anticolisão ou de segurança 
(2/26, 2/46, 2/48 têm prioridade) [5] 

2/427 . . . Assentos ou partes dos mesmos deslocáveis 
durante uma colisão [7] 

2/433 . . . Travas de segurança para encostos, por ex., com 
travamento de barras ativadas por inércia [7] 

2/44 . Detalhes ou partes construtivas não incluídas em outro 
local [5] 

2/46 . . Apoiadores para braço [5] 
2/48 . . Apoiadores para cabeça [5] 
2/50 . . Dispositivos de suspensão para assentos [5] 
2/52 . . . utilizando meios de fluído [5] 
2/54 . . . utilizando molas mecânicas [5] 

2/56 . . Dispositivos para aquecimento ou ventilação [7] 
2/58 . . Revestimentos de assentos [7] 
2/60 . . . Revestimentos de proteção removíveis  [7] 
2/62 . . Apoios para as coxas [7] 
2/64 . . Apoios para as costas [7] 
2/66 . . . Apoios para a região lombar[7] 
2/68 . . Estruturas de assento, por ex., para os encostos [7] 
2/70 . . Molas de estofamento  [7] 
2/72 . . . Fixadas ou adaptadas aos mesmos.[7] 

3/00 Disposições ou adaptações de outros acessórios para 
passageiros, não incluídos em outro local (de aparelhos 
receptores de rádio, de televisão, telefones, cintos de segurança 
ou similares B 60 R) 

3/02 . de alças ou correias para segurar 
3/04 . de tapetes 
3/06 . de descansos para os pés (pisos de veículos rodoviários B 

62 D) 
3/08 . de receptáculos para refugo, por ex., cinzeiros (cinzeiros 

per se A 24 F) 
3/10 . de receptáculos para alimentos ou bebidas por ex., 

refrigerados (estojos para piqueniques A 45 F) 
3/12 . de receptáculos para cigarros ou similares (receptáculos 

para cigarros ou similares A 24 F) 
3/14 . de isqueiros elétricos 
3/16 . de dispositivos para cozinhar ou ferver (dispositivos de 

cozinhar ou ferver per se A 47, F 24 C) 
3/18 . dispositivos para servir água potável 

5/00 Disposições ou dispositivos em veículos para controlar a 
entrada ou a saída de passageiros, por ex., roletas (roletas 
per se E 06 B 11/08) [2] 

 

B 60 P VEÍCULOS ADAPTADOS PARA O TRANSPORTE DE CARGA OU PARA TRANSPORTAR, SUPORTAR OU CONTER 
CARGAS OU OBJETOS ESPECIAIS (veículos com adaptações especiais para inválidos A 61 G 3/00) 
 

Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 

 

1/00 Veículos principalmente destinados ao transporte de 
cargas e modificados para facilitar o carregamento, a 
compactarão da carga ou o descarregamento (veículos para 
transportar colheitas com meios para carregamento ou 
descarregamento automático A 01 D 90/00; próprios para 
veículos de coleta de lixo B 65 F; carregamento ou 
descarregamento de veículos por meios não integrados aos 
mesmos B 65 G) 

1/02 . com movimento paralelo para cima e para baixo do 
elemento que suporte ou contenha a carga (em combinação 
com basculamento 1/34; dispositivos para içar ou baixar 
mercadorias volumosas ou pesadas para fins de carga ou 
descarga, móveis sobre rodas ou equivalentes, por ex. 
empilhadeiras de garfo B 66 F 9/06) 

1/04 . com movimento basculante do elemento que suporte ou 
contenha a carga (dragas ou escavadeiras E 02 F 3/00) 

1/06 . . acionadas apenas pelas engrenagens mecânicas 
1/08 . . . com deslocamento relativo dos eixos das rodas 
1/10 . . . com parafuso e porca 
1/12 . . . com engrenagens, rodas ou setores dentados; com 

elos, cames e roletes ou similares 
1/14 . . . com cabos, correntes ou similares 
1/16 . . acionados por mecanismos de operação a fluido 
1/18 . . . com deslocamento relativo dos eixos das rodas 
1/20 . . . com engrenagens, rodas ou setores dentados; com 

elos, cames e roletes ou similares 
1/22 . . . com cabos, correntes ou similares 
1/24 . . utilizando o peso da carga 
1/26 . . Meios para controlar o movimento dos painéis 

traseiros [5] 
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1/267 . . . controlando o grau de deslocamento dos painéis 
traseiro ou lateral, em função do grau de 
basculamento, por ex., por um sistema articulado 
ou excêntrico [5] 

1/273 . . . produzindo uma interdependência entre o 
basculamento e o travamento e destravamento de um 
painel traseiro ou lateral livremente articulado [5] 

1/28 . . Estruturas de carrocerias basculantes 
1/30 . . em combinação com outro movimento do elemento 
1/32 . . . sendo o outro movimento um deslocamento lateral 
1/34 . . . sendo o outro movimento de levantar e abaixar 
1/36 . utilizando correntes ou correias sem fim 
1/38 . . formando o elemento principal de suporte ou 

contenção de carga ou parte do mesmo 
1/40 . utilizando transportadores helicoidais 
1/42 . . montado sobre o elemento que suporte ou contenha a 

carga 
1/43 . utilizando uma rampa de carga montada sobre o veículo 

(rampas de carga per se B 65 G 69/28) [5] 
1/44 . possuindo uma plataforma de carga sobre a qual se 

suspenda a carga até o nível do elemento de suporte ou 
contenção da carga 

1/46 . . transportados em guias verticais 
1/48 . usando braços articulados que se possam suspender acima 

do elemento que suporte ou contenha a carga (elementos 
de fixação da carga B 66) 

1/50 . . carregamento pela frente do veículo 
1/52 . usando roletes no elemento de suporte ou contenção da 

carga 
1/54 . que utilizam guindastes para a autocarga ou a autodescarga 

(veículos para o transporte de guindastes 3/28; guindastes 
móveis ou pontes rolantes B 66 C) 

1/56 . o elemento de suporte ou contenção da carga possuindo 
aberturas de descarga em sua base 

1/58 . utilizando efeito vibratório 
1/60 . utilizando fluidos, por ex., com contato direto entre o 

fluido e a carga [2] 
1/62 . . com paredes porosas 
1/64 . sendo rapidamente desmontável o elemento que suporta ou 

contém a carga (caravanas, veículos de camping ou 
similares caracterizados por uma instalação de habitação 
em forma de corpo removível suportado pelo veículo 3/33, 
3/345) [5] 

3/00 Veículos adaptados para transportar, levar ou conter 
cargas ou objetos especiais (modelos de ambulâncias, 
veículos com adaptações para inválidos A 61 G 3/00; 
carros fúnebres A 61 G 21/00; veículos terrestres de 
bombeiros A 62 C 27/00; veículos para coleta de lixo B 65 
F 3/00, 7/00; veículos para remoção de neve E 01 H; 
Veículos blindados ou armados F 41 H 7/00; Veículos 
limpaminas de autopropulsão F 41 H 11/16) 

3/022 . para o transporte de edifícios pré-frabricados ou de seus 
módulos, por ex., de garagens pré-fabricadas ou similares 
(transporte ou montagem de elementos de construção E 04 
G 21/14)[5] 

3/025 . sendo, o objeto, uma loja, uma cafeteria ou um mostruário 
(sendo o objeto uma oficina 3/14) [3] 

3/03 . para transportar dinheiro ou outros valores [3] 
3/035 . para transportar unidades de bobinas [3] 
3/04 . para transportar animais 

3/05 . para transportar carne (para transporte de mercadorias 
refrigeradas 3/20) [3] 

3/055 . para transportar garrafas [3] 
3/06 . para o transporte de veículos (3/12 tem prioridade; 

caravanas, veículos de camping ou similares com meios 
para o transporte de veículos 3/363) [3,5] 

3/07 . . para levar veículos rodoviários [3] 
3/071 . . . Disposição de veículos em posição invertida ou 

sobre o costado [5] 
3/073 . . . Dispositivos de retenção de veículos [5] 
3/075 . . . . para rodas, cubos ou árvores de eixo [5] 
3/077 . . . . . Cubetas, calços ou jaulas para rodas [5] 
3/079 . . . . Dispositivos de retenção por tensor (3/075 tem 

prioridade) [5] 
3/08 . . . Veículos de transporte em dois pisos [3] 
3/10 . . para levar barcos 
3/11 . . para levar aviões [3] 
3/12 . para socorrer veículos avariados 
3/14 . sendo o objeto uma oficina para abastecimento, para 

manutenção ou para transportar trabalhadores durante o 
trabalho (dispositivos de içamento para plataformas 
móveis ou cabinas para trabalhadores B 66 F 11/04) 

3/16 . para transportar mistura de concreto, por ex., com 
tambores rotativos 

3/18 . sendo o objeto com holofote 
3/20 . para transportar mercadorias refrigeradas (tratamento de ar 

do compartimento das mercadorias B 60 H) 
3/22 . Veículos tanque (modelos de tanque B 65 D 88/00, 90/00, 

F 17 C) 
3/24 . . com compartimentos 
3/28 . para o transporte de guindastes (veículos que utilizam 

guindastes para a autocarga ou autodescarga 1/54; 
guindastes móveis ou pontes rolantes B 66 C) 

3/30 . Veículos pulverizadores (vagões pulverizadores para 
líquidos fertilizantes A 01 C 23/00; Para destruição de 
animais daninhos, pragas ou vegetação daninha A 01 M; 
Para espalhar asfalto, betume, piche ou similares E 01 C; 
Para limpeza de ruas E 01 H) 

3/32 . compreendendo instalação de habitação para pessoas, por 
ex., caravanas, veículos de camping ou similares (tendas 
ou abrigos, em geral E 04 H 15/00) 

3/325 . . não sendo a instalação de habitação nem expansível, 
nem dobrável, nem transformável [5] 

3/33 . . . caracterizados por uma instalação de habitação em 
forma de corpo removível suportado pelo  
veículo [5] 

3/335 . . . suportada por um veículo do tipo trailler ou sendo 
ela mesma do tipo trailler (3/33 tem prioridade) [5] 

3/34 . . sendo expansível, dobrável ou transformável (3/39 tem 
prioridade; tendas suportadas pelo menos parcialmente 
por veículos E 04 H 15/06) [5] 

3/345 . . . caracterizados por uma instalação de habitação em 
forma de corpo removível suportado pelo veículo [5] 

3/35 . . . suportada por um veículo do tipo trailler ou sendo 
ela mesma do tipo trailler (3/345 tem prioridade) [5] 

3/355 . . . . dobrável de modo que não siga sendo utilizável 
como instalação de habitação, por ex., em 
forma de trailler compacto [5] 
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3/36 . . Disposições auxiliares; Disposição da instalação de 
habitação (instalações de higiene ou de limpeza B 60 R 
15/00); Detalhes [5] 

3/363 . . . que comportam meios para o transporte de 
veículos [5] 

3/367 . . . . que comportam meios para o transporte de 
barcos [5] 

3/37 . . . Plataformas exteriores, por ex., varandas (toldos 
para edifícios E 04 F 10/00; toldos para traillers E 
04 H 15/08, toldos para tendas E 04 H 
15/58) [5] 

3/373 . . . Passagem entre a instalação de habitação e o 
compartimento de operação do veículo [5] 

3/377 . . . Meios de fixação da instalação de habitação ao 
veículo [5] 

3/38 . . . Disposições para dormir [5] 
3/39 . . . . elementos expansíveis, dobráveis ou 

transformáveis adaptados para suportar uma 
cama, por ex., partes de parede [5] 

3/40 . para transporte de cargas longas, por ex., com elementos 
separados providos de rodas para suporte da carga (3/022 
tem prioridade; dispositivos de sinalização para serem 
fixos à carga transbordante B 60 Q 7/02) [5] 

3/41 . . para transporte de tora de madeira  [6] 
3/42 . conversíveis de um uso para outro (veículos podendo 

trafegar em ou sobre meios diferentes, veículos 
ferroviários e rodoviários B 60 F) 

5/00 Disposições de máquinas de pesar em veículos (adaptação de 
máquinas de pesar em veículos de transporte G 01 G 19/08) 

7/00 Fixação ou cobertura da carga nos veículos 
7/02 . Cobertura da carga 
7/04 . . por meio de lonas enceradas ou elementos flexíveis 

similares 
7/06 . Fixação da carga (dispositivos de retenção de veículos 

3/073) [5] 
7/08 . . Fixação ao fundo ou aos lados do veículo (7/13, 7/135 

têm prioridade) [3,5] 
7/10 . . . consistindo a carga em chapas, caixote ou caixas 
7/12 . . . consistindo a carga em tronco de árvore, vigas, 

tambores, tubos ou similares 
7/13 . . Fixação dos containeres de carga ou expedição de 

containeres em veículos [3] 
7/135 . . Fixação  ou  suporte por meio de amarração da carga 

[5] 
7/14 . . . os meios de amarração da carga compreendendo 

anteparos móveis [5] 
7/15 . . . os meios de amarração da carga compreendendo 

uma barra móvel [5] 
7/16 . . Proteção contra choques 
7/18 . . . Proteção dos containers de carga ou expedição dos 

containers [3] 

9/00 Outros veículos principalmente destinados ao transporte 
de carga 

 

B 60 Q DISPOSIÇÕES DE SINALIZAÇÃO OU DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO, MONTAGEM OU SUPORTE DOS MESMOS, 
PARA VEÍCULOS EM GERAL(disposições de sinalização ou dispositivos de iluminação ou, montagem ou suporte dos mesmos, 
para veículos ferroviários B 61 D, para bicicletas B 62 J, para navios B 63 B, para aeronaves B 64 D; iluminação em geral, dispositivos 
de iluminação per se F 21, H 05 B; sinalização em geral G 08; chaves elétricas per se H 01 H) [4] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange também a disposição ou adaptação de interruptores elétricos ou os dispositivos de iniciação de sinais para 
veículos; [7] 

(2) Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 
 
Índice da Subclasse 
 
ILUMINAÇÃO 

Interior.................................................................................3/00 
Outras ..................................................................................1/00 

SINALIZAÇÃO 

Ótica.................................................................................... 1/00 
Acústica............................................................................... 5/00 
Dispositivos portáteis de emergência.................................. 7/00 
Outros....................................................................... 9/00, 11/00 

 

1/00 Disposições de dispositivos de sinalização ótica ou de 
dispositivos de iluminação, montagem ou suporte dos 
mesmos ou circuitos dos mesmos (para iluminar o interior 
de veículos 3/00) [4] 

1/02 . sendo os dispositivos principalmente destinados a iluminar 
o caminho à frente do veículo ou outras áreas da estrada ou 
dos arredores 

1/04 . . sendo os dispositivos faróis 
1/05 . . . retrátil [5] 
1/06 . . . ajustáveis, por ex., por controle remoto no interior 

do veículo (1/05 tem prioridade) [5] 
1/064 . . . . por meios fluidos [5] 

1/068 . . . . por meios mecânicos [5] 
1/072 . . . . .  compreendendo um elemento flexível, por 

ex., uma corrente [5] 
1/076 . . . . por meios elétricos [5] 
1/08 . . . . automaticamente 
1/10 . . . . . segundo a inclinação do veículo, por ex., 

segundo a distribuição da carga 
1/105 . . . . . . por meios fluidos [5] 
1/11 . . . . . . por meios mecânicos [5] 
1/115 . . . . . . por meios elétricos [5] 
1/12 . . . . . segundo a posição da direção 
1/124 . . . . . . por meios mecânicos [5] 
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1/128 . . . . . . compreendendo um elemento flexível, 
por ex., uma corrente [5] 

1/132 . . . . . . compreendendo elementos de 
entrelaçamento de engrenagens [5] 

1/136 . . . . . . compreendendo elementos de ligação 
rígida [5]  

1/14 . . . com meios para atenuar a luz 
1/16 . . . iluminando o caminho de maneira assimétrica 
1/18 . . . constituindo faróis dianteiros complementares 
1/20 . . . . Faróis de neblina 
1/22 . . para marcha à ré 
1/24 . . para iluminar outras áreas que não apenas o caminho à 

frente 
1/26 . sendo os dispositivos principalmente destinados a indicar o 

veículo ou partes do mesmo, emitir sinais, para outros 
veículos 

1/28 . . para revelar a frente do veículo 
1/30 . . para revelar a traseira do veículo, por ex., por meio de 

superfícies refletoras 
1/32 . . para revelar os lados do veículo 
1/34 . . para indicar mudança de direção (1/22 tem prioridade) 
1/36 . . . utilizando elementos móveis, por ex., braços com 

faróis de luz intermitente 
1/38 . . . utilizando fontes de luz fixas, por ex., faróis fixos 

de luz intermitente 
1/40 . . . com retorno automático à posição neutra 
1/42 . . . . provocado pela posição da roda de direção 
1/44 . . para indicar a frenagem 
1/46 . . para emitir sinais intermitentes de aviso durante a 

marcha, outros que não indicativos de mudança de 
direção, por ex., piscando os faróis dianteiros  

1/48 . . para fins de estacionamento 
1/50 . . para indicar outras intenções ou condições, por ex., 

pedido para esperar ou ultrapassar 
1/52 . . . para indicar emergências 
1/54 . . . para indicar a velocidade 
1/56 . . para iluminar placas de licenças ou similares 

3/00 Disposições de dispositivos de iluminação no interior de 
veículos, montagem ou suporte dos mesmos ou circuitos 
dos mesmos [4] 

3/02 . para iluminar o compartimento de passageiros ou do 
motorista 

3/04 . . para o painel de instrumentos 
3/06 . para iluminar outros compartimentos que não o espaço 

destinado aos passageiros ou ao motorista, por ex., os 
compartimentos para bagagem ou para o motor 

5/00 Disposições ou adaptações de dispositivos de sinalização 
acústica 

7/00 Dispositivos portáteis de sinalização de emergência para 
serem colocados em estradas ou veículos 

7/02 . para serem fixos a cargas transbordantes ou a partes que 
ultrapassem o gabarito dos veículos 

9/00 Disposições ou adaptações de dispositivos de sinalização 
não incluídos em um dos grupos principais precedentes 

11/00 Disposições de dispositivos de controle para os dispositivos 
incluídos nos grupos 1/00 a 9/00 [2] 

 

B 60 R VEÍCULOS, ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS OU PEÇAS DE VEÍCULOS, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL 
(adaptações para prevenir, conter ou extinguir incêndios, especialmente adaptadas a veículos A 62 C 3/07) 

 
Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 
 
Índice da Subclasse 
 
VEÍCULOS OU PEÇAS OU 
ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS NÃO 
INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL...................................16/00, 27/00 
DISPOSIÇÕES 

De dispositivos de visão ótica .............................................1/00 
De degraus ou escadas .........................................................3/00 

DISPOSIÇÕES OU ADAPTAÇÕES 
De instalações elétricas não 
incluídas em outro local, de 
instalações sanitárias ..............................................16/00; 15/00 
Para publicidade ................................................................13/00 
De sistemas ou dispositivos de  
lubrificação ........................................................................17/00 

DISPOSIÇÕES DE ACESSÓRIOS 
PARA ENCERRAR OU 
TRANSPORTAR  
BAGAGEM OU OUTROS ARTIGOS.............................. 5/00 a 11/00 
PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

Disposições relativas à veículos  
ou passageiros; cintos ou arreios  
de segurança; dispositivos  
contra roubos.........................................................19/00, 21/00;  
 22/00; 25/00 

ELEMENTOS DE ACABAMENTO DA CARROCERIA...........13/00 
OUTROS ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS..............................27/00 
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1/00 Disposições para visibilidade ótica (equipamento 
antiofuscante, por ex., polarizante, para pára-brisas ou janelas 
B 60 J 3/00; Dispositivos per se G 02 B; disposições de 
aquecimento especialmente adaptadas para áreas transparentes 
ou refletoras H 05 B 3/84) [2] 

1/02 . Disposições para espelhos retrovisores (disposições de 
periscópios 1/10) 

1/04 . . montados no interior do veículo (1/08 tem prioridade) [1,7] 
1/06 . . montados no exterior do veículo (1/08 tem prioridade)  [1,7] 
1/062 . . . com controle remoto para ajuste de posição [7] 
1/064 . . . . com um atuador acionado manualmente  [7] 
1/066 . . . . . para ajustar o espelho em relação a sua 

carcaça  [7] 
1/068 . . . . . . utilizando cabos  [7] 
1/07 . . . . com um atuador acionado eletricamente  [7] 
1/072 . . . . . para ajustar o espelho em relação a sua 

carcaça  [7] 
1/074 . . . . . para retrair a disposição do espelho a uma 

posição de não uso ao lado do veículo  [7] 
1/076 . . . que cedem a uma força externa excessiva e 

provida com uma posição de uso (1/062 tem 
prioridade)  [7] 

1/078 . . . facilmente removíveis; montados para serem 
retirados em bloco, por ex., quando o veículo está 
sendo rebocado  [7] 

1/08 . . compreendendo características óticas especiais, por 
ex., para eliminar zonas de pouca visibilidade 

1/10 . Disposições de espelhos dianteiros; Disposições de 
periscópios 

1/12 . Conjuntos de espelhos combinados com outros artigos, por 
ex., relógios 

 
3/00 Disposições de degraus ou escadas, por ex., estribos 

(estruturados como subunidade da superestrutura de veículos 
rodoviários B 62 D; escadas E 06 C) 

3/02 . Degraus escamoteáveis 
3/04 . com meios para limpar os sapatos 
 
5/00 Compartimentos no interior da carroceria do veículo 

destinados principalmente ou suficientemente espaçosos 
para malas, valises ou similares (destinados principalmente 
para acondicionamento de cargas em veículos de transporte de 
carga B 60 P; disposições para acondicionar rodas 
sobressalentes B 62 D 43/00) 

5/02 . dispostos na frente do veículo 
5/04 . dispostos na traseira do veículo 
 
7/00 Acessórios no interior do veículo destinados a acondicionar 

ou encerrar principalmente objetos menores que valizes 
pertencentes a passageiros, por ex., peças de roupa, artigos 
de viagem ou mapas (para aparelhos receptores de rádio, 
televisão, telefones ou similares, montagem de câmaras para 
funcionar durante a viagem, ferramentas ou peças 
sobressalentes 11/00; para receptáculos de refugos, alimentos, 
bebidas, cigarros B 60 N) 

7/02 . em um compartimento separado para bagagem 
7/04 . no compartimento do motorista ou dos passageiros 
7/05 . . montado no teto-solar [5] 
7/06 . . montado sobre ou sob o painel de instrumentos 
7/08 . Disposição de prateleiras, grampos ou similares 

7/10 . . para sustentar chapéus, roupas ou cabides para  
roupas [5] 

7/12 . . para sustentar guarda-chuvas [5] 
7/14 . . para sustentar armamentos [5] 

9/00 Acessórios complementares no exterior do veículo para 
transporte de cargas, por ex., bagagem, equipamento para 
esporte ou similare s [5] 

9/02 . nos lados, por ex., nos estribos 
9/04 . Porta-equipamentos associados ao teto do veículo (9/08 

tem prioridade) [5] 
9/042 . . Porta-equipamentos caracterizado pelos meios para 

facilitar a carga ou descarga, por ex., roletes, trilhos ou 
meios similares [5] 

9/045 . . Porta-equipamentos regulável ou transformável, por 
ex., extensíveis, dobráveis [5] 

9/048 . . Porta-equipamentos caracterizados pelos meios para 
apertar, reter ou travar os objetos [5] 

9/05 . . Porta-equipamentos caracterizados pelos meios 
defletores do ar (defletores de ar para tetos que se 
abrem B 60 J 7/22) [5] 

9/052 . . Porta-equipamentos que compreendem elementos 
alongados que se estendem unicamente de forma 
transversal ao veículo (9/08 tem prioridade) [5] 

9/055 . . Porta-equipamentos do tipo fechado, por ex., 
recipientes, caixas (9/048 tem prioridade) [5] 

9/058 . . caracterizados pelos meios de sujeição ejetáveis entre o 
porta-equipamentos e o teto [5] 

9/06 . na frente ou na traseira do veículo 
9/08 . especialmente adaptados para artigos de esporte (veículos 

especialmente adaptados para transportar aviões, para 
transportar embarcações B 60 P) 

9/10 . . para bicicletas 
9/12 . . para esquis 

11/00 Disposições para suporte ou montagem de artigos, não 
incluídos em outro local  

11/02 . para aparelhos receptores de rádio, de televisão, telefones, 
ou similares; Disposição dos controles dos mesmos (de 
antenas H 01 Q) 

11/04 . Montagem de câmaras para funcionar durante a viagem; 
Disposição de seus controles em relação ao veículo 
(câmaras per se G 03 B) 

11/06 . para ferramentas ou peças sobressalentes (para partes de 
tetos de veículos B 60 J 7/20; para pneus sobressalentes B 
62 D) 

13/00 Elementos para acabamento; identificação ou decoração da 
carroceria; Dispositivos ou disposições para fins de 
propaganda 

13/01 . Tapeceria para plataformas ou compartimentos de 
 carga [5] 

13/02 . Molduras decorativas; Rebordos; Forros de paredes; Forros 
de teto (13/01 tem prioridade) [5] 

13/04 . Frisos ornamentais ou de segurança; Dispositivos para 
inscrições ornamentais 

13/06 . Tiras para vedação (disposições para vedação de janelas de 
veículo, parabrisas, tetos móveis, portas ou dispositivos 
similares B 60 J 10/00) [5] 

13/07 . Meios para drenagem ou guia de águ a não fazendo parte 
integral da estrutura do teto (13/06 tem prioridade; 
defletores de água para capôs de automóvel ou tampas B 
62 D 25/13) [4] 

13/08 . Elementos isolantes, por ex., para isolamento acústico [4] 
13/10 . Matrícula, licenciamento ou dispositivos similares 
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15/00 Disposições ou adaptações de instalações sanitárias 
15/02 . Instalações de lavagem 
15/04 . Instalações de toalete 

16/00 Circuitos elétricos ou de fluidos ou disposições de 
elementos dos mesmos especialmente adaptadas para 
veículos e não incluídas em outro local [3] 

16/02 . elétrico [3] 
16/04 . . de baterias (para fins de propulsão B 60 K 1/04; 

suprimento de baterias para veículos, ou remoção de 
baterias de veículos B 60 S 5/06)  [3,6] 

16/06 . . para dissipação de cargas eletrostáticas (dissipação de 
cargas eletrostáticas em geral H 05 F 3/00) [3] 

16/08 . fluido (disposição das canalizações de combustível B 60 K 
15/01) [3] 

17/00 Disposições ou adaptações de sistemas ou dispositivos de 
lubrificação (lubrificação em geral F 16 N) 

17/02 . Sistemas, por ex., sistema de lubrificação central 

19/00 Guarda-rodas; proteção de radiadores; Removedores de 
obstáculos; Dispositivos para amortecer a força de choque 
em colisões (pára-lamas B 62 D) 

19/02 . Pára-choques, isto é, membros para recebimento ou 
absorção de impactos para proteção de veículos ou 
defender de choques provenientes de outros veículos ou 
objetos (iniciando a ação de frenagem pelo contato do 
pára-choque com um objeto externo B 60 T 7/22; para 
veículos ferroviários B 61 F 19/04; equipamento de 
segurança para bicicletas B 62 J 27/00; para embarcações 
flutuantes B63 B 59/02) [4] 

19/03 . . caracterizado pelo material, por ex., composto (19/18 
tem prioridade) [4] 

19/04 . . formado de mais de uma seção (19/18 tem prioridade) 
[4] 

19/12 . . . espaçadas verticalmente [4] 
19/14 . . . compreendendo partes dobráveis [4] 
19/16 . . . compreendendo elementos defletores, por ex., 

roletes, esferas [4] 
19/18 . . Meios para absorver impacto situados dentro do pára-

choque [4] 
19/20 . . . contendo gás ou líquido, por ex., inflável (ligações 

de válvulas à material elástico inflável B 60 C 
29/00) [4] 

19/22 . . . contendo material celular, por ex., espuma sólida 
[4] 

19/24 . . Disposições para montagem de pára-choques em 
veículos [4] 

19/26 . . . compreendendo meios de montagem suscetíveis de 
ceder (molas, absorvedores de choques ou meios 
para amortecimento de vibrações per se  F 16 F) 
[4] 

19/28 . . . . Molas metálicas [4] 
19/30 . . . . Material elastomérico [4] 
19/32 . . . . Absorvedores de choque a fluido [4] 
19/34 . . . . concebidos para serem destruídos no impacto, 

por ex., do tipo "one-shot" [4] 
19/36 . . . . combinações de diferentes tipos de meios de 

montagem suscetíveis de ceder [4] 
19/38 . . . de montagem ajustável ou móvel, por ex., 

horizontalmente deslocável para garantir um 
espaço entre veículos estacionados [4] 

19/40 . . . . na direção de um obstáculo antes da colisão [4] 

19/42 . . estendendo essencialmente sobre os lados do veículo 
ou circundando-o completamente (pisos ornamentais 
ou de proteção 13/04) [4] 

19/44 . . Proteções de pára-choques [4] 
19/46 . . . montados sobre mola ou de maneira pivotante [4] 
19/48 . . combinando com ou conversível em outros 

disposit ivos ou objetos, por ex., pára-choques 
combinados com vassouras de rua, pára-choques 
conversíveis em camas [4] 

19/50 . . . com luzes ou placas de registro [4] 
19/52 . Proteções do radiador ou da grade do radiador [4] 
19/54 . Removedores de obstruções ou defletores (19/16, 21/34 

têm prioridade) [4] 
19/56 . Disposições sobre veículos de transporte, por ex., 

caminhões, para evitar que objetos caiam da carroceria [4] 

21/00 Disposições ou acessórios em veículos para proteção ou 
prevenção de ferimentos nos ocupantes ou pedestres, em 
caso de acidentes ou outros riscos do tráfego (cintos ou 
arreios de segurança nos veículos 22/00; Dispositivos, 
aparelhos ou métodos de salvamento em geral A 62 B; 
Dispositivos de segurança para controle da unidade de 
propulsão, especialmente adaptados a ou dispostos em veículos 
B 60 K 28/00; assentos construídos para proteger o seu 
ocupante dos efeitos das forças de aceleração anormais, por 
ex., assentos anticolisão ou de segurança, B 60 N 2/42; 
disposições para absorver energia para volantes de direção de 
veículos B 62 D 1/11; disposições para absorver energia para 
colunas de direção de veículos B 62 D 1/19; arreios em 
aeronaves B 64 D 25/00) [4,5] 

21/01 . Circuitos elétricos para ativar dispositivos de segurança 
no veículo em caso de acidentes ou em caso de acidentes 
eminentes do veículo [7] 

21/02 . Dispositivos de proteção ou acessórios de segurança para 
os ocupantes [4] 

21/04 . . Revestimentos estofados para o interior do veículo [4] 
21/045 . . . associados ao painel de instrumentos [4] 
21/05 . . . associados ao volante ou à coluna de direção 

(coluna de direção retrátil B 62 D 1/18) [4,5] 
21/055 . . Acessórios estofados, por ex., apoios para a cabeça, 

pára-sol [4] 
21/06 . . Redes de proteção, folhas transparentes, cortinas ou 

similares, por ex., entre os ocupantes e os vidros 
(21/11, 21/12, 21/16 têm prioridade) [4] 

21/08 . . . móveis de uma posição inoperante para uma 
posição operante, por ex., numa colisão (circuitos 
elétricos para ativar dispositivos de segurança 
21/01) [4,7] 

21/09 . . Elementos de controle ou punhos de manobra móveis 
de uma posição operante para uma posição inoperante, 
por ex., botões interruptores, manivelas de janelas [4] 

21/11 . . Dispositivos de proteção sobre a cabeça, por ex., 
contra a queda de cargas [4] 

21/12 . . protegendo os ocupantes contra uma agressão vinda do 
interior ou do exterior do veículo [4] 

21/13 . . Protetores em forma de arco (circuitos elétricos para 
ativar dispositivos de segurança 21/01) [4,7] 
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21/16 . . Meios infláveis de restrição ou imobilização dos 
ocupantes que se inflam durante um choque ou em 
caso de choque eminente, por ex., sacos infláveis 
(ligações de válvulas à material elástico inflável B 60 
C 29/00) [4] 

21/18 . . . o elemento inflável constituindo um cinto ou arreio 
ou sendo combinado com um cinto ou um  
arreio [4] 

21/20 . . . especialmente adaptado para guardar o elemento 
inflável não utilizado ou esvaziado [4] 

21/22 . . . o elemento inflável tendo uma posição particular 
em relação aos ocupantes ou uma forma adaptada a 
uma determinada parte do corpo dos ocupantes [4] 

21/24 . . . o elemento inflável compreendendo uma 
pluralidade de compartimentos individuais ou 
sendo constituído de, pelo menos, dois elementos 
em forma de saco, um dentro do outro [4] 

21/26 . . . caracterizado pela fonte ou gerador do fluido de 
insuflação ou pelo meio de controle do escoamento 
do fluido, da fonte para o elemento inflável [4] 

21/28 . . . com meios para esvaziar o elemento inflável [4] 
21/30 . . . . com meios para introduzir ar ambiente no 

circuito e misturar esse ar com o fluido de 
insuflação [4] 

21/32 . . . sensíveis a uma condição do veículo em caso de 
colisão eminente, compreendendo sensores 
elétricos para deflagrar a insuflação [4,7] 

21/34 . Proteção de pessoas não ocupantes do veículo, por ex., 
pedestres [4] 

22/00 Cintos ou arreios de segurança dentro de veículos (cintos 
ou arreios de segurança em geral A 62 B 35/00) [4] 

22/02 . fixados pelo usuário, inclusive os dispositivos de restrição 
semi-passivos [4] 

22/03 . . Meios para fixar o cinto ou parte dele ao usuário  [6] 
22/04 . Dispositivos de restrição passivos fixados ou liberados 

automaticamente, por ex., pelo movimento da porta do 
veículo [4] 

22/06 . . tendo o cinto ou arreio conectado a um membro 
deslizante, em uma guia, montado no veículo [4] 

22/08 . . tendo o retrator do cinto montado em um elemento de 
fechamento, por ex., na porta [4] 

22/10 . especialmente adaptado para crianças ou animais (assentos 
para crianças B 60 N 1/12) [4] 

Nota 
 

Os grupos 22/02 a 22/08 e 22/12 a 22/48 têm prioridade 
sobre o grupo 22/10.  [6] 

 
22/12 . Construções de cintos para assentos ou arreios per se 

(21/18 tem prioridade) [4] 
22/14 . . incorporando áreas de restrição aumentadas, por ex., 

coletes, redes [4] 
22/16 . . utilizando cintos que se tornam permanentemente 

deformados, isto é, utilizáveis uma única vez [4] 
22/18 . Dispositivos de ancoragem [4] 

22/185 . . com meios de detenção para atuar diretamente sobre o 
cinto em uma emergência, por ex., por aperto ou 
fricção  [7] 

22/19 . . com meios para reduzir a tensão do cinto durante seu 
uso em condições normais   [7] 

22/195 . . com meios para tensionar o cinto em caso de 
emergência (circuitos elétricos para ativar dispositivos 
de segurança 21/01)  [7] 

22/20 . . ajustável em posição, por ex., na altura [4] 
22/22 . . fixado ao piso do veículo [4] 
22/24 . . fixado no lado, na porta ou teto do veículo [4] 
22/26 . . fixado no assento [4] 
22/28 . incorporando dispositivos absorvedores de choque [4] 
22/30 . Dispositivos de acoplamento outros que não fivelas, 

incluindo meios de regulagem do comprimento (fivelas per 
se A 44 B 11/00; ligações liberáveis em geral F 16 B) [4] 

22/32 . Dispositivos para liberação em caso de emergência, por 
ex., depois de um acidente [4] 

22/34 . Meios de retração do cinto, por ex., carretéis (dispositivos 
de ancoragem com meios para tensionar o cinto em caso 
de emergência 22/195) [4,7] 

22/343 . . com dispositivos de travamento que atuam 
eletricamente [6] 

22/347 . . com dispositivos para travar permanentemente o 
retractor durante o uso do cinto (22/343, 22/415 tem 
prioridade) [6] 

22/35 . . . os dispositivos de travamento sendo atuados 
automaticamente  [6] 

22/353 . . . . em resposta ao movimento do cinto quando um 
usuário coloca o cinto [6] 

22/357 . . . . em resposta a fixação da fivela do cinto [6] 
22/36 . . travando automaticamente em caso de emergência 

(22/343 tem prioridade) [4] 
22/38 . . . sensível ao movimento do cinto [4] 
22/40 . . . sensível à variação do movimento do veículo [4] 
22/405 . . . sensível ao movimento do cinto e movimento do 

veículo  [6] 
22/41 . . . com meios adicionais para prevenir o travamento 

sob condições predeterminadas  [6] 
22/415 . . . com meios adicionais que permite um travamento 

permanente dos meios de retração durante o uso do 
cinto  [6] 

22/42 . . . possuindo meios para atuar diretamente sobre o 
cinto, por ex., por aperto ou por fricção [4] 

22/44 . . com meios para reduzir a tensão quando em uso [4] 
22/46 . . com meios para tensionar o cinto em caso de 

emergência (circuitos elétricos para ativar dispositivos 
de segurança 21/01)  [4,7] 

22/48 . Sistemas de controle, alarmes ou sistemas de 
intertravamento, para a interligação correta do cinto ou 
arreio [4] 

25/00 Equipamento de veículos para impedir ou indicar uso não 
autorizado ou furto de veículos (dispositivos contra roubo 
para calotas, aros ou similares B 60 B 7/16; Trincos ou 
fechaduras per se E 05) [5] 

25/02 . atuando sobre o mecanismo de direção 
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25/04 . impedindo a utilização do motor (motores, 
equipamentos para uso normal, ver as classes 
pertinentes a estes motores ou equipamentos) 

25/06 . atuando sobre a transmissão 

25/08 . atuando sobre os freios 
25/10 . acionando um dispositivo de sinalização 

27/00 Demais acessórios de veículos; veículos ou peças de 
veículos, não incluídos nos grupos precedentes 

 
 
 
B 60 S ABASTECIMENTO, LIMPEZA, REPARO, SUSTENTAÇÃO, IÇAMENTO OU MANOBRA DE VEÍCULOS, NÃO 

INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL 
 

Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe B 60. 
 
Índice da Subclasse 
 
LIMPEZA...............................................................................1/00, 3/00 
ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO, REPARO........................5/00 

IÇAMENTO OU MANOBRA 
Dispositivos integrantes ou 
não integrantes do veículo ........ ............................... 9/00, 13/00 
Modificações nos veículos para receberem 
dispositivos avulsos........................................................... 11/00 
 

 

1/00 Limpeza de veículos (por aparelhos não constituindo parte 
integrante do veículo 3/00; Limpeza em geral B 08 B; 
Descongelamento de aeronaves B 64 D disposições de 
aquecimento especialmente adaptadas para áreas transparentes 
ou refletoras H 05 B 3/84) 

1/02 . Limpeza de pára-brisas, janelas ou dispositivos óticos 
1/04 . . Limpadores ou similares, por ex., palhetas 
1/06 . . . caracterizados pelo acionamento (produzindo outro 

movimento que não o de oscilação 1/44) 
1/08 . . . . acionados eletricamente 
1/10 . . . . acionados pneumaticamente 
1/12 . . . . acionados hidraulicamente 
1/14 . . . . acionados à mão 
1/16 . . . . Meios para transmitir o acionamento 
1/18 . . . . . mecanicamente 
1/20 . . . . . . por acionamento a cabo; por eixos 

flexíveis 
1/22 . . . . . . por cames rotativos 
1/24 . . . . . . por manivelas rotativas 
1/26 . . . . . . por engrenagens dentadas 
1/28 . . . caracterizados por vários limpadores (1/06 tem 

prioridade) 
1/30 . . . . dispostos tanto no interior como no exterior 
1/32 . . . caracterizados pelos aspectos estruturais dos 

braços de suporte dos limpadores 
1/34 . . . . Braços dos limpadores; Montagens para os 

mesmos 
1/36 . . . . . Braços de comprimento variável 
1/38 . . . . Palhetas de limpadores 
1/40 . . . . Ligações de palhetas e braços 
1/42 . . . . . elásticas 
1/44 . . . tendo as palhetas do limpador outro movimento 

que não o oscilatório, por ex., rotativo 
1/46 . . utilizando um líquido; Lavadores de pára-brisa 
1/48 . . . Suprimento de líquido para esse fim 
1/50 . . . . Disposição do reservatório 
1/52 . . . . Disposição de bocais (bocais per se B 05 B) 
1/54 . . utilizando gás, por ex., ar quente 

1/56 . . especialmente adaptados para limpeza de outras peças 
ou dispositivos que não janelas dianteiras ou pára-
brisas 

1/58 . . . para janelas da traseira 
1/60 . . . para dispositivos de sinalização, por ex., refletores 
1/62 . Outros acessórios de veículos para limpeza 
1/64 . . para limpar o interior de veículos, por ex., aspiradores 

incorporados aos mesmos 
1/66 . . para limpar o exterior de veículos 
1/68 . . . para remover corpos estranhos de rodas ou pneus, 

por ex., raspadores de rodas 

3/00 Aparelhos para limpeza de veículos não integrantes dos 
veículos (limpeza em geral B 08B; limpeza de tanques 
especialmente adaptados a embarcações B 63 B 57/00, 59/00; 
equipamento de terra para limpeza de aviões B 64 F 5/00) 

3/04 . para exteriores de veículos terrestres 
3/06 . . com corpos rotativos em contato com os veículos 

5/00 Abastecimento, manutenção, reparo ou revisão de veículos 
(veículos adaptados ao transporte de uma oficina de 
abastecimento ou manutenção B 60 P 3/14; abastecimento de 
locomotivas ferroviárias B 61 K) 

5/02 . Suprimento de combustível a veículos; Disposição geral da 
instalação em postos de abastecimento (aparelhos para 
transferir quantidades medidas de gasolina, óleo ou 
similares dos depósitos para os veículos B 67 D) 

5/04 . Suprimento de ar para enchimento de pneus (disposição de 
equipamentos enchedores de pneus em veículos B 60 C 
23/00; medição da pressão de pneus G 01 L 17/00) [3] 

5/06 . Suprimento de baterias para veículos, remoção de baterias 
de veículos (disposições de circuitos para carregar baterias 
H 02 J 7/00)  [6] 
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9/00 Dispositivos fixos nos veículos em contato com o solo para 
suporte, içamento ou manobra do veículo, em seu todo ou 
em parte, por ex., macacos constituindo parte do veículo 
(dispositivos de içamento em geral B 66 F; suportes em geral F 
16 M) 

9/02 . para içamento ou suporte apenas 
9/04 . . mecanicamente 
9/06 . . . do tipo de parafuso e porca 
9/08 . . . . sendo o eixo do parafuso sensivelmente 

vertical 
9/10 . . por pressão de fluido 
9/12 . . . do tipo telescópico 
9/14 . tanto para içamento como para manobra 
9/16 . . para funcionamento em apenas uma das extremidades 

do veículo (9/205 tem prioridade) [4] 
9/18 . . . mecanicamente 
9/20 . . . com içamento por pressão de fluido 
9/205 . . Acessórios para manobra acionados a motor, por ex., 

estepes acionados reciprocamente ou cames 
rotativamente (veículos com meios de propulsão de 
aderência ao solo, por ex., elementos que andam B 62 
D 57/02) [4] 

9/21 . . . compreendendo uma roda auxiliar acionada 
rotativamente ou lagartas, por ex., acionada por 
uma roda em contato com o solo (veículos à 
lagarta com rodas adicionais ou alternativas B 62 
D 55/02, 55/04; acionamentos auxiliares por uma 
roda B 60 K 25/08) [4] 

9/215 . . . . acionado por um motor auxiliar [4] 
9/22 . Meios para fixar dispositivos de içamento, suporte ou 

manobra a veículos (para dispositivos avulsos 11/00) 
 

11/00 Modificações em veículos para instalação de dispositivos 
separados de içamento, suporte ou manobra 

13/00 Dispositivos para manobra de veículos separados dos 
mesmos (dispositivos para içar ou empurrar veículos B 66 F) 

13/02 . Plataformas giratórias; plataformas transversais 
(constituindo parte de garagens de estacionamento E 04 H) 

 

 

B 60 T SISTEMAS DE CONTROLE DE FREIOS PARA VEÍCULOS OU PARTES DOS MESMOS; SISTEMA DE CONTROLE DE 
FREIOS OU PARTES DOS MESMOS EM GERAL (sistemas de frenagem eletrodinâmica para veículos em geral B 60 L; freios per 
se, isto é, dispositivos em que ocorre o efeito de frenagem, inclusive os elementos finais de acionamento F 16 D) 
 

Nota 

Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
– "sistemas de controle de freio" inclui sistemas de controle de freio para veículos ou de aplicação geral. 

 
Índice da Subclasse 
 
IMOBILIZAÇÃO 

Dispositivos portáteis ..........................................................3/00 
FRENAGEM  

Natureza da frenagem e disposições 
correspondentes...................................................................1/00 
Modificações de veículos para o resfriamento 
dos freios .............................................................................5/00 
Natureza do controle de freios 

Meios para dar início à ação de frenagem; 
variação da força de frenagem ou sua 
distribuição segundo as condições da 
estrada ou da carga ...............................................7/00; 8/00 

Frenagem contínua...................................................... 10/00 
transmissão do controle entre os meios 
para dar início e os freios .......................... 11/00, 13/00 

Peças ou acessórios para controle de freios 
por pressão de fluido: 

estrutura, disposição e operação das 
válvulas ................................................................. 15/00 
outras peças ou acessórios.................................... 17/00 

 

1/00 Disposições dos elementos de frenagem, isto é, das partes 
em que ocorrem os efeitos da frenagem 

1/02 . atuando pelo retardamento das rodas 
1/04 . . atuando diretamente sobre a banda de rodagem 
1/06 . . atuando de outra maneira que não sobre a banda de 

rodagem, por ex., empregando aro, tambor, disco ou 
transmissão 

1/08 . . utilizando um agente fluido ou pulverizado 
1/087 . . . em hidrodinâmica, isto é, deslocamento não 

posit ivo, retardadores [3] 
1/093 . . . em hidrostática, isto é, deslocamento positivo, 

retardadores [3] 

1/10 . . pela utilização do movimento da roda para acumular 
energia, por ex., acionando compressores de ar 
(utilizando a unidade de propulsão como meio de 
frenagem, ver a classe apropriada) 

1/12 . atuando de outra maneira que não pelo retardamento das 
rodas, por ex., ação de jato 

1/14 . . diretamente sobre a estrada (dispositivos portáteis, por 
ex., calços 3/00) 

1/16 . . pelo aumento da resistência do ar, por ex., abas 

3/00 Dispositivos portáteis para impedir movimentos 
indesejáveis de veículos, por ex., calços 



B 60 T 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 247 

5/00 Modificações em veículos para facilitar o resfriamento dos 
freios 

 
Sistemas de controle de freios ou partes dos mesmos 

7/00 Meios para dar início à ação dos freios 
7/02 . por intermédio de uma pessoa 
7/04 . . acionados pelo pé 
7/06 . . . Disposição do pedal 
7/08 . . acionados pela mão 
7/10 . . . Disposição do controle manual 
7/12 . para iniciação automática; para iniciação independente da 

vontade do motorista ou do passageiro 
7/14 . . provocada pelo colapso do motorista (dispositivos de 

homem morto para veículos de propulsão elétrica B 60 
L 3/02) 

7/16 . . acionada por controle remoto, isto é, meios para dar 
início não montados no veículo 

7/18 . . . acionados por um aparelho instalado à beira da 
estrada 

7/20 . . especialmente para reboques, por ex., no caso de 
desengate do reboque (freios contra excesso de 
velocidade acionados por inércia 13/08) 

7/22 . . iniciado por contato do veículo, por ex., do pára-
choque, com um objeto externo, por ex., um outro 
veículo [4] 

8/00 Disposições para ajustar a força de frenagem das rodas à 
variação de condições veiculares ou às condições da 
superfície de rolamento, por ex., limitando ou variando a 
distribuição da força de frenagem (pela mudança do número 
de cilindros de freio ativos nos sistemas de frenagem 
mecânicos 17/10) 

8/18 . sensível ao piso ou à carga do veículo, por ex., distribuição 
de carga (8/30 tem prioridade; sensível ao peso e condição 
de velocidade 8/58) [4] 

8/20 . . com controle escalonado do movimento 
8/22 . . com controle contínuo do movimento 
8/24 . sensível à inclinação ou à mudança de direção do veículo, 

por ex., ao transpor curvas 
8/26 . caracterizados pela produção de frenagem diferencial entre 

as rodas dianteiras e traseiras 
8/28 . . sensível à desaceleração [4] 
8/30 . . sensível à carga [4] 
8/32 . sensível a uma condição de velocidade, por ex., aceleração 

ou desaceleração (8/28 tem prioridade; dispositivos 
elétricos em veículos de propulsão elétrica para fins de 
indicação de derrapagem da roda B 60 L 3/10; medição da 
velocidade linear ou angular per se G 01 P 3/00) [4] 

8/34 . . com um regulador de pressão hidráulica sensível a uma 
condição de velocidade [4] 

8/36 . . . incluindo uma válvula piloto respondendo a uma 
força eletromagnética [4] 

8/38 . . . incluindo meios de válvula do tipo de relé ou 
controlado pelo motorista [4] 

8/40 . . compreendendo um circuito hidráulico adicional 
incluindo meios de pressurização hidráulica para 
modificar a pressão do fluido de frenagem, por ex., 
incluindo uma bomba acionada pela roda para detectar 
uma condição de velocidade ou bombas controladas 
por meios independentes do sistema de frenagem [4] 

8/42 . . . com câmaras de expansão para controle da 
pressão [4] 

8/44 . . . cooperando com um instrumento mecânico auxiliar 
para aumentar a pressão, associado com um 
cilindro mestre para controlar a liberação e 
reaplicação da pressão de frenagem através de uma 
interação com o instrumento mecânico auxiliar [4] 

8/46 . . . a pressão sendo reduzida por exaustão do fluido [4] 
8/48 . . . ligando o atuador de frenagem a uma fonte 

alternativa ou adicional de pressão hidráulica [4] 
8/50 . . . com meios para controlar a taxa na qual a pressão é 

reaplicada ao freio [4] 
8/52 . . sensível ao torque, isto é, aonde a ação de frenagem é 

controlada por forças produzindo ou tendendo a 
produzir um balanço ou movimento rotativo no 
membro rotativo fresado [4] 

8/54 . . por meios mecânicos [4] 
8/56 . . com meios para alterar o coeficiente de atrito [4] 
8/58 . . sensível à velocidade e a uma outra condição ou a 

diversas condições de velocidade [4] 
 
 
Nota 
 

Neste grupo, uma única condição a qual é por si mesma 
correspondente a ou característica de uma outra condição 
isolada não é considerada como condições diversas. [4] 

 
8/60 . . . utilizando circuito elétrico para controlar a ação de 

frenagem, o circuito derivando uma função de 
controle relativo à dinâmica do veículo ou roda 
frenada [4] 

8/62 . . . . aonde as rodas individuais do veículo são 
dotadas (i) com sistemas de frenagem 
completos operando as rodas individuais de 
acordo com seu estado dinâmico ou, (ii) com 
uma unidade central de processamento com a 
admissão nas rodas individuais ou grupo de 
rodas e produzindo uma pluralidade de sinais 
de controle para operar separadamente rodas 
individuais ou grupo de rodas [4] 

8/64 . . . . aonde a ação de controle de frenagem é 
caracterizada pela maneira na qual a pressão do 
fluido de frenagem é reduzida ou reaplicada [4] 

8/66 . . . . aonde a ação de frenagem é sensível à 
diferença entre uma velocidade do veículo 
computada ou outra teórica e uma velocidade 
de uma roda real [4] 

8/68 . . . . . aonde a ação de frenagem é controlada pela 
diferença entre a taxa de mudança da 
velocidade de veículo e a taxa de mudança 
da velocidade da roda [4] 

8/70 . . . . . sensível à aceleração e desaceleração do 
veículo ou da roda [4] 

8/72 . . sensível a uma diferença entre uma condição de 
velocidade, por ex., desaceleração e uma referência 
fixada (8/66 tem prioridade) [4] 

8/74 . . . sensível a uma taxa de mudança de velocidade [4] 
8/76 . . . dois ou mais meios sensores de rodas diferentes 

indicativos do mesmo tipo de condição de 
velocidade [4] 

8/78 . . . utilizando circuito elétrico para controlar a ação de 
frenagem, o circuito derivando uma função de 
controle relativo à dinâmica do veículo ou roda 
frenada [4] 
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8/80 . . . . meios sensíveis a uma taxa de mudança de 
velocidade [4] 

8/82 . . . . dois ou mais meios sensores de rodas 
diferentes indicativos do mesmo tipo de 
condição de velocidade [4] 

8/84 . . . . aonde duas rodas ou grupo de rodas são 
controlados em dependência do 
comportamento de uma roda de referência ou 
grupo de rodas, com meios para mudança da 
roda de referência, por ex., operação "alta 
seleção, baixa seleção" [4] 

8/86 . . aonde os freios são automaticamente aplicados de 
acordo com a condição de velocidade e com meios 
para exceder o dispositivo de frenagem automática 
quando uma condição de derrapagem ocorre [4] 

8/88 . . com meios sensíveis a falhas, isto é, meios para 
detectar e indicar operação defeituosa dos meios de 
controle sensíveis à velocidade [4] 

8/90 . . . utilizando um sinal de velocidade simulada para 
testar os meios de controle sensíveis à 
velocidade [4] 

8/92 . . . levando a ação corretiva automaticamente [4] 
8/94 . . . . em um regulador da pressão do fluido [4] 
8/96 . . . . nos meios de controle sensíveis à velocidade 

[4] 

10/00 Controle ou regulagem para frenagem contínua utilizando 
um fluido ou um agente pulverizado, por ex., para uso 
quando da descida de um longo declive [4] 

10/02 . com freio hidrodinâmico [4] 
10/04 . com freio hidrostático [4] 

11/00 Transmissão da ação de frenagem entre o meio de iniciação 
e os meios terminais da ação, na qual a transmissão não é 
nem assistida nem mediante relê de potência, ou na qual tal 
assistência ou tal relé não são essenciais (se a assistência ou 
o relê de potência são essenciais 13/00) [5] 

11/04 . . transmissão mecânica [5] 
11/06 . . . Elementos de compensação [5] 
11/08 . . . por meio de um sistema de alavancas variáveis [5] 
11/10 . . transmissão por fluidos, por ex., hidráulica [5] 
11/12 . . . em que a força transmitida varia (11/16 a 11/28 

têm prioridade) [5] 
11/14 . . . em que a força transmitida permanece 

sensivelmente constante [5] 
11/16 . . . Controle principal, por ex., cilindros mestres 

(cilindros mestres associados a amplificadores de 
vácuo 13/565) [5] 

11/18 . . . . Ligação dos mesmos aos dispositivos de dar 
início [5] 

11/20 . . . . Unidades de cilindros mestres múltiplos em 
tandem, lado a lado ou em outra disposição [5] 

11/21 . . . . de dois pedais atuando sobre circuitos 
respectivos, nos quais as pressões se igualam 
quando os dois pedais são acionados 
conjuntamente, por ex., para controles de 
direção (direção para rodas não orientáveis ou 
para veículos de lagarta pelo acionamento 
diferencial dos elementos de aderência ao solo 
em lados opostos do veículo utilizando freios 
como meios principais de efetuar a direção B 
62 D 11/08) [5] 

11/22 . . . . caracterizados por constituírem parte integrante 
do reservatório [5] 

11/224 . . . com meios para fazer variar a pressão , por ex., por 
um funcionamento em duas etapas obtido mediante 
a utilização de diferentes diâmetros de pistão, ou 
pela utilização de uma variação contínua de 
diâmetro de pistão [5] 

11/228 . . . Disposições para manter a pressão, por ex., para 
reabastecer a câmara do cilindro mestre com o 
fluido procedente de um reservatório (11/232 tem 
prioridade) [5] 

11/232 . . . Válvulas de recuperação [5] 
11/236 . . . Disposição para vedação do pistão [5] 
11/24 . . . Dispositivos de dar início único atuando em mais 

de um circuito, por ex., em circuito duplo 
(cilindros mestres múltiplos 11/20) [5] 

11/26 . . . Reservatórios (constituindo parte integrante dos 
controles principais 11/22) [5] 

11/28 . . . Válvulas especiais para esse fim (recuperação de 
válvulas 11/232) [5] 

11/30 . . . . Válvulas de sangria para sistemas de freios 
hidráulicos [5] 

11/32 . . . . Válvulas automáticas de interrupção para tubos 
defeituosos [5] 

11/34 . . . . Válvulas para reduzir ou limitar a pressão [5] 

13/00 Transmissão de ação de frenagem dos meios de dar início 
aos elementos terminais dos freios com auxílio de forças ou 
de acionamento; Sistemas de freios incorporando esses 
meios de transmissão, por ex., sistemas de freios e ar 
comprimido (disposições para ajustar a força de frenagem da 
roda à variação de condições veiculares ou de superfície de 
rolamento 8/00; válvulas incorporadas a esses sistemas 15/00) 

13/02 . com auxílio ou acionamento mecânico 
13/04 . . por molas ou pesos (liberados por fluido 13/10) 
13/06 . . por inércia, por ex., volante 
13/08 . . . Freios para excesso de velocidade (meios para 

iniciação automática da ação de frenagem 
especialmente para reboques 7/20) 

13/10 . com auxílio, acionamento ou liberação por fluido 
13/12 . . sendo o fluido um líquido 
 
 
Nota 
 

Nos grupos 13/122 a 13/20, é aconselhável acrescentar os 
códigos de indexação dos grupos 101:00 a 105:00. Os códigos 
de indexação devem ser não-ligados.  [6] 

 
13/122 . . . Sistemas utilizando cilindro mestre e válvula 

reguladora; Associações estruturais do cilindro 
mestre com a válvula distribuidora  [6] 

13/125 . . . Sistemas que utilizam válvula reguladora de 
pressão do freio sem cilindro mestre  [6] 

13/128 . . . Sistemas que utilizam uma bomba hidráulica 
combinada com um cilindro mestre  [6] 

13/13 . . . . com  potência hidráulica adicional direta desde 
a bomba até o circuito de frenagem  [6] 

13/132 . . . Sistemas que utilizam  uma  bomba  acionada por 
energia mecânica, por ex., para cilindro mestre  [6] 

13/135 . . . Bombas caracterizadas por uma válvula de 
controle no pistão   [6] 

13/138 . . . Meios de suprimento de pressão  [6] 
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13/14. . . . que utilizam acumuladores ou reservatórios  [6] 
13/16 . . . . que utilizam bombas diretamente, isto é sem 

interposição de acumuladores ou reservatórios  
[6] 

13/18 . . . . com controle do fluxo de saída da bomba  [6] 
13/20 . . . . com controle dos meios de acionamento das 

bombas [6] 
13/22 . . . Freios acionados por molas ou pesos e liberados 

hidraulicamente 
13/24 . . sendo o fluido um gás 
13/26 . . . Sistemas de ar comprimido 
13/36 . . . . diretos, isto é, freios acionados diretamente por 

ar comprimido 
13/38 . . . . Freios acionados por molas ou pesos e 

liberados por ar comprimido 
13/40 . . . . indiretos, isto é, amplificadores de ar 

comprimido 
13/44 . . . . . com amplificadores de duas câmaras 
13/45 . . . . .  com vários amplificadores, por ex., 

amplificadores em tandem [5] 
13/46 . . . Sistemas a vácuo 
13/48 . . . . diretos, isto é, freios acionados diretamente por 

vácuo 
13/50 . . . . Freios acionados por molas ou pesos e 

liberados por vácuo 
13/52 . . . . indiretos, isto é, amplificadores de vácuo 
13/56 . . . . . com amplificadores de duas câmaras 
13/563 . . . . . com vários amplificadores, por ex., 

amplificadores em tandem [5] 
13/565 . . . . . caracterizados pelo fato de estarem 

associados aos cilindros mestres, por ex., 
formados de uma só peça [5] 

13/567 . . . . . caracterizados pelas características 
estruturais da caixa ou por suas disposições 
de reforço ou de montagem [5] 

13/569 . . . . . caracterizados por detalhes do pistão, por 
ex., estrutura, montagem do diafragma [5] 

13/57 . . . . . caracterizados pelas características 
estruturais das válvulas de controle [5] 

13/573 . . . . . caracterizados por dispositivos de 
reação [5] 

13/575 . . . . . . utilizando discos ou almofadas 
elásticas [5] 

13/577 . . . . . . utilizando alavancas [5] 
13/58 . . Sistemas combinados ou conversíveis 
13/60 . . . de pressão de fluido tanto quanto a vácuo 
13/62 . . . ao mesmo tempo diretos e automáticos 
13/64 . . . tanto de uma quanta de várias, por ex., simples e 

em tandem [5] 
13/66 . . Controle elétrico de sistemas de freios por pressão de 

fluido 
13/68 . . . por válvulas de controle elétrico 
13/70 . . . por interruptores controlados por fluido 
13/72 . . . por sistemas a vácuo 
13/74 . com auxílio ou acionamento elétrico 

15/00 Estrutura, disposição, ou funcionamento das válvulas 
incorporadas nos sistemas de freios mecânicos e não 
abrangidas pelos grupos 11/00 ou 13/00 (estruturas de 
válvulas sensíveis a uma condição de velocidade 8/34; 
conexões de válvulas à material elástico inflável B 60 C  
29/00) [4] 

15/02 . Válvulas de acionamento e liberação dos freios 
15/04 . . Válvulas-piloto 
15/06 . . . Válvulas-piloto individuais para freios à pressão 

sem controle automático 
15/08 . . . Válvulas-piloto para freios à pressão com controle 

automático (iniciação automática dos freios per se 
7/12) 

15/10 . . . para freios a vácuo 
15/12 . . . combinadas com válvulas de relé ou similares 
15/14 . . . atuando sobre os meios de controle elétrico 
15/16 . . . Disposições para permitir o controle dos sistemas 

de um ou mais pontos 
15/18 . . Válvulas de relé triplas ou outras que permitam o 

acionamento ou a liberação escalonada e acionada pela 
variação de pressão no cano do freio ou equivalente à 
fonte de ar comprimido ou de vácuo ou à atmosfera 

15/20 . . . controladas por duas pressões de fluido 
15/22 . . . . com uma ou mais válvulas auxiliares, para 

frear, liberar, encher tanques 
15/24 . . . controladas por três pressões de fluido 
15/26 . . . . sem ação rápida de frenagem 
15/28 . . . . . e com válvulas auxiliares 
15/30 . . . . com a ação rápida de frenagem 
15/32 . . . . . e com válvulas auxiliares 
15/34 . . . controladas alternativamente por duas ou três 

pressões de fluido 
15/36 . . Outros dispositivos de controle ou válvulas 

caracterizados por funções definidas 
15/38 . . . para ação rápida e frenagem poderosas, por ex., 

com tanques auxiliares para compensar as paradas 
15/40 . . . . com cilindros separados de ação e acionamento 
15/42 . . . com ação de frenagem rápida, isto é, com válvulas 

de aceleração acionadas pela variação da pressão 
nos canos dos freios 

15/44 . . . . e funcionando independentemente do 
     dispositivo principal de controle 
15/46 . . . para retardar a ação de frenagem a fim de impedir 

que os últimos veículos de um comboio alcancem 
os da frente 

15/48 . . . para encher tanques 
15/50 . . . . com meios para limitar ou aliviar a pressão em 

tanques 
15/52 . . . para liberação rápida dos freios, por ex., 

influenciando a contrapressão na válvula tripla ou 
devolvendo o ar do tanque ou do cilindro do freio 
para o cano do freio 

15/54 . . . para controlar o escapamento da válvula tripla ou 
do cilindro do freio 

15/56 . . . para encher tanques por meio de um cano 
secundário de alimentação 

15/58 . . . para dar impulsos de controle por meio de um cano 
de ar secundário 

15/60 . . . para liberar ou aplicar os freios quando os veículos 
de um comboio estiverem desengatados 
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17/00 Peças componentes, detalhes ou acessórios de sistemas 
de freios não incluídos nos grupos 8/00, 13/00 ou 15/00 
ou apresentando outras características (compressores de 
ar F 04) [4] 

17/02 . Disposições de bombas ou compressores ou 
dispositivos de controle para os mesmos 

17/04 . Disposições de tubulações, válvulas na tubulação, por 
ex., válvulas de interrupção, conexões ou mangueiras de 
ar (conexões de tração envolvendo juntas para linhas de 
suprimento, circuitos elétricos ou similares B 60 D 
1/62; conexões específicas para veículos ferroviários 
para, ou combinado com, conexões ou conectores para 
condutos de fluidos ou cabos elétricos B 61 G 5/06; 
tubos, válvulas de interrupção, conexões, mangueiras de 
ar per se F 16 C, K, L) [4] 

17/06 . Utilizações ou disposições de tanques 
17/08 . Cilindros de freios outros que não elementos finais de 

acionamento (com mecanismos de compensação de 
desgaste constituindo parte integrante dos mesmos, 
elementos finais de acionamento F 16 D) 

17/10 . . Dois ou mais cilindros atuando sobre o mesmo freio 
com meios para torná-los ativos de maneira seletiva 
ou em sucessão, sendo variável o número de 
cilindros ativos 

17/12 . . . segundo o peso do veículo 
17/14 . . . sendo a velocidade do veículo 

17/16 . . Travamento dos cilindros de freios 
17/18 . Dispositivos de segurança; Controle 
17/20 . . Dispositivos de segurança podendo ser acionados 

por passageiros outros que não o condutor 
17/22 . . Dispositivos para controlar ou verificar sistemas de 

freios; Dispositivos de sinalização 
 
Esquema de indexação associado com os grupos 13/122 a 13/20, 
relativos aos meios de suprimento de pressão. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados.  [6]   
 
Nota 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação.  [6] 

101:00 Acumuladores  [6] 

103:00 Bombas  [6] 

105:00 Reservatórios  [6] 

 

B 60 V VEÍCULOS A COLCHÃO DE AR (dispositivos para movimentação de cargas pesadas à curta distância por meio de um colchão de 
fluido a alta pressão, fornecida por uma fonte independente, entre a carga e o solo B 65 G 7/06) 
 

Nota 

Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
– "veículos a colchão de ar" inclui todos os veículos que total ou parcialmente são sustentados em terra ou na água por colchões de ar 

ou outros colchões gasosos. 

 

1/00 Veículos a colchão de ar (veículos terrestres, embarcações ou 
aeronaves adaptados ou modificados para trafegar sobre 
colchões de ar 3/00) 

1/02 . em que o colchão é formado e mantido, pelo menos, por 
uma cortina de fluido periférica 

1/04 . em que o colchão é mantido, pelo menos em parte, por 
paredes 

1/06 . em que o colchão é formado dentro de uma câmara de 
repleção 

1/08 . em que o colchão é formado durante o movimento para 
frente do veículo por efeito dinâmico 

1/10 . em que o bocal formado da cortina ou a base do veículo é 
formada de modo a criar uma cortina de turbilhão 

1/11 . Controle da estabilidade ou da posição [2] 
1/12 . . por divisão do colchão [2] 
1/14 . Propulsão; Controle da mesma (1/11 tem prioridade) [2] 

1/15 . . utilizando uma parte do fluido que forma o colchão [2] 
1/16 . Saias flexíveis 
1/18 . Estrutura da célula 
1/20 . Desviadores de salpicos 
1/22 . providos de superfície hidrodinâmica (superfícies 

hidrodinâmicas per se B 63 B 1/24) 

3/00 Veículos terrestres, embarcações ou aeronaves adaptadas 
ou modificadas para trafegar sobre colchões de ar 

3/02 . Veículos terrestres, por ex., veículos rodoviários 
3/04 . . conjugados a trilhos ou outros dispositivos de guia, por 

ex., com colchão de ar entre o trilho e o veículo 
3/06 . Embarcações 
3/08 . Aeronaves, por ex., mecanismos de aterrissagem sobre 

colchão de ar para os mesmos 
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B 61 FERROVIAS 
 

Nota 

Nesta classe, a seguinte expressão é empregada com os significados indicados: 
– "sistemas ferroviários" abrange: 

(a) sistemas nos quais trens ou veículos particulares de passageiros ou caminhões de carga correm sobre ou são 
guiados por vias de solo ou elevadas definidas por trilhos, cabos, cabos elétricos ou outros elementos de guia para 
rodas, rolos ou dispositivos deslizantes antifricção (se permanentemente ligados a um elemento de tração 
contínua B 65 G 17/00); 

(b) sistemas em que os transportadores ou impulsores para pessoas ou cargas são presos a, por ex., suspensos em, 
uma corda ou cabo de tração guiado que determina sua trajetória (transportadores de correntes, transportadores de 
arrasto B 65 G 17/00, 19/00); 

(c) sistemas de "acoplamento optativo" de qualquer um dos tipos acima em que os veículos, os transportadores de 
carga ou as cargas podem ser acoplados ou não, à vontade, a elementos de tração contínua, por ex., cabos, 
correntes. 

B 61 B SISTEMAS FERROVIÁRIOS; EQUIPAMENTOS PARA OS MESMOS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL (ascensores 
ou monta-cargas, elevadores, escadas rolantes, passarelas rolantes B 66 B) [4] 
 

Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
– "ferrovias a cabo" abrange ferrovias que utilizam cabos ou correntes como meios de tração ou suspensão; 
– "cordas", "cabos" ou "correntes" são equivalentes, a menos que seja especificamente mencionado. [2] 

 
Índice da Subclasse 
 
SISTEMAS CONVENCIONAIS....................................................1/00 
SISTEMAS ELEVADOS.......................................................3/00, 5/00 
SISTEMAS A CABO 

Linhas flexíveis suspensas; linhas fixas .....................7/00; 9/00  
Apenas por cabos de tração...............................................11/00  

Sistemas de acoplamento optativo.................................... 10/00 
Peças.................................................................................. 12/00 

OUTROS SISTEMAS; COMBINAÇÕES......................... 13/00; 15/00 

 

1/00 Disposição geral das estações, plataformas ou desvios; 
Redes ferroviárias; Sistemas de manobra de carros 
ferroviários (rampas ou dispositivos de manobra B 61 J; 
Construção de plataformas E 01 F 1/00; horários G 09 D) 

1/02 . Disposição geral de estações e plataformas, inclusive 
dispositivos de proteção para passageiros 

 
Sistemas ferroviários elevados 

3/00 Sistemas ferroviários elevados com veículos suspensos (com 
linhas flexíveis suspensas 7/00; do tipo de cavalete ou outro de 
equilíbrio similar com monotrilho 13/06; com cabos de 
propulsão e para transporte de materiais B 65 G; linhas para 
esse fim E 01 B 25/00) 

3/02 . com veículos de autopropulsão 

5/00 Sistemas ferroviários elevados sem veículos suspensos (com 
monotrilho 13/04; linhas para esse fim E 01 B 25/00) 

5/02 . com dois ou mais trilhos 
 

Sistemas ferroviários a cabo (dispositivos de desvio com tração a 
cabo B 61 J); Sistemas de acoplamento optativo (disposições 
especialmente adaptadas ou montadas para armazenar e desenrolar e 
reenrolar repetidamente pedaços de material B 65 H 75/34) [2] 

7/00 Sistemas ferroviários a cabo com linhas flexíveis suspensas 
7/02 . com cabos de tração separados 
7/04 . com linhas suspensas servindo de cabos de tração 
7/06 . com veículos de autopropulsão 
 
9/00 Sistemas de bondes ou funiculares com linhas rígidas e 

tração a cabo (ganchos de tração 12/12) [2] 

10/00 Sistemas de acoplamento optativo (elevação de esquis, 
elevação de trenós ou sistemas similares sem linhas férreas 
unicamente com cabos de tração guiados 11/00) [2] 

10/02 . com veículos suspensos [2] 
10/04 . com veículos rolando sobre o solo em linhas [2] 

11/00 Elevação de esquis, elevação de trenós ou sistemas 
similares sem linhas, unicamente com cabos de tração 
guiados 
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12/00 Peças, detalhes ou acessórios não incluídos nos grupos 7/00 
a 11/00 (freios ferroviários B 61 H; plataformas giratórias B 
61 J 1/06) [2] 

12/02 . Suspensão da carga; Meios de guia, por ex., rodas; Fixação 
dos cabos de tração [2] 

12/04 . Dispositivos para amortecer vibrações [2] 
12/06 . Dispositivos de segurança ou medidas para impedir ruptura 

dos cabos [2] 
12/08 . Lubrificação dos cabos [2] 
12/10 . Acionamentos dos cabos de tração [2] 
12/12 . Tranquetas de cabos; Ganchos de tração [2] 
 
Outros sistemas ferroviários; Combinações de sistemas 

13/00 Outros sistemas ferroviários 

13/02 . Ferrovias de cremalheiras 
13/04 . Sistemas de monotrilho 
13/06 . . Do tipo balancim ou outros de equilíbrio similar 
13/08 . Sistemas de deslizamento ou elevação (suspensão ou 

elevação magnéticas para veículos per se B 60 L 13/04; 
veículos com colchões de ar entre os trilhos e os veículos 
B 60 V 3/04) [4] 

13/10 . Sistemas de túnel (transportadores de tubos pneumáticos B 
65 G) 

13/12 . Sistemas com dispositivos de propulsão entre ou ao longo 
dos trilhos, por ex., sistemas pneumáticos (tração a cabo 
9/00; dispositivos de manobra de carros B 61 J) 

 
15/00 Combinações de sistemas ferroviários 

 

B 61 C LOCOMOTIVAS; AUTOMOTRIZES (veículos em geral B 60; armações ou truques B 61 F; equipamento ferroviário especial para 
locomotivas B 61 J, K) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange: 
– características gerais de estrutura ou peças de locomotivas e automotrizes não incluídas em outro local; 
– características não-elétricas de locomotivas elétricas. 

 
Índice da Subclasse 
 
LOCOMOTIVAS E AUTOMOTRIZES EM GERAL 

Caracterizadas pela força motriz: vapor; 
eletricidade; combustão interna ou turbina 
a gás ...................................................................1/00; 3/00; 5/00 
outras ...................................................................................7/00 
Caracterizadas pelo sistema de transmissão........................9/00 
Caracterizadas pelo modo de aplicação do 
esforço de tração................................................................11/00 

LOCOMOTIVAS E AUTOMOTRIZES PARA 
USO ESPECIAL............................................................................ 13/00 
DETALHES E ACESSÓRIOS 

Para sistemas especiais de transmissão............................... 9/00 
Para meios especiais de propulsão.................................... 11/00 
Para fins gerais e não incluídos em outro 
local ........................................................................ 15/00, 17/00 

POSTOS DE ABASTECIMENTO DE 
ACUM ULADORES DE AR OU A VAPOR.................................. 8/00 

 

Locomotivas e automotrizes em geral ou caracterizadas pelo tipo 
de força motriz empregada 

1/00 Locomotivas ou automotrizes a vapor (caracterizadas pelo 
sistema de transmissão de força 9/00; máquinas F 01; caldeiras 
F 22 B) 

1/02 . de estrutura articulada; com duas ou mais máquinas 
(utilização de motores auxiliares 15/02) 

1/04 . com acumuladores de vapor (acumuladores de vapor F 01 
K) 

1/06 . Aerodinâmica (das carrocerias B 61 D) 
1/08 . Colocação ou disposição de aparelho de combustão ou 

acessórios para esse fim 
1/10 . Colocação ou disposição de geradores de vapor 
1/12 . Colocação ou disposição de condensadores 

1/14 . Colocação ou disposição de aparelhos de exaustão 

3/00 Locomotivas ou automotrizes elétricas (caracterizadas pelo 
sistema de transmissão de força 9/00; características elétricas 
B 60 L, H 02) 

3/02 . com acumuladores elétricos 

5/00 Locomotivas ou automotrizes com motores de combustão 
interna ou turbinas a gás (caracterizadas pelo sistema de 
transmissão de força 9/00; máquinas F 02) 

5/02 . Colocação ou disposição de entrada de ar e aparelho para 
suprir, circular ou filtrar o ar para combustão ou 
resfriamento do motor 

5/04 . Colocação ou disposição de aparelhos de exaustão 
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7/00 Outras locomotivas ou automotrizes 
7/02 . Locomotivas ou automotrizes com acumuladores 

pneumáticos 
7/04 . Locomotivas ou automotrizes com dois ou mais tipos ou 

espécies diferentes de motor, por ex., motores a vapor e de 
combustão interna 

 
 
8/00 Postos de abastecimento de acumuladores pneumáticos ou 

a vapor para locomotivas ou automotrizes 

9/00 Locomotivas ou automotrizes caracterizadas pelo tipo do 
sistema de transmissão usado; Sistemas de transmissão 
especialmente adaptados a locomotivas ou automotrizes 
(elementos de máquinas F 16) 

9/02 . Sistemas de transmissão de ou para locomotivas ou 
automotrizes com motores a vapor de pistões de 
movimento alternativo 

9/04 . . consistindo em eixos de manivelas e barras de engate  
9/06 . . com mecanismos de transmissão dentados, de corrente, 

fricção ou correia 
9/08 . Sistemas de transmissão de ou para locomotivas ou 

automotrizes com motores de combustão interna de pistões 
de movimento alternativo 

9/10 . . mecânicos (combinados com sistema de transmissão 
hidráulica 9/14) 

9/12 . . . com mecanismos de mudança de velocidade 
9/14 . . hidráulicos, incluindo combinações com sistema de 

transmissão mecânica 
9/16 . . . utilizando mecanismos do tipo hidrostático 
9/18 . . . utilizando mecanismos do tipo hidrocinético 
9/20 . . . . com sistema mecânico de mudança de 

velocidade 
9/22 . . pneumáticos 
9/24 . . elétricos (9/38 tem prioridade) 
9/26 . . com os eixos de transmissão formando ângulo com os 

eixos de acionamento 
9/28 . Sistemas de transmissão de ou para locomotivas ou 

automotrizes com motores acionadores rotativos, por ex., 
turbinas 

9/30 . . mecânicos (combinados com sistema de transmissão 
hidráulica 9/34) 

9/32 . . . com mecanismos de mudança de velocidade 
9/34 . . hidráulicos, incluindo combinações com sistemas de 

transmissão mecânica 
9/36 . . elétricos (9/38 tem prioridade) 
9/38 . Sistemas de transmissão de ou para locomotivas ou 

automotrizes com propulsão por motor elétrico 
(características elétricas B 60 L, H 02) 

9/40 . . com eixos de manivelas e barras de engate 
9/42 . . hidráulicos 
9/44 . . com eixos de transmissão ocos, concêntricos ao eixo 

da roda 
9/46 . . com motores constituindo partes de rodas 
9/48 . . com motores suportados pelo chassi do veículo e pelo 

eixo propulsor, por ex., suspensão sobre eixos ou 
frontal 

9/50 . . . em truques 
9/52 . . com eixos de transmissão formando ângulo com os 

eixos de acionamento 
 

Locomotivas ou automotrizes caracterizadas pela maneira pela 
qual o esforço de tração é aplicado ou por sua aplicação a sistemas 
ou finalidades ferroviárias especiais 

11/00 Locomotivas ou automotrizes caracterizadas pela maneira 
pela qual o esforço de tração é aplicado; Colocação ou 
disposição dos mecanismos de rolamento outros que não os 
de rodas motrizes normais (estruturas de rodas B 60 B) 

11/02 . esforço de tração aplicado a cabos ou correntes) 
11/04 . esforço de tração aplicado a cremalheiras 
11/06 . esforço de tração aplicado ou suprido por força 

aerodinâmica ou reação exercida por um fluido, por ex., 
hélices e propulsão a jato ou a foguete 

13/00 Locomotivas ou automotrizes caracterizadas por sua 
aplicação a sistemas ou finalidades especiais (11/00 tem 
prioridade; carros-plataforma de autopropulsão, guindastes 
para carros de socorro, carros de inspeção de linha B 61 D 
15/00; características gerais de veículos para indicar condições 
da linha B 61 K 9/00) 

13/02 . para rebocar ou transportar navios ou para fins especiais 
similares 

13/04 . para ferrovias elevadas com trilhos rígidos (13/08 tem 
prioridade) 

13/06 . ferrovias com trilhos flexíveis suspensos, por ex., ferrovias 
de cabo 

13/08 . para ferrovias do tipo de cavalete ou outro equilíbrio 
similar 

 
Detalhes ou acessórios não incluídos em outro local 

15/00 Manutenção ou aumento da força de arranque ou de 
Frenagem por meio de medidas ou dispositivos auxiliares; 
Prevenção de derrapagem das rodas; Controle da 
distribuição do esforço de tração entre as rodas motrizes 
(propulsão de locomotivas ou de automotrizes por meios 
especiais 11/00; rodas motrizes com dispositivos 
antiderrapantes B 60 B; freios B 61 H; umidificação ou 
lubrificação dos trilhos B 61 K) 

15/02 . por rodas motrizes auxiliares; por engate temporário ou 
utilização de volantes ou motores auxiliares 

15/04 . por controle da pressão das rodas, por ex., por pesos 
móveis ou peças pesadas ou por dispositivos magnéticos 
(freios magnéticos B 61 H) 

15/06 . . por deslocamento do combustível, lastro ou similares 
15/08 . Prevenção da derrapagem da roda (ajustagem da força de 

frenagem das rodas para impedir a derrapagem B 60 T 
8/00) 

15/10 . . pelo depósito de areia ou materiais similares de 
aumento da fricção (para veículos em geral B 60 B; 
controle combinado dos dispositivos para espalhar 
areia e freios B 61 H) 

15/12 . . pela redução da força motriz 
15/14 . controlando a distribuição do esforço de tração entre as 

rodas motrizes 
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17/00 Colocação ou disposição de peças; Detalhes ou 
acessórios não incluídos em outro local; Emprego de 
mecanismos de controle e de sistemas de controle [2] 

17/02 . Carvoeiras, tanques, tênderes (carrocerias B 61 D); 
Aparelhos para drenar ou aspirar água ou combustível; 
Acessórios para suprimentos de água ou combustível 
(instalações ao longo da via, por ex., carvoeiras, 
tanques, para abastecimento de locomotivas com areia 
ou água B 61 K 11/00) 

17/04 . Colocação ou disposição de cabinas de direção, 
plataformas ou casa de máquinas; Ventilação dos 
mesmos (cabinas de direção ou acessórios B 61 D) 

17/06 . Dispositivos para armazenamento de força 
17/08 . Sistemas de lubrificação (em geral F 16 N) 
17/10 . Tirantes de conexão para rodas motrizes; Disposição de 

seus mancais (bielas ou mancais em geral F 16 C 7/00, 
9/04) 

17/12 . Mecanismos de controle; Disposições para controle de 
locomotivas de pontos remotos no trem ou quando 
operando em unidades múltiplas (controle de pontos 
fora do trem B 61 L 3/00; telemotores acionados a 
fluido servomotores F 15 B; dispositivos de controle em 
geral G 05) 

 

B 61 D DETALHES DAS CAIXAS OU TIPOS DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS (veículos em geral B 60; adaptação dos veículos a 
sistemas especiais B 61 B; pallets B 61 F) 

 
Índice da Subclasse 
 
TIPOS DE VEÍCULOS 

De passageiros; de carga; tanque; de minério ..1/00; 3/00; 5/00; 
11/00 
Tremonha; Basculante................................................7/00; 9/00 
Bondes ...............................................................................13/00 
Outros................................................................................15/00 

DETALHES DE CARROCERIAS E ACESSÓRIOS 
Detalhes 

estrutura de carrocerias: geral; 
portas; degraus; janelas; tetos  
móveis; dispositivos para  
carga e descarga ...................................17/00; 19/00; 23/00; 

25/00; 39/00; 47/00 

guarnições internas; leitos;  
assentos; instalações sanitárias;  
condicionamento do ar;  
iluminação; outros ...............................31/00; 33/00; 35/00; 

27/00; 29/00; 37/00 
dispositivos utilizando a força dos 
movimentos dos veículos............................................ 43/00 
outros.......................................................................... 49/00 

Acessórios 
sinais, porta-bilhetes ................................................... 41/00 
cobertas; dispositivos para prender a carga ..... 39/00; 45/00 
outros.......................................................................... 49/00 

 

Tipos de veículos ferroviários ou de bondes 

1/00 Carros para o transporte ferroviário normal de 
passageiros (carros de minérios 11/00; bondes 13/00) 

1/02 . Disposições gerais em carros-dormitório ou carros de 
poltronas-leito (1/08 tem prioridade) 

1/04 . Disposições gerais de assentos (1/06 tem prioridade; 
assentos per se 33/00) 

1/06 . dispositivos em andares múltiplos 
1/08 . . de carros-dormitório 

3/00 Vagões ou vagões de carga (vagões-tanques 5/00; tremonha 
7/00; vagões basculantes 9/00; carros para minas 11/00; 
veículos adaptados para transporte de animais B 60 P 3/04) 

3/02 . dispostos em andares múltiplos (para transportar veículos 
3/18) [4] 

3/04 . com pisos móveis, por ex., rotativos ou que podem ser 
levantados ou abaixados 

3/06 . Carros de fundo chato conversíveis em tremonhas 
3/08 . Carros-plataforma compreendendo colunas ou montantes 
3/10 . Veículos articulados 

3/12 . . compreendendo mecanismos de rolamento interligados 
por cargas 

3/14 . . compreendendo mecanismos de rolamento interligados 
por suportes de carga para facilitar o transporte da 
carga em nível baixo 

3/16 . adaptados para transportar cargas especiais [4] 
3/18 . . para veículos [4] 
3/20 . . para containers de expedição [4] 

5/00 Vagões-tanque para transportar materiais fluentes 
(aspectos dos tanques B 65 D 88/00, 90/00, F 17 C) 

5/02 . com mais de um tanque 
5/06 . Montagem de tanques; Carrocerias e armações em uma só 

peça 

7/00 Tremonhas (carros de fundo chato conversíveis em tremonha 
3/06) [2] 

7/02 . com aberturas no fundo para descarga (com a carroceria 
em duas metades e descarga por inclinação das metades 
9/00) 

7/04 . . ficando as aberturas acima do nível do eixo durante a 
descarga 

7/06 . com aberturas permitindo a descarga entre e no exterior 
das rodas 

7/08 . com aberturas permitindo a descarga apenas no exterior 
das rodas 
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7/10 . . sendo a descarga facilitada pelo basculamento do 
fundo 

7/12 . sendo as tremonhas móveis (9/00 tem prioridade) 
7/14 . Adaptações de elementos de tremonhas a ferrovias 
7/16 . . Elementos de fechamento das aberturas de descarga 
7/18 . . . articulados 
7/20 . . . deslizantes 
7/22 . . . Meios de vedação dos mesmos 
7/24 . . . Meios de abrir ou fechar 
7/26 . . . . mecânicos 
7/28 . . . . hidráulicos ou pneumáticos 
7/30 . . . . controlados por meios externos aos vagões 
7/32 . . Meios auxiliares da carga ou descarga 

9/00 Vagões basculantes 
9/02 . caracterizados pelos meios de manobrar ou basculantes 
9/04 . Adaptações de elementos de veículos ferroviários a vagões 

basculantes 
9/06 . . Carrocerias 
9/08 . . Armações; Meios de suporte ou guia das carrocerias 
9/10 . . Dispositivos para impedir capotagem durante o 

movimento basculante 
9/12 . . Acessórios ou dispositivos da carroceria para facilitar 

ou controlar o escoamento durante a descarga 
9/14 . Sistemas basculantes controlados por dispositivos ao longo 

da linha 
11/00 Carros de minério (5/00 a 9/00 têm prioridade) 
11/02 . Estrutura das carrocerias 

13/00 Bondes 
13/02 . De dois andares 

15/00 Outros veículos ferroviários, por ex., carros-plataformas; 
Adaptações de veículos para uso em ferrovias (armações de 
transportadores montados de forma a se deslocarem sobre 
trilhos B 65 G 41/02; máquinas sobre rodas utilizadas na 
construção ou manutenção de vias permanentes E 01 B) 

15/02 . Guindastes para carros de socorro (mecanismo de 
guindastes B 66 C) 

15/04 . conversíveis em outros aparelhos não veiculares, por ex., 
mostruários 

15/06 . Vagões pára-choques; disposições ou estrutura de veículos 
ferroviários para protegê-los contra colisão (pára-choques 
B 61 G 11/00) 

15/08 . Carros de linha para fins de inspeção 
15/10 . . impulsionados à mão ou pé 
15/12 . . impulsionados a motor 
 
Detalhes de carrocerias de veículos ferroviários ou de bondes 

17/00 Detalhes estruturais de carrocerias de veículos (para vagões 
tanque 5/00; para tremonhas 7/00; detalhes da carroceria 
especialmente adaptados a vagões basculantes 9/06; para 
carros de minério 11/00) 

17/02 . redução da resistência do ar pela modificação do perfil 
17/04 . com carrocerias de metal; com carrocerias de estrutura 

mista, por ex., de metal e madeira 
17/06 . . Paredes das extremidades 

17/08 . . Lados 
17/10 . . Pisos 
17/12 . . Tetos (tetos móveis ou dobráveis, cobertas ou lonas 

enceradas 39/00) 
17/14 . . . com passarelas 
17/16 . . . Alçapões nos tetos 
17/18 . . Revestimento interno, por ex., isolamento 
17/20 . . Passagens de comunicação entre os carros; Adaptação 

das extremidades dos carros para esse fim 
17/22 . . . flexíveis, por ex., sanfonas 
17/24 . com estruturas de carrocerias de madeira 
17/26 . com estruturas de carrocerias de concreto 

19/00 Disposições de portas específicas de veículos ferroviários 
(disposições de portas de veículos em geral B 60 J; fechaduras 
de veículos E 05 B 65/12; mecanismos de funcionamento de 
portas E 05 F) 

19/02 . para vagões 

23/00 Estrutura de degraus para veículos ferroviários (escadas 
em geral E 06 C) 

23/02 . Degraus dobráveis para veículos ferroviários 

25/00 Disposições de janelas típicas de veículos ferroviários 
(disposições para janelas de veículos em geral B 60 J; Limpeza 
de janelas de veículos B 60 S; disposições de aquecimento 
especialmente adaptadas para áreas transparentes ou refletoras 
H 05 B 3/84) 

 
Aquecimento, resfriamento, ventilação, iluminação ou 
condicionamento do ar, próprios de veículos ferroviários (para 
veículos em geral B 60) 

27/00 Aquecimento, resfriamento, venti lação ou condicionamento 
do ar 

29/00 Iluminação 
 
Móveis ou acessórios próprios de veículos ferroviários (para 
veículos em geral B 60) 

31/00 Leitos 

33/00 Assentos 

35/00 Instalações sanitárias 

37/00 Outros móveis ou acessórios 
 
Outros detalhes próprios de ve ículos ferroviários (para veículos em 
geral B 60) 

39/00 Cobertas para vagões ou similares; Lonas enceradas; Tetos 
móveis ou dobráveis 

41/00 Indicadores de lugares reservados; Avisos ou outros sinais 
semelhantes; Dispositivos ou disposições relativas à 
bilhetes, por ex., porta-bilhetes; Dispositivos para bilhetes 
de carga ou similares 

41/02 . Suportes ou dispositivos para bilhetes de carga ou 
similares 

41/04 . Indicadores de lugares reservados 
41/06 . Suportes para bilhetes 
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43/00 Dispositivos para utilizar a força do movimento dos 
vagões 

45/00 Meios ou dispositivos para segurar ou prender a carga, 
inclusive proteção contra choques 

47/00 Dispositivos de carga ou descarga combinados com 
veículos, por ex., plataformas de descarga (combinados 
com veículos em geral B 60 P) 

49/00 Outros detalhes 

 

B 61 F SUSPENSÕES PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS, por ex., PALLETS, TRUQUES, DISPOSIÇÕES DE EIXOS DE 
RODAS; VEÍCULOS FERROVIÁRIOS PARA USO EM LINHAS DE BITOLA DIFERENTE; PREVENÇÃO DE 
DESCARRILHAMENTO; PROTETORES DE RODAS; REMOVEDORES DE OBSTRUÇÕES OU SIMILARES (para 
veículos em geral B 60; eixos, rodas B 60 B; pneus de veículo B 60 C) 

 
Índice da Subclasse 
 
ARMAÇÕES, MECANISMOS DE ROLAMENTO 

Pallets, truques, ligações  
entre os mesmos ................................................1/00, 3/00, 5/00 
Para bitolas diferentes .........................................................7/00 
Para prevenir descarrilhamentos .........................................9/00 

 
 
Meios de aderência à linha, outros que 
não rodas ........................................................................... 11/00 

DISPOSIÇÕES DE RODAS......................................................... 13/00 
CAIXAS DE EIXOS; FORMA, 
MONTAGEM; LUBRIFICAÇÃO DOS 
MESMOS..................................................................15/00; 5/00; 17/00 
PROTETORES DE RODAS, PÁRA-CHOQUES,  
REMOVEDORES DE OBSTRUÇÕES........................................ 19/00 

 

1/00 Pallets (fabricação de pallets para veículos ferroviários por 
forja ou prensagem B 21 K 7/12) 

1/02 . com uma única longarina central 
1/04 . do tipo triangulado 
1/06 . especialmente adaptados para locomotivas ou automotrizes 

movidas a motor 
1/08 . Detalhes 
1/10 . . Estruturas das extremidades 
1/12 . . Travessas de suporte 
1/14 . . Fixação ou suporte do corpo do veículo 

3/00 Tipos de truques (5/00 tem prioridade) 
3/02 . com mais de um eixo 
3/04 . . com eixos ou rodas acionados 
3/06 . . . com três ou mais eixos 
3/08 . . sem eixos ou rodas acionados 
3/10 . . . com três ou mais eixos 
3/12 . especialmente modificados para suportar carrocerias 

adjacentes de trens articulados 
3/14 . especialmente modificados para reduzir a resistência do ar 
3/16 . com eixo separado para cada roda 

5/00 Detalhes estruturais de truques; Ligações entre truques e 
pallets; Disposições ou dispositivos para ajustagem ou para 
permitir auto-ajustagem de eixos de rodas ou truques ao 
contornar curvas 

5/02 . Disposições permitindo movimentos relativos transversais 
limitados entre o estrado ou a travessa de equilíbrio e o 
truque do veículo; Ligações entre pallets e truques 

5/04 . . Suportes ou montagens de travessas de equilíbrio  
(suportes laterais 5/14) 

5/06 . . . compreendendo molas metálicas 
5/08 . . . compreendendo molas de borracha 
5/10 . . . compreendendo molas a fluido 
5/12 . . . compreendendo amortecedores 

5/14 . . Suportes laterais 
5/16 . . Suportes centrais ou outras ligações articuladas entre 

pallets e travessas de equilíbrio ou truques 
5/18 . . . Pinos-mestres 
5/20 . . . com molas para permitir movimentos transversais 
5/22 . . Guia dos pallets do veículo em relação aos truques 
5/24 . . . Meios para amortecer ou reduzir os movimentos de 

inclinação lateral, oblíqua, de solavancos ou de 
balanço dos pallets 

5/26 . Montagem ou fixação das caixas de eixos em pallets de 
veículos ou truques 

5/28 . . Caixas de eixos incorporadas ou fixas diretamente a 
pallets de veículos ou truques 

5/30 . . Caixas de eixos montadas de forma a se moverem por 
ação de molas nos pallets de veículos ou truques 

5/32 . . . Guias, por ex., chapas para caixas de eixos 
5/34 . . . . Cunhas para ajustar folga entre pallets e eixos 
5/36 . . . Disposições para equilibrar ou distribuir a carga 

sobre as rodas ou as molas, por ex., forquilhas 
5/38 . Disposições ou dispositivos para ajustar ou permitir a auto-

ajustagem dos eixos de rodas ou truques ao contornar 
curvas, por ex., eixos deslizantes, eixos oscilatórios 

5/40 . . Truques com estruturas laterais montadas de forma a 
permitir movimentos longitudinais relativos 

5/42 . . Ajustagem controlada por mecanismos pára-choques 
ou de engate 

5/44 . . Ajustagem controlada pelos movimentos da carroceria 
do veículo 

5/46 . . Ajustagem controlada por eixo deslizante sob o próprio 
estrado do veículo 

5/48 . . Truques traseiros ou dianteiros para locomotivas ou 
automotrizes (5/40 tem prioridade) [2] 
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5/50 . Outros detalhes 
5/52 . . Armações de truques 
7/00 Veículos ferroviários equipados para uso em linhas de 

bitola diferente 

9/00 Veículos ferroviários caracterizados pelos dispositivos para 
impedir descarrilhamento, por ex., utilizando rodas de guia 

11/00 Veículos ferroviários caracterizados por elementos de 
aderência aos trilhos outros que não rodas, por ex., esferas 

13/00 Veículos ferroviários caracterizados pelas disposições das 
rodas, não incluídos em outro local 

15/00 Caixas de eixos (montagem ou fixação de caixas de eixos 
5/26; lubrificação 17/00; mancais em geral F 16 C) 

15/02 . com chumaceiras 
15/04 . . para locomotivas 
15/06 . . para carros 
15/08 . . podendo o eixo deslizar ou inclinar-se nos mancais 
15/10 . . . e com molas contrariando esses movimentos 
15/12 . com mancais de roletes, agulhas ou esferas 
15/14 . . estruturados de forma a suportar pressão axial 
15/16 . . podendo o eixo deslizar ou inclinar-se nos mancais 
15/18 . . . e com molas contrariando esses movimentos 
15/20 . Detalhes 
15/22 . . Meios de vedação para impedir entrada de poeira ou 

vazamento de óleo 
15/24 . . . para impedir vazamento de óleo quando o veículo 

estiver inclinado ou virado 
15/26 . . Cobertas; Vedação das mesmas 
15/28 . . Caixas de eixos modificadas para assegurar 

condutividade elétrica 

17/00 Lubrificação especialmente adaptada a caixas de eixos de 
veículos ferroviários (lubrificação em geral F 16 N) 

17/02 . com óleo 
17/04 . . Lubrificação por meio de dispositivos fixos 
17/06 . . . por meio de uma torcida ou similar 
17/08 . . . . Dispositivos para pressionar a torcida ou 

similar contra o eixo em rotação 
17/10 . . . por meio de um banho de óleo 
17/12 . . . por gravidade 
17/14 . . Dispositivos rotativos de lubrificação 
17/16 . . . com anéis  
17/18 . . . com correntes 
17/20 . . . com borrifadores ou similares fixos ou ligados ao 

eixo 
17/22 . . . com discos, roletes ou correias encaixando-se no 

eixo 
17/24 . . por meio de bombas de lubrificação embutidas 
17/26 . . por meios externos de alimentação, por ex., 

disposit ivos pneumáticos 
17/28 . . Utilização de filtros de óleo não incluídos em outro 

local 
17/30 . com graxa 
17/32 . . por meio de lubrificadores manuais, por ex., copos de 

rosca 
17/34 . . por meios automáticos, por ex., com ação de mola 
17/36 . com outros agentes lubrificantes, por ex., misturados 

19/00 Protetores de rodas; Pára-choques; Removedores de 
obstruções ou similares (para veículos em geral B 60 R 
19/00) 

19/02 . Protetores de rodas 
19/04 . Pára-choques ou dispositivos similares contra colisões 
19/06 . Redes, coletores ou similares para apanhar obstáculos ou 

removê-los da linha (dispositivos para apanhar mais 
postais B 61 K 1/02) 

19/08 . . do tipo basculante 
19/10 . . . acionados automaticamente por contato com o 

obstáculo 

 

B 61 G ENGATES; DISPOSITIVOS DE TRAÇÃO OU DE AMORTECIMENTO DE CHOQUES (ligações de veículos em geral B 60 D) 

 

Engates próprios de veículos ferroviários 

1/00 Engates compreendendo partes que se encaixam umas nas 
outras de forma ou conformação diferente e tendo como 
meios de engate elos, barras, pinos, manilhas ou ganchos 

1/02 . com elos ou barras engatando-se ou desengatando-se por 
rotação em torno de um eixo horizontal transversal 

1/04 . . Dispositivos de operação para esse fim (1/08 tem 
prioridade) 

1/06 . . e engatando-se quando as duas metades do engate são 
empurradas uma contra a outra 

1/08 . . . Dispositivos de controle para esse fim 
1/10 . com elos ou barras engatando-se ou desengatando-se por 

rotação em torno de um eixo vertical 
1/12 . . Dispositivos de operação para esse fim (1/16 tem 

prioridade) 

1/14 . . e engatando-se quando as duas metades do engate são 
empurradas uma contra a outra 

1/16 . . . Dispositivos de controle para esse fim 
1/18 . com elos ou barras engatando-se ou desengatando-se por 

rotação axial 
1/20 . . Dispositivos de operação para esse fim 
1/22 . com roscas incorporadas aos elos para aumentar ou 

diminuir o comprimento dos engates 
1/24 . . Dispositivos de operação para esse fim (1/26 tem 

prioridade) 
1/26 . . e engatando-se quando as duas metades do engate são 

empurradas uma contra a outra; Dispositivos de 
controle para esse fim 

1/28 . com parafuso ou pino vertical 
1/30 . . Dispositivos de operação para esse fim 
1/32 . com parafuso ou pino horizontal 
1/34 . . Dispositivos de operação para esse fim 
1/36 . com manilhas e ganchos, por ex., especialmente adaptados 

a carros de minério 
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1/38 . . girando em torno da linha de tração, por ex., para 
carros que se inclinam ao serem engatados 

1/40 . com barras de engate tendo uma extremidade aumentada 
ou reduzida que desliza para dentro da parte de engate 
oposta onde é segura, por ex., do tipo cabeça de flecha; 
com as partes de engate efetuando a fixação à maneira de 
tenazes 

1/42 . . Dispositivos de operação para esse fim 

3/00 Engates, compreendendo peças de união de forma ou 
conformação semelhante, podendo ser engatados sem o 
auxílio de qualquer elemento ou elementos adicionais 

3/02 . com ganchos ou elos móveis que se encaixam uns nos 
outros e são guiados à posição de alinhamento por um 
dispositivo de união, por ex., do tipo "Dowty" 

3/04 . com o cabeçote de engate tendo um braço protetor em um 
dos lados e uma articulação com as partes dianteiras e 
traseiras dispostas em ângulo e articuladas ao outro lado do 
mesmo, a peça dianteira da articulação constituindo a peça 
de engate e meios para fechar a articulação na posição de 
engate, por ex., do tipo "A.A.R." ou "Janney" 

3/06 . . Dispositivos de fechamento das articulações 
3/08 . . Dispositivos de controle, por ex., para desengate 
3/10 . com cabeçotes de engate, em forma de gancho, sendo 

encaixados a mandíbulas rígidas, por ex., do tipo 
"Willison" 

3/12 . . Dispositivos de fechamento por mandíbulas 
3/14 . . Dispositivos de controle, por ex., para desengate 
3/16 . com cabeçotes de engate ligados de forma rígida por 

discos ou chapas de ganchos rotativos e elos de 
compensação, formando os elementos de engate um 
paralelogramo, por ex., do tipo "Scharfenberg" 

3/18 . . Dispositivos de fechamento 
3/20 . . Dispositivos de controle, por ex., para desengate 
3/22 . com cabeçotes de engate ligados de forma rígida por 

fechaduras consistindo em trincos articulados 
3/24 . . Dispositivos de fechamento por trincos 
3/26 . . Dispositivos de controle, por ex., para desengate 
3/28 . com cabeçotes de engate ligados de forma rígida por 

fechaduras consistindo em pinos corrediços 
3/30 . com cabeçotes de engate ligados de forma rígida por pinos 

com pontas de fechamento que são colocadas na posição 
de fechamento por rotação dos pinos 

5/00 Engates para fins especiais não incluídos em outro local 
5/02 . para ligar trens articulados, locomotivas e tênderes ou os 

os truques de um veículo; Engate por meio de uma barra 
única de engate; Engate para impedir ou limitar o 
movimento lateral relativo de veículos 

5/04 . para conjugar acoplamentos de tipos diferentes, por ex., 
acoplamentos de transição 

5/06 . para ou combinados com engates para condutos de fluidos 
ou conectores de cabos elétricos 

5/08 . . para condutos de fluidos 
5/10 . . para cabos elétricos 

7/00 Detalhes ou acessórios 
7/02 . Ferramentas manuais para engatar ou desengatar 
7/04 . Engate ou desengate por meio de aparelhos colocados ao 

longo da linha 
7/06 . Cabeçotes de engate estruturados de forma a facilitar o 

alinhamento 
7/08 . Cabeçotes de engate ajustáveis 
7/10 . Montagem de engates em veículos 
7/12 . . Barras de engate ajustáveis, por ex., para fins de 

centralização 
7/14 . Dispositivos de segurança 
 
Dispositivos de tração ou de amortecimento próprios para veículos 
ferroviários ou bondes 

9/00 Mecanismos de tração 
9/02 . Mecanismos de tração e dispositivos para amortecimento 

de choques não constituindo parte dos mesmos, de ação 
combinada ou atuando sobre a mesma mola 

9/04 . Mecanismos de tração combinados com dispositivos de 
amortecimento de choque (de tração contínua 9/12) 

9/06 . . com molas de borracha 
9/08 . . com molas a fluido ou amortecedores de choque a 

fluido; Combinações dos mesmos 
9/10 . . com amortecedores de choque separados de fricção 

mecânica 
9/12 . Mecanismos de tração contínua combinados com 

dispositivos de amortecimento de choque, por ex., 
incorporados em uma chumaceira central 

9/14 . . com molas de borracha 
9/16 . . com molas a fluido ou amortecedores de choque a 

fluido; Combinações dos mesmos 
9/18 . . com amortecedores de choques separados, de fricção 

mecânica 
9/20 . Detalhes; Acessórios 
9/22 . . Armações de suporte, por ex., berços; Caixas de Molas 
9/24 . . Ligações entre a barra de tração e a armação (barras de 

engate ajustáveis 7/12) 

11/00 Batentes (molas F 16 F) 
11/02 . com molas de metal 
11/04 . . com molas helicoidais 
11/06 . . . dispostos de maneira a amortecer um ao outro por 

fricção mútua 
11/08 . com molas de borracha 
11/10 . com molas de borracha e metal combinadas 
11/12 . com molas ou amortecedores de choque a fluido; 

Combinações dos mesmos 
11/14 . amortecimento de choques por fricção mecânica; 

Combinações de amortecedores de choque mecânicos e 
molas (11/06 tem prioridade) 

11/16 . amortecimento de choques pela deformação permanente do 
batente 

11/18 . Detalhes 
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B 61 H FREIOS OU OUTROS APARELHOS DE RETARDAMENTO PRÓPRIOS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS; 
ADAPTAÇÕES OU DISPOSIÇÕES DE FREIOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE RETARDAMENTO EM VEÍCULOS 
FERROVIÁRIOS (frenagem eletrodinâmica de veículos B 60 L, em geral H 02 K; disposições em veículos ferroviários destinados a 
ajustar a força de ferragem das rodas às condições veiculares ou da via permanente B 60 T 8/00; transmissão da ação de frenagem dos 
elementos de dar início ao elemento de frenagem final com auxílio de força ou acionamento, sistemas de freios que incorporam esses 
meios de transmissão, por ex., sistemas de freios à pressão de ar, B 60 T 13/00; estrutura, disposição ou funcionamento das válvulas 
incorporadas aos sistemas de freios mecânicos B 60 T 15/00; peças componentes, detalhes ou acessórios de sistemas de freio B 60 T 
17/00; freios em geral F 16 D) 

 
Índice da Subclasse 
 
FREIOS ATUANDO SOBRE A LINHA; 
FREIOS PARA FINS ESPECIAIS.........................................7/00; 9/00 
DISPOSIÇÕES DE FREIOS 

Atuando sobre a linha........................................1/00, 3/00, 5/00 
Outras disposições ou combinações ..................................11/00 

OPERAÇÃO.................................................................................. 13/00 
COMPENSAÇÃO DE DESGASTE............................................. 15/00 

 

1/00 Empregos ou disposições de freios com um ou mais 
elementos de frenagem atuando em conjunto com a 
periferia do aro da roda, um tambor ou similares (freios de 
autotravamento 11/02; combinações de tipos diferentes de 
freios 11/14; rodas B 60 B) 

3/00 Empregos ou disposições de freios com um ou mais 
elementos de Frenagem comandados do exterior atuando 
sobre a superfície interna de um tambor ou similar (freios 
de autotravamento 11/02; combinações de tipos diferentes de 
freios 11/14) 

5/00 Empregos ou disposições de freios com superfícies de 
frenagem, basicamente radiais, comprimidas umas contra 
as outras no sentido axial, por ex., freios de disco (freios de 
autotravamento 11/02; combinações de tipos diferentes de 
freios 11/14) 

7/00 Freios com elementos de frenagem atuando em conjunto 
com a linha (paradas ferroviárias positivas ou freios de linha 
fixos à linha permanente B 61 K 7/00) 

7/02 . Escoras de bloqueio, travões ou outras sapatas similares de 
engate à linha 

7/04 . . fixos a veículos ferroviários 
7/06 . . . Travões 
7/08 . . . . de operação eletromagnética 
7/10 . . não fixas 
7/12 . Mandíbulas atuando por fricção sobre a linha 

9/00 Freios caracterizados por ou modificados para seu 
emprego a sistemas ou finalidades ferroviárias especiais 

9/02 . para ferrovias suspensas, por ex., a cabo 
9/04 . para impedir ou controlar o movimento em uma direção 

ou, seletivamente, em ambas as direções 
9/06 . para acumular energia durante a frenagem 

11/00 Empregos ou disposições de aparelhos de frenagem ou de 
retardamento não incluídos em outro local; Combinações 
de aparelhos de tipos ou espécies diferentes 

11/02 . de freios de autotravamento 

11/04 . . com a força de frenagem derivada da rotação do eixo 
11/06 . de freios hidrostáticos, hidrodinâmicos ou aerodinâmicos 
11/08 . . compreendendo um fluido circulando por meio de uma 

bomba ou elemento similar, sendo a frenagem exercida 
pelo estrangulamento da circulação 

11/10 . . Freios aerodinâmicos com abas de controle, por ex., 
interceptadores ("spoilers") fixos aos veículos 

11/14 . Combinações de tipos diferentes de freios, por ex., calços 
de freio atuando sobre o aro da roda em combinação com 
freios de disco 

11/16 . Sistemas de freios autônomos removíveis 

13/00 Operação ou acionamento de freios de veículos ferroviários 
(freios de autotravamento 11/02; mecanismos de compensação 
de desgaste 15/00) 

13/02 . Operação manual ou por outra forma humana 
13/04 . . por mecanismos compreendendo engrenagens dentadas 
13/06 . Operação ou acionamento de freios por contrapressão dos 

batentes ou dos mecanismos de engate, por ex., freios de 
batentes 

13/20 . Mecanismos de transmissão (mecanismos de compensação 
de desgaste 15/00) 

13/22 . . para frear uma única roda ou as rodas de um só lado, 
por ex., para locomotivas ou automotrizes 

13/24 . . para carros com dois eixos ou truques com dois eixos e 
cilindro(s) de frenagem para cada truque, sendo os 
mecanismos de cada lado interligados 

13/26 . . para carros ou truques com mais de dois eixos ou 
truques, sendo os mecanismos de cada lado 
interligados 

13/28 . . com um sistema de alavanca variável ou rendimento 
mecânico para obter um apertamento rápido 

13/30 . . ajustáveis em função da variação do peso do veículo 
(disposições para ajustar a força de frenagem das rodas 
em resposta ao peso ou carga do veículo B 60 T 8/18) 

13/32 . . . pela variação da força das alavancas de freios 
13/34 . Detalhes 
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13/36 . . Vigas; Suas suspensões 
13/38 . . Suspensão dos mecanismos de transmissão (13/36 tem 

prioridade) 

15/00 Mecanismos de compensação de desgaste, por ex., 
ajustadores de folgas 

 

B 61 J DESVIO OU MANOBRA DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS (desvios de veículos em geral B 60 S; sistemas de manobra B 61 B) 

 

1/00 Plataformas giratórias; Carretões; Transporte de veículos 
ferroviários por outros veículos ferroviários ou por vagões-
plataformas (manobras 3/00) 

1/02 . Plataformas giratórias; Dispositivos de parada 
incorporados 

1/04 . . do tipo normal para ferrovias 
1/06 . . para ferrovias com veículos suspensos, por ex., 

funiculares aéreos 
1/08 . . para ligar linhas inclinadas ou linhas em níveis 

diferentes (elevadores de vagões B 66) 
1/10 . Carretões 
1/12 . Roletes ou dispositivos para desviar ou transportar 

veículos ferroviários sobre trilhos 

3/00 Dispositivos de manobra ou tração à curta distância; 
Dispositivos similares para rebocar trens em rampas 
íngremes ou como acessórios de partida; Dispositivos de 
propulsão dos carros para esse fim (guindastes rolantes 
elevados combinados com outros meios auxiliares para 
manobrar veículos ferroviários B 66 C 17/26; cabrestantes B 
66 D) 

3/02 . Rampas de manobra por gravidade (freios de linha ou 
aparelhos de retardamento fixos à via permanente B 61 K 
7/02) 

3/04 . Dispositivos de manobra ou reboque de vagões com cabo 
de tração ou meios de acionamento por corrente sem fim 

 
3/06 . . com carros ou truques de engate ao veículo 
3/08 . Dispositivos com barras de empurrar de movimento 

alternado ou mecanismos de acionamento similares 
combinados com a linha para manobrar ou rebocar carros 
(sistemas ferroviários deste tipo B 61 B 13/12) 

3/10 . Dispositivos de manobra ou colocação de carros por meio 
de alavanca (alçapremas, pés-de-cabra em geral B 66 F 
15/00) 

3/12 . Tratores ou veículos impulsionadores automotores, por ex., 
cargueiros (com tração a cabo 3/06) 

 

B 61 K OUTRO EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA FERROVIAS (freios acumuladores de energia B 61 H; Proteção da via permanente 
contra intempéries E 01 B; Limpeza de trilhos, aparelhos para remoção de neve E 01 H) 

 
Índice da Subclasse 
 
EQUIPAMENTO RELATIVO À LINHA 

Umidificação, lubrificação; 
verificação; paradas, retardamento; 
outros................................................................3/00; 9/00; 7/00;  

13/00 
EQUIPAMENTO RELATIVO A VEÍCULOS 

Transferência de carga, engate ou 
desengate durante o movimento; 
calibres para perfis; descarrilamento 
ou encarrilhamento............................................1/00; 9/00; 5/00 

 
 
Umidificação ou lubrificação de rodas; 
verificação .................................................................. 3/00; 9/00 
Manutenção de locomotivas.............................................. 11/00 
Outros................................................................................ 13/00 

 

1/00 Transferência de passageiros, artigos ou carga de trens em 
movimento ou para os mesmos; Desengate ou engate de 
veículos de trens em movimento ou para os mesmos 

1/02 . transferência de artigos para trens em movimento ou dos 
mesmos, por ex., dispositivos para apanhar malas postais 

3/00 Umidificação ou lubrificação de trilhos ou de rebordos de 
rodas 

3/02 . Aparelhos para esse fim, combinados com veículos 
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5/00 Aparelhos para colocar veículos na linha; Descarriladores; 
Içamento ou arriamento de eixos ou rodas de veículos 
ferroviários (aparelho de içamento B 66) 

5/02 . Dispositivos fixos a veículos; Plataformas giratórias 
incorporadas a veículos 

5/04 . Dispositivos fixos à linha 
5/06 . . Blocos de descarrilamento ou para recolocar o veículo 

na linha 

7/00 Dispositivos de parada instalados na via permanente; 
Freios de linha ou dispositivos de retardamento instalados 
na via permanente; Vias de areia ou similares (travões, 
cunhas, escoras de bloqueio, montados em veículos B 61 H) 

7/02 . Freios de linha ou aparelhos de retardamento (mecanismos 
de manobra, para escoras de bloqueio, montados na linha 
B 61 L) 

7/04 . . com ação de sujeição 
7/06 . . . de operação mecânica 
7/08 . . . de operação pneumática ou hidráulica 
7/10 . . eletrodinâmicos (em veículos B 60 L) 
7/12 . . controlados por eletricidade 
7/14 . Vias de areia ou similares 
7/16 . paradas ferroviárias forçadas 
7/18 . . Batentes 
7/20 . . Paradas completas de rodas 
7/22 . . Paradas de eixos 

9/00 Calibres para perfis de veículos ferroviários; Detecção ou 
indicação de superaquecimento de peças; Aparelhos 
instalados em locomotivas ou carros para indicar trechos 
de linha em mau estado; Características gerais de veículos 
próprios para registrar condições de linhas 

9/02 . Calibre para perfis, por ex., gabaritos de carga 

9/04 . Detectores para indicar superaquecimento de mancais de 
eixo e similares, por ex., associados ao sistema de freios 
para frenagem em caso de defeito 

9/06 . . por detecção ou indicação de irradiação do calor pelos 
eixos superaquecidos 

9/08 . Instalações de medição para inspeção da via permanente 
(aplicação de aparelhos ou dispositivos de medição na 
construção de linhas E 01 B 35/00; técnicas de medição G 
01) 

9/10 . . para detectar fissuras em trilhos ou nas soldas dos 
mesmos 

9/12 . Medição ou inspeção de aros de rodas (técnicas de 
medição G 01) 

11/00 Suprimento próprio de locomotivas, por ex., enchimento ou 
esvaziamento de reservatórios com água, areia ou similares 
nas estações (içamento ou arriamento de eixos ou rodas 5/00; 
postos de abastecimento para acumuladores a vapor ou 
pneumáticos para locomotivas B 61 C 8/00; instalações de 
abastecimento de água ou combustíveis para locomotivas B 61 
C 17/02; reabastecimento de locomotivas com combustíveis 
sólidos B 65 G 67/18; lavagem ou limpeza de caldeiras F 28 
G) 

11/02 . Caixas d'água para locomotivas 
 

13/00 Outros dispositivos auxiliares ou acessórios para ferrovias 
(cintos ou arreios de segurança para o corpo A 62 B 35/00) 

13/02 . Dispositivos de partida para carros amplificando o esforço 
de tração de barra de engate e transmitindo-o às rodas 

13/04 . Dispositivos de aviso, para passageiros, fixos a veículos; 
Dispositivos de segurança para impedir acidentes com 
passageiros ao entrar ou sair dos veículos 

 

 

B 61 L DIREÇÃO DO TRÁFEGO FERROVIÁRIO; MEDIDAS DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO FERROVIÁRIO (linhas de força 
para veículos de propulsão elétrica B 60 M; Sinalização de veículos em geral B 60 Q; Freios de equipamentos auxiliares B 61 H, K; 
Estruturas de agulhas ou desvios E 01 B; Juntas de trilhos isolados E 01 B 11/54; Dispositivos óticos em geral G 02; Controle em geral 
G 05; Técnica de comunicação elétrica H 04) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange: 
dispositivos instalados ao longo da via para interação com os trens; 
– sinais; 
– manobra de desvio e sinais; 
– entrefechamento; 
– sistemas de bloqueio; 
– passagens de nível. 

 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS INSTALADOS AO LONGO 
DA VIA FÉRREA ACIONADOS POR OU 
ATUANDO SOBRE O TREM, À SUA 
PASSAGEM ...........................................................................1/00, 3/00 
SINALIZAÇÃO, MANOBRA, BLOQUEIO E 
ENTREFECHAMENTO DE FERROVIAS 

Sinais 
per se, mecanismos de operação 
local; controle remoto; controle 
pela passagem dos veículos.......................5/00; 7/00; 13/00 

 
 
Desvios 

mecanismos de operação local; 
controle remoto; controle pela 
passagem dos veículos..............................5/00; 7/00; 11/00 
sistemas de manobra para  
estações de triagem ..................................................... 17/00 
entrefechamento de desvios e 
sinais por um dispositivo único .................................. 19/00 

Escoras de bloqueio; mecanismos de 
operação local; controle remoto................................. 5/00; 7/00 
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Bloqueio de estação...........................................................21/00 
TRÁFEGO 

Sistema de controle central; registro e 
indicação de informações sobre o 
tráfego; sinalização automática ...................27/00; 25/00; 15/00 

Segurança; dispositivos relativos ao 
tráfego ferroviário; proteção de 
cruzamentos da via férrea ...................................... 23/00; 29/00 

ILUMINAÇÃO DE DESVIOS, SINAIS POR 
FIGURAS E CANCELAS............................................................... 9/00 
 
 

 

 

1/00 Dispositivos instalados ao longo da via férrea controlados 
por interação com o veículo ou o trem (detonadores 5/20; 
operação de desvios ou sinais pela passagem do veículo 11/00, 
13/00; sistemas centrais de controle do tráfego acionados pelo 
trem 27/04; operação de cancelas ou cancelas e sinais, pela 
aproximação do veículo 29/18) 

1/02 . Dispositivos elétricos associados à linha 
1/04 . . acionados mecanicamente por uma parte do veículo 
1/06 . . acionados pela deformação do trilho; acionados por 

vibrações no trilho 
1/08 . . acionados magneticamente; acionados 

eletrostaticamente 
1/10 . . acionados por irradiação eletromagnética; acionados 

por irradiação de partículas 
1/12 . Dispositivos elétricos associados a fios de trole suspensos 
1/14 . Dispositivos para indicar a passagem da traseira do veículo 

ou da cauda do trem 
1/16 . Dispositivos para contagem de eixos; Dispositivos para 

contagem de veículos (contagem de objetos em movimento 
em geral G 06 M) 

1/18 . Circuitos de linhas ferroviárias (circuitos de linha de 
operação automática e especialmente adaptados a 
bloqueios de seções para controle do tráfego 23/00; juntas 
de trilhos E 01 B 11/00) 

1/20 . Disposições de segurança para prevenir ou indicar o mau 
funcionamento de um dispositivo, por ex., por corrente de 
dispersão, por centelha 

3/00 Dispositivos instalados ao longo da via férrea para 
controlar dispositivos do veículo ou trem, por ex., para 
soltar o freio, para acionar um sistema de alarme 

3/02 . em pontos escolhidos ao longo da via, por ex., controle 
intermitente 

3/04 . . controle mecânico 
3/06 . . controle por irradiação eletromagnética ou de 

partículas, por ex., por feixe luminoso (utilizando 
ondas de rádio 3/12) 

3/08 . . controle elétrico 
3/10 . . . utilizando uma corrente que passa entre 

disposit ivos instalados ao longo da via férrea e 
dispositivos instalados no trem 

3/12 . . . utilizando indução magnética ou eletrostática; 
utilizando ondas de rádio 

3/14 . . para desligar o suprimento de energia aos motores de 
tração de veículos de propulsão elétrica 

3/16 . Controle contínuo ao longo da via 
3/18 . . utilizando uma corrente elétrica que passa entre 

dispositivos instalados ao longo da via férrea e 
dispositivos instalados no veículo ou no trem 

3/20 . . . empregando freqüências diferentes ou grupos de 
pulsações codificadas 

3/22 . . utilizando indução magnética ou eletrostática; 
utilizando irradiação eletromagnética 

3/24 . . . empregando freqüências diferentes ou grupos de 
pulsações codificadas 

5/00 Mecanismos de operação local para desvios ou escoras de 
bloqueio montados na linha (escoras de bloqueio montadas 
na linha per se B 61 K); Sinais visíveis ou audíveis; 
Mecanismos de operação local para sinais visíveis ou 
audíveis (11/00 tem prioridade) 

5/02 . Dispositivos mecânicos para manobra de desvios ou 
escoras de bloqueio 

5/04 . Dispositivos de pressão a fluido para manobra de desvios 
ou escoras de bloqueio 

5/06 . Dispositivos elétricos para manobra de desvios ou escoras 
de bloqueio 

5/08 . Disposições subterrâneas, por ex., para bondes 
5/10 . Mecanismos de travamento para desvios; Meios para 

indicar a localização de desvios 
5/12 . Sinais visíveis 
5/14 . . Sinais por figuras, por ex., braços de semáforos 
5/16 . . . Mecanismos de acionamento local para sinais por 

figuras 
5/18 . . Sinais luminosos; Mecanismos associados aos 

mesmos, por ex., ofuscadores 
5/20 . Sinais audíveis, por ex., detonadores 
5/22 . . Dispositivos para soltar os detonadores a uma posição 

determinada do sinal 
5/24 . . Reposição dos detonadores 

7/00 Controle remoto de dispositivos de manobra local, para 
desvios, sinais ou escoras de bloqueio, montados na linha 
(11/00 tem prioridade; disposições para entrefechamento 
19/00; transmissão per se, ver as classes pertinentes) 

7/02 . utilizando transmissão mecânica, por ex., fio metálico, 
alavancas 

7/04 . utilizando transmissão à pressão de fluido 
7/06 . utilizando transmissão elétrica 
7/08 . . Circuitos elétricos 
7/10 . . . para sinais luminosos, por ex., para supervisão, 

sinalização traseira 

9/00 Iluminação especialmente adaptada a desvios, sinais por 
figuras ou cancelas (iluminação em geral F 21) 

9/02 . não elétrica 
9/04 . elétrica 

11/00 Manobra de desvios do veículo ou pela passagem do 
veículo 

11/02 . Utilizando interação mecânica entre o veículo e a linha 
11/04 . . Fechos de pontas de agulha podendo ser arrastados 
11/06 . . com transmissão a pressão de fluido 
11/08 . utilizando interação elétrica ou magnética entre o veículo e 

a linha 
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13/00 Operação de sinais do veículo ou pela passagem do veículo 
13/02 . utilizando interação mecânica entre o veículo e a linha 
1304 . utilizando interação elétrica ou magnética entre o veículo e 

a linha 

15/00 Indicadores instalados no veículo ou no trem para fins de 
sinalização 

15/02 . Indicadores dianteiros ou traseiros, por ex., luz 

17/00 Sistemas de manobra para estações de triagem (freios de 
trilho B 61 K) 

17/02 . Detalhes, por ex., indicando o grau de obstrução da linha 

19/00 Disposições para entrefechamento de desvios e sinais por 
meio de um dispositivo único de entrefechamento 
(disposições para bloqueio de estações 21/00) 

19/02 . Dispositivos de entrefechamento de funcionamento 
mecânico ou por pressão de fluido 

19/04 . . Detalhes, por ex., alavancas manuais, dispositivos de 
sinalização traseira 

19/06 . Dispositivos de entrefechamento de operação elétrica 
19/08 . . Disposições especiais para suprimento de energia a 

dispositivos de entrefechamento 
19/10 . . com fechos mecânicos 
19/12 . . . Detalhes 
19/14 . . com fechos elétricos 
19/16 . . . Detalhes 

21/00 Bloqueio de estações entre cabinas de sinalização em um 
pátio (entrefechamento de desvios e sinais por meio de um 
único dispositivo de entrefechamento 19/00) 

21/02 . Fechamento e abertura mecânica da linha; Fechos de 
repetição; Ligação de semáforos 

21/04 . Fechamento e liberação elétrica da via; Fechos de 
repetição elétricos 

21/06 . Indicação de veículo na linha; Controle do fechamento e 
liberação da via 

21/08 . Disposições para transmissão e recepção de instruções para 
dar ou retirar permissão 

21/10 . Disposições para trens que se seguem de perto (sistemas 
centrais automáticos de controle do tráfego 27/04) 

23/00 Dispositivos de controle, aviso ou similares instalados ao 
longo da via férrea ou entre os veículos ou tens [4] 

23/02 . para indicar defeitos de freios ao longo da via 
23/04 . para controlar a condição mecânica da via 
23/06 . para avisar homens trabalhando na via 
23/08 . para controlar o tráfego em apenas uma direção (bloqueio 

de estações entre cabinas de sinalização em um pátio 
21/00) 

23/10 . . de operação manual 
23/12 . . parcialmente operados pelo trem 
23/14 . . de operação automática 
23/16 . . . Circuitos de linha especialmente adaptados para 

bloqueio de trechos da via 
23/18 . . . especialmente adaptados para modificar extensões 

de trechos de linha dependendo da velocidade ou 
da densidade do tráfego 

23/20 . . . com transmissão de instruções às estações ao longo 
da via 

23/22 . para controlar o tráfego em duas direções ao mesmo par de 
trilhos (bloqueio de estações entre cabinas de sinalização 
em um pátio 21/00) 

23/24 . . utilizando sistemas de convenções, por ex., tripulações 
dos trens, tabuletas 

23/26 . . com meios para acionar sinais do veículo ou pela 
passagem do veículo 

23/28 . . utilizando o bloqueio não automático de um ponto ao 
longo da via 

23/30 . . utilizando o bloqueio automático de um trecho da via 
23/32 . . . com disposições para o bloqueio de passagens por 

um desvio 
23/34 . Dispositivos de controle, aviso ou similares, indicando a 

distância entre os veículos ou trens pela transmissão de 
sinais entre os mesmos [4] 

 
25/00 Registro ou indicação de posições ou identidades de 

veículos ou trens ou instalação de aparelhos de linha 
25/02 . Indicação ou registro de posições ou identidades de 

veículos ou tens 
25/04 . . Indicação ou registro de identidades de tens 
25/06 . Indicação ou registro da colocação de aparelhos de linha, 

por ex., de agulhas, de sinais 
25/08 . . Quadros diagramáticos 

27/00 Sistemas centrais de controle do tráfego 
27/02 . Sistemas manuais 
27/04 . Sistemas automáticos, por ex., controlados pelo trem; 

Mudança para controle manual 

29/00 Dispositivos de segurança para o tráfego em cruzamentos 
de ferrovia/rodovia 

29/02 . Barreiras ou obstáculos para impedir acesso à via 
(prot eções contra o gado ligadas à via permanente E 01 B 
17/00) 

29/04 . Cancelas para passagens de nível 
29/06 . . cedendo passagem a veículos em uma direção, mas 

manobradas em direção diferente 
29/08 . Manobras de cancelas; Manobra combinada de cancelas e 

sinais 
29/10 . . Meios para prender as cancelas na posição desejada 
29/12 . . Manobra manual 
29/14 . . . mecânica 
29/16 . . . elétrica 
29/18 . . Manobra pela aproximação do veículo ferroviário ou 

do trem 
29/20 . . . mecânica 
29/22 . . . elétrica 
29/24 . Meios para avisar ao tráfego rodoviário que uma cancela 

está fechada ou sendo fechada ou que se aproxima um 
tráfego ferroviário, por ex., por meio de alarme visual ou 
auditivo 

29/26 . . de operação mecânica 
29/28 . . de operação elétrica 
29/30 . . . Supervisão, por ex., disposições para controle 
29/32 . . . Cronometragem, por ex., aviso prévio da 

aproximação de um trem 
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B 62 VEÍCULOS TERRESTRES PARA TRAFEGAR DE OUTRA MANEIRA QUE NÃO SOBRE 
TRILHOS 

 
B 62 B VEÍCULOS DE PROPULSÃO MANUAL, por ex., CARRINHOS DE MÃO, CARROS PARA CRIANÇA; TRENÓS  

 

Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– "carrinhos de mão" abrange também dispositivos de propulsão manual, sobre rodas, desde que suas características sejam genéricas a 

carrinhos de mão e também abrange veículos mecânicos de acionamento controlado pelos pedestres desde que suas características 
sejam genéricas a carrinhos de mão; 

– "rodízios" equivale a rodas. 

Índice da Subclasse 
 
CARRINHOS DE MÃO 

Com um eixo; com mais de um eixo ..........................1/00; 3/00 
Detalhes e acessórios; patins para andar no 
gelo ou na neve.........................................................5/00; 19/00 

CARROS PARA CRIANÇAS, CARROS DE BEBÊ ............7/00, 9/00 

 
TRENÓS 

Com patins; outros tipos........................................ 13/00; 15/00 
Detalhes e acessórios ........................................................ 17/00 

OUTROS VEÍCULOS DE PROPULSÃO MANUAL................. 11/00 

 

Carrinhos de mão 

1/00 Carrinhos de mão com um só eixo suportando uma ou mais 
rodas; Equipamento para os mesmos 

1/02 . em que o eixo da roda é disposto entre a carga e os punhos 
1/04 . . compreendendo peças ajustáveis, dobráveis, 

adaptáveis, destacáveis ou conversíveis 
1/06 . . compreendendo meios para enganchar ou fixar no 

lugar os objetos a serem transportados; Equipamento 
de carga ou descarga 

1/08 . . com rodas auxiliares usadas durante a carga ou 
descarga 

1/10 . projetados de forma que a carga seja apoiada totalmente 
sobre as rodas 

1/12 . . compreendendo peças ajustáveis, dobráveis, 
adaptáveis, destacáveis ou conversíveis 

1/14 . . compreendendo meios para enganchar ou fixar no 
lugar os objetos a serem transportados; Equipamento 
de carga ou descarga 

1/16 . . compreendendo recipientes basculantes 
1/18 . em que a carga é disposta entre o eixo da roda e os punhos, 

por ex., carrinhos de mão 
1/20 . . compreendendo peças dobráveis, ajustáveis, 

adaptáveis, destacáveis ou conversíveis 
1/22 . . compreendendo meios para enganchar ou fixar, no 

lugar, os objetos a serem transportados; Equipamento 
de carga ou descarga 

1/24 . . compreendendo recipientes basculantes 
1/26 . caracterizados por suportes especialmente adaptados a 

objetos de forma determinada 

3/00 Carrinhos de mão com mais de um eixo suportando rodas; 
Dispositivos de direção para os mesmos; Equipamentos 
para os mesmos 

3/02 . compreendendo partes que são ajustáveis, dobráveis, 
adaptáveis, destacáveis ou conversíveis (3/14 tem 
prioridade)  [6] 

3/04 . compreendendo meios para enganchar ou fixar, no lugar, 
os objetos a serem transportados; Equipamento de carga ou 
descarga 

3/06 . . para simplesmente levantar a carga do chão, por ex. 
caminhões guindastes (dispositivos móveis sobre rodas 
ou mecanismos equivalentes para içar ou abaixar 
mercadorias, a granel ou pesadas, para fins de carga ou 
descarga, por ex. empilhadeiras de garfo B 66 F 9/06) 

3/065 . . . com meios de levantamento hidráulico [6]  
3/08 . compreendendo recipientes basculantes (3/14 tem 

prioridade)  [6] 
3/10 . caracterizados por suportes especialmente adaptados a 

objetos de forma determinada 
3/12 . caracterizado por uma estrutura de três rodas (3/14 tem 

prioridade) [6] 
3/14 . caracterizado pela provisão de  encaixe ou empilhamento, 

por ex., carrinhos de compras [6] 
3/16 . . empilhável verticalmente  [6] 
3/18 . . encaixável por  meios de suportes de carga pivotantes  

ou partes  pivotantes de suportes de carga, por ex., 
cestas  [6] 

5/00 Acessórios ou detalhes especialmente adaptados a 
carrinhos de mão (9/00 tem prioridade; rodas, eixos ou 
mancais de eixos para veículos B 60 B; rodas pivotadas para 
veículos, rodas pivotadas em geral B 60 B 33/00) 

5/02 . permitindo subir ou descer um lance de escada (cadeiras 
ou veículos de diversas rodas para inválidos A 61 G 5/00) 

5/04 . Mecanismos de frenagem (freios em geral F 16 D); 
Dispositivos para travar movimentos 

5/06 . Equipamento de acionamento manual, por ex., guidons 
(guidons para carrinhos de criança 9/20; para bicicletas B 
62 K 11/14, 21/12) 

5/08 . Assentos para crianças (3/14 tem prioridade)  [6] 
 
Carros para crianças; Carros de bebê  (cadeiras ou veículos de 
diversas rodas para inválidos A 61 G 5/00) 

7/00 Carros para crianças; Carros de bebê, por ex., carros de 
boneca 

7/02 . com um eixo de roda único 
7/04 . com mais de um eixo de roda; Dispositivos de direção para 

os mesmos 
7/06 . . desmontáveis ou dobráveis 
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7/08 . . . no sentido dos eixos das rodas ou em direção 
perpendicular aos mesmos 

7/10 . . . dobrando a carroceria, sobre o reparo de rodas ou 
escamoteando as partes salientes dentro da 
carroceria em forma de caixa 

7/12 . . conversíveis, por ex., em móveis de criança ou de 
boneca (cadeiras de criança conversíveis em cadeiras 
de empurrar A 47 D 1/06) 

7/14 . . com carroceria removível ou rotativa 

9/00 Acessórios ou detalhes especialmente adaptados a carros 
para crianças ou carros de bebê (com disposições para rodar 
na neve 19/00) 

9/02 . com disposição para subir ou descer escadas 
9/04 . . com patins, por ex., patins de trenós 
9/06 . . com aranhas ou similares 
9/08 . Mecanismos de frenagem; Dispositivos para travar 

movimentos  
9/10 . Carrocerias de carros de bebê; Equipamento para os 

mesmos (desmontáveis ou dobráveis 7/06; conversíveis 
7/12) 

9/12 . . compreendendo peças ajustáveis, adaptáveis ou 
removíveis 

9/14 . . Capôs; pára-brisas; Cortinados 
9/16 . Pára-lamas ou dispositivos protetores para as rodas 
9/18 . Suspensões elásticas de carrocerias 
9/20 . Guidons; Punhos 
9/22 . Dispositivos para embalar ou balançar 
9/24 . Dispositivos de segurança para crianças, por ex., arreios 

(cortinados 9/14; dispositivos para guiar ou sustentar 
crianças, por ex., arreios de segurança, A 47 D 13/08) 

9/26 . Dispositivos de fixação para sacos ou brinquedos 
9/28 . Assentos auxiliares desmontáveis 
 

11/00 Veículos de propulsão manual não incluídos em outro local 
(propulsão de veículos de roda pelo condutor B 62 M 1/00) 

 
 
Trenós (caracterizados pela tração animal B 62 C; propulsão de trenós 
pelo motorista ou pelo motor B 62 M) 
 
13/00 Trenós com patins (botes para gelo ou trenós à vela 15/00) 
13/02 . caracterizados pela disposição dos patins 
13/04 . . dispostos em uma única linha 
13/06 . . dispostos em duas ou mais linhas paralelas 
13/08 . . . com dispositivos de direção 
13/10 . . . . com articulação de uma parte dos patins; com 

articulação do meio dos patins 
13/12 . . . . com patins inclináveis ou dobráveis 
13/14 . . . . combinados com dispositivos de frenagem 
13/16 . Trenós desmontáveis ou dobráveis 
13/18 . Veículos com rodas e patins podendo ser usados 

alternativamente 
 
15/00 Outros tipos de trenós; Botes para gelo e trenós à vela 
 
 
17/00 Acessórios ou detalhes de trenós 
17/02 . Patins (fixáveis às rodas do veículo ou substituindo-as 

19/00) 
17/04 . . de suspensão elástica 
17/06 . Superestruturas; Adaptações para as mesmas 
17/08 . Dispositivos de frenagem 

 
19/00 Patins para transportar veículos sobre rodas para facilitar 

seu transporte no gelo ou na neve  
19/02 . Fixáveis às rodas 
19/04 . substituindo as rodas 

 

B 62 C VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange apenas os veículos ou suas peças, desde que as características importantes sejam essenciais à veículos de tração 
animal. 

(2) Esta subclasse não abrange os veículos de tração animal que não tenham as características mencionadas na Nota (1) acima. Eles são 
considerados como reboques, os quais são abrangidos pela classe B 60 ou subclasse B 62 D ou como trenós, os quais são abrangidos 
pela subclasse B 62 B. 

 

1/00 Tipos de veículos 
1/02 . Veículos de passageiros 
1/04 . Veículos de carga 
1/06 . . conversíveis, por ex., com partes extensíveis, com 

espaçamento variável da roda 
1/08 . Veículos de corrida, por ex., aranhas 

3/00 Subestruturas ou mecanismos de rolamento de veículos; 
Suportes de eixos (subestruturas para suportar ferramentas ou 
aparelhos agrícolas A 01 B 35/30, 39/24, 51/00) 

3/02 . Suportes de rodas dianteiras; Truques; Mecanismos de 
direção para truques 

5/00 Dispositivos de tração (arreios de tração B 68 B 3/00) 
5/02 . Varais, lanças ou cabeçalhos; Suas montagens, por ex., 

elásticas, ajustáveis 
5/04 . Balancins; Suas montagens; Equilibradores de tração para 

uma parelha de animais de tração; Montagens para tirantes 
7/00 Mecanismos de frenagem e dispositivos para controle de 

freios especialmente adaptados a veículos de tração animal  
7/02 . Mecanismos para travar rodas de contato com o solo, por 

ex., que se encaixem aos raios 
7/04 . Dispositivos de controle de freios automáticos 
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9/00 Suportes para chicotes; Suportes para rédeas constituindo 
parte de veículos ou fixos aos mesmos (rédeas ou chicotes 
per se B 68 B) 

11/00 Dispositivos de proteção não incluídos em outro local, por 
ex., para soltar, rapidamente, animais de tração indóceis 

11/02 . Permitindo o desengate dos cabeçalhos 
11/04 . . combinados com frenagem automática 
 

 

B 62 D VEÍCULOS MOTORIZADOS; REBOQUES (direção ou direcionamento em uma trilha desejada, de máquinas ou implementos de 
agricultura A 01 B 69/00; rodas, rodas pivotadas, eixos, dispositivos para aumento de adesão das rodas B 60 B; pneus de veículo, 
enchimento, troca ou reparo dos pneus B 60 C; conexões entre veículos de um trem ou similar B 60 D; veículos para uso sobre trilhos e 
rodovia, veículos anfíbios ou conversíveis B 60 F; arranjos de suspensão B 60 G; dispositivos de aquecimento, de resfriamento, de 
ventilação ou outros aparelhos para tratamento do ar B 60 H; janelas, pára-brisas, tetos que não sejam fixos, portas ou dispositivos 
similares, coberturas de proteção para veículos fora de uso B 60 J; disposições da instalação de propulsão, acionamentos auxiliares, 
transmissões, controles, instrumentação ou painéis B 60 K; equipamento elétrico ou propulsão dos veículos movidos a eletricidade B 60 
L; alimentação de energia para os veículos movidos a eletricidade B 60 M; acomodações de passageiros, não incluídas em outro local B 
60 N; adaptações para transporte ou carregamento de objetos ou cargas especiais B 60 P; iluminação, sinalização B 60 Q; veículos, 
acessórios de veículos ou peças de veículos não incluídos em outro local B 60 R; manutenção, limpeza, reparos, sustentação, suspensão 
ou manobra, não incluídos em outro local B 60 S; disposições de freios, sistemas de controle de freios ou partes dos mesmos B 60 T; 
veículos a colchão de ar B 60 V; motocicletas, acessórios para as mesmas B 62 J, K; testes de veículos G 01 M) 

 

Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
– "veículos" inclui veículos a motor e reboques; 
– "reboques" inclui carros dianteiros e carros laterais ("sidecars"). 

 
Índice da Subclasse 
 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS OU 
ESTRUTURAIS; PEÇAS OU ACESSÓRIOS 
ESTRUTURAIS NÃO INCLUÍDOS EM  
 OUTRO LOCAL 

Precipuamente para passageiros; para 
transporte de carga .......................................31/00, 47/00; 33/00 
Tratores; combinações de tratores e  
reboques ou comboios rodoviários; 
 veículos sem assento para o motorista.......49/00; 53/00; 51/00 
Veículos de lagarta e suas lagartas; 
veículos com outros meios de 
aderência ao solo que não lagartas ou 
rodas .......................................................................55/00; 57/00 
Reboques com rodas motrizes, 
veículos caracterizados por disposições 
especiais das rodas..................................................59/00; 61/00 
Outros tipos de veículos; projeto, 
manufatura ou montagem de veículos....................63/00; 65/00 

ARMAÇÃO DO CHASSI,  
SUPERESTRUTURA E CARROCERIA 

Armação do chassi; construção 
monocasco; ligações entre a carroceria 
e o chassi ....................................................21/00; 23/00; 24/00 
Superestrutura e carroceria  

caracterizadas por  
material........................................................................29/00 

função do veículo............................................. 31/00, 33/00 
aerodinâmica; estabilização .................. 35/00, 37/00, 17/00 
subunidades de superestrutura e 
conexões das mesmas; disposições 
para rodas sobressalentes......................25/00; 27/00; 43/00 
barras radiais ............................................................... 19/00 
outras carrocerias de veículos..................................... 39/00 

DIREÇÃO 
Dispositivos iniciadores; engrenagens; 
reação às condições de direção; 
articulações; ajustagem ....................................1/00; 3/00; 6/00; 
7/00; 17/00 
Mecânica; influenciando automaticamente; para veículos de 
lagarta; para reboques ....................................5/00; 6/00; 11/00; 
 13/00 
Veículos ou tandem ou estruturas  
ligadas pivotadamente....................................................... 12/00 
Outras............................................................ 9/00, 11/00, 15/00 

ACESSÓRIOS PARA MARCAR ÁREAS 
DE COLISÃO ......................................................................... 41/00 
 

 

Direção de veículos motorizados ou reboques (dispositivos de 
direção aplicáveis unicamente a trens de aterrissagem dirigíveis 
para aviões B 64 C 25/50) [3] 

1/00 Controles de direção, isto é, dispositivos para iniciar a 
mudança de direção do veículo  [4,5] 

1/02 . montados no veículo 

1/04 . . Volantes de direção 
1/06 . . . Aros, por ex., com meios de aquecimento; 

Capas para aros (1/11 tem prioridade) [5] 
1/08 . . . Raios, por ex., elásticos (1/11 tem prioridade) 

[5] 
1/10 . . . Cubos; Ligação de cubos a colunas de direção, 

por ex., ajustável (1/11 tem prioridade) [5] 
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1/11 . . . incorporando disposições de absorção de 
energia, por ex., sendo passível de gradação ou 
dobrável (forros almofadados associados à roda 
de direção B 60 R 21/05; absorvedores de 
choque usando deformação plástica de 
elementos em geral F 16 F 7/12) [5] 

1/12 . . Alavancas manuais 
1/14 . . . Alavancas de direção, isto é, alavancas manuais 

acionando colunas de direção 
1/16 . . Colunas de direção 
1/18 . . . flexíveis, ajustáveis ou inclináveis 

(revestimentos estofados associados à coluna de 
direção B 60 R 21/05) 

Nota 
 

 O grupo 1/181 tem prioridade sobre os grupos 1/183 a 
1/187.  [7] 

 
1/181 . . . . com ajuste de força acionado, por ex., com 

memorização da posição  [7] 
1/183 . . . . ajustável entre uma posição de utilização e 

uma de não utilização, por ex., ,para 
melhorar a acessibilidade [7] 

1/184 . . . . Mecanismos para bloquear/travar as 
colunas em posições selecionadas  [7] 

1/185 . . . . ajustável por meio de deslocamento axial, 
por ex., telescopicamente (1/183, 1/187, 
1/19 têm prioridade)  [7] 

1/187 . . . . com ajuste de inclinação, com ajuste de 
inclinação e axial (1/183, 1/19 têm 
prioridade)  [7] 

1/189 . . . . . sendo toda a coluna de direção 
inclinável como um todo  [7] 

1/19 . . . . incorporando disposições de absorção de 
energia, por ex., sendo passível de produção 
ou dobrável (absorvedores de choque 
usando deformação plástica de elementos 
em geral F 16 F 7/12) [5] 

1/20 . . . Ligação da coluna de direção no mecanismo de 
direção 

1/22 . . Elementos de controle de direção em dobro, por ex., 
para fins de aprendizagem 

1/24 . de controle remoto, isto é, por meios não montados no 
veículo 

1/26 . . por meios mecânicos, por ex., por um guia não 
port ador de carga (ferrovias B 61) 

1/28 . . por meios não mecânicos 

3/00 Mecanismos de direção (direção mecânica ou de 
acionamento mecânico 5/00; liames do mecanismo de 
direção 7/00; para rodas não orientadas 11/00; engrenagens 
em geral F 16) 

3/02 . mecânicos 
3/04 . . do tipo de rosca sem fim 
3/06 . . . com parafuso e porca 
3/08 . . . . utilizando esferas intermediárias ou 

similares 
3/10 . . . com a rosca sem fim adaptando-se a um setor 

ou engrenagens a roletes 
3/12 . . do tipo cremalheira e pinhão 
3/14 . hidráulicos 

5/00 Direção mecânica ou de acionamento mecânico (para 
rodas não orientáveis 11/00; servomotores à pressão de 
fluido em geral F 15 B) 

5/02 . mecânica, por ex., utilizando um mecanismo de tomada 
de força sobre uma árvore rotativa do veículo para 
aplicá-la no mecanismo de direção 

5/04 . elétrica, por ex., utilizando um servomotor elétrico 
conectado no mecanismo de direção ou fazendo parte 
deste 

5/06 . a fluido, isto é, utilizando um fluido pressurizado 
produzindo toda a força necessária ou grande parte 
desta, para controlar a direção do veículo [4] 

5/065 . caracterizado por meios adaptados especialmente para 
variar a alimentação de fluido pressurizado de acordo 
com a necessidade, por ex., conforme a demanda, 
fornecimento variável [7] 

5/07 . . Alimentação do fluido pressurizado para a direção 
do veículo, bem como para os outros órgãos [4] 

5/08 . . caracterizada pelo tipo de válvula usada (válvulas 
em geral F 16 K) [4] 

5/083 . . . Válvulas rotativas [4] 
5/087 . . . Válvulas de pistão corrediças [4] 
5/09 . . caracterizado pelos meios de acionamento das 

válvulas [4] 
5/093 . . . telemotor acionado pelo deslocamento do 

volante de direção (mecanismos de direção 
hidráulica 3/14) [4] 

5/097 . . . . do tipo "gerotor" [4] 
5/10 . . caracterizada pelo tipo da unidade motriz [4] 
5/12 . . . Pistão e cilindro [4] 
5/14 . . . Motor rotativo [4] 
5/16 . . . Câmara expansível com parede flexível [4] 
5/18 . . caracterizado pelos meios de transmissão da força 

[4] 
5/20 . . especialmente adaptado a um tipo particular de 

mecanismos de direção ou a uma aplicação 
particular (mecanismos de direção per se , 3/00; 
liames dos mecanismos de direção per se 7/00) [4] 

5/22 . . . do tipo de cremalheira [4] 
5/24 . . . do tipo de parafuso sem-fim [4] 
5/26 . . . para eixos pivotados [4] 
5/28 . . . para truques pivotados [4] 
5/30 . . Dispositivos de segurança, por ex., tomada de força 

ou meios de transmissão auxiliares para assegurar a 
direção em caso de deficiência dos meios de direção 
primários [4] 

5/32 . . . para sistemas de telemotor [4] 
 

6/00 Dispositivos para controlar automaticamente a direção 
em função das condições de direção que são detectadas e 
para as quais é aplicada uma reação (meios para iniciar 
uma mudança de direção 1/00; válvulas de direção 5/06; 
combinados com meios para inclinar o corpo ou as 
rodas do veículo nas curvas 9/00)  [4, 6] 

 
Notas 
 
(1) Ao classificar neste grupo, a classificação também é feita 

em um dos grupos apropriados 1/00 a 5/00 ou 7/00 a 19/00, 
se outros aspectos do sistema de direção forem de interesse. 
[5] 

(2) Neste grupo (excluindo os grupos 6/02 a 6/10) é 
aconselhável acrescentar os códigos de indexação dos 
grupos 101:00 a 137:00. Os códigos de indexação devem 
ser não-ligados. 

(3)  Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação dos grupos 151:00 a 155:00. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados.  [6] 

 
6/02 . reagindo à velocidade do veículo [4] 
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6/04 . reagindo às forças perturbadoras da trajetória desejada 
para o veículo, por ex., forças atuando transversalmente 
à direção do deslocamento do veículo[4] 

6/06 . reagindo aos dispositivos amortecedores de vibrações 
do veículo (amortecedores da direção para bicicletas B 
62 K 21/08) [4] 

6/08 . reagindo apenas ao torque de entrada  [6] 
6/10 . . caracterizados por meios para detectar o torque  [6] 
 

7/00 Liames do mecanismo de direção; Mangas do eixo ou 
suas montagens (13/00 tem prioridade; direção mecânica 
ou de acionamento mecânico 5/00) [5] 

 
7/02 . para truques articulados 
7/04 . . com mais de uma roda 
7/06 . para rodas articuladas separadamente, por ex., sobre 

pinos giratórios 
7/08 . . sendo os eixos articulados situados em um único 

plano transversal à linha central longitudinal do 
veículo 

7/09 . . . caracterizados por meios que modifiquem a 
relação entre ângulos de direção das rodas 
diretrizes (que modifiquem a relação 
automaticamente em função das condições de 
direção 6/00) [5] 

7/10 . . . com engrenagens de direção de saída única 
7/12 . . . com engrenagens de direção de saída dupla 
7/14 . . sendo os eixos articulados situados em mais de um 

plano transversal à linha central longitudinal do 
veículo, por ex., sendo todas as rodas de direção 

7/15 . . . caracterizados por meios que modifiquem a 
relação entre os ângulos de direção da rodas 
diretrizes (que modifiquem a relação 
automaticamente em função das condições de 
direção 6/00) [5] 

7/16 . Disposição de conexões de articulação (eixos per se F 
16 C) 

7/18 . Articulações de direção; Pinos giratórios 
7/20 . Articulações, por ex., eixos transversais da direção 

(meios para ajustar a cambagem, a inclinação à frente 
do eixo dianteiro em relação à vertical ou de 
convergência das rodas dianteiras 17/00) 

7/22 . Disposições para reduzir ou eliminar as reações, por 
ex., as vibrações, nas partes constitutivas do sistema de 
direção, por ex., nas rodas [5] 

9/00 Direção de rodas orientáveis não incluídas em outro 
local (indicadores de posição da direção 15/02) 

9/02 . combinadas com meios para inclinar para dentro a 
carroceria do veículo nas curvas 

9/04 . combinada com dispositivos para inclinar as rodas nas 
curvas (9/02 tem prioridade) [5] 

11/00 Direção de rodas não orientáveis; Direção para veículos 
de lagarta ou similares 

11/02 . pelo acionamento diferencial de elementos de aderência 
ao solo em lados opostos do veículo 

11/04 . . por meio de fontes de energia separadas 
11/06 . . por meio de uma única fonte principal de energia 
11/08 . . . utilizando freios ou embreagens como meio 

principal de efetuar a direção 
11/10 . . . utilizando engrenagens com saída de potência 

diferencial em lados opostos, por ex., 
diferencial duplo ou engrenagens epicíclicas 

11/12 . . . . usando engrenagens separadas de mudança 
de velocidade  

11/14 . . . . saídas de potência diferencial efetuadas pelo 
fornecimento adicional de energia a um 
lado, por ex., energia originada de uma 
fonte secundária 

11/16 . . . . . sendo a energia adicional fornecida por 
meios mecânicos 

11/18 . . . . . sendo a energia adicional fornecida por 
meios hidráulicos 

11/20 . Direção para veículos de lagarta com truque articulado 
suportando a lagarta (11/02 tem prioridade) 

11/22 . Direção para veículos de lagarta efetuada pela 
orientação dos rolos que suportam as lagartas ou similar 

11/24 . Direção para veículos de lagarta especialmente 
adaptada a veículos, tendo tanto rodas orientáveis como 
lagartas 

12/00 Direção especialmente adaptada aos veículos operando 
em tandem ou tendo estruturas ligadas pivotadamente 
(para veículos de lagarta ou similares 11/00; direção 
especialmente adaptada a reboques 13/00) [4] 

12/02 . para veículos operando em tandem [4] 

13/00 Direção especialmente adaptada a reboques (engates 
combinados de tração e direção B 60 D) 

13/02 . para eixos de articulação central 
13/04 . para rodas de articulação individual 
13/06 . para marcha à ré de um reboque de tração normal 

15/00 Direção não incluída em outro local  
15/02 . Indicadores de posição da direção [4]  
 
 
17/00 Dispositivos instalados no veículo para ajustagem da 

cambagem, da inclinação à frente do eixo dianteiro em 
relação à ve rtical ("castor") ou da convergência das 
rodas dianteiras 

19/00 Barras radiais, isto é, elementos distanciadores 
 
Subestruturas; Superestruturas; Carrocerias de veículos 

21/00 Subestruturas, isto é, armações de chassi nos quais o 
corpo do veículo deve ser montado (carroceria e armação 
combinadas 23/00) 

21/02 . compreendendo os elementos de armação dispostos 
longitudinalmente ou transversalmente [4] 

21/03 . . os elementos transversais suportando a carroceria 
[4] 

21/04 . . do tipo com uma única armação longitudinal 
21/05 . . estrutura do tipo em arco, isto é, formado de, pelo 

menos, duas seções, de armação, longitudinais, 
conectadas por outras seções longitudinais de 
dimensão transversal inferior [4] 

21/06 . em forma de X ou de forquilha, isto é, comportando os 
elementos que são vistos no plano, formando um X ou 
uma forquilha 

21/07 . Estrutura do tipo alargado, isto é, se apresentando sob a 
forma de uma larga seção central em forma de caixão 
com prolongamentos em ambas as direções 
longitudinais [4] 

21/08 . constituídas de travessas entrelaçadas 
(Fachwerkrahmen) 

21/09 . Meios para a montagem das superfícies de apoio para 
carga [4] 
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21/10 . em que o elemento principal tem forma de chapa 
21/11 . com meios elásticos para a suspensão [4] 
 
Nota 

Este grupo não abrange as invenções destinadas, 
principalmente, para a suspensão, com uma única 
criação da estrutura do chassi, as quais são abrangidas 
pela subclasse B 60 G [4] 

 
21/12 . montagem a partir de elementos facilmente 

desmontáveis 
21/14 . de comprimento ou largura ajustáveis 
21/15 . tendo meios amortecedores d choques, por ex., estrutura 

designada pela mudança de forma ou dimensão, 
permanentemente ou temporariamente, quando de uma 
colisão com um outro corpo (pára-choques B 60 R 
19/02; amortecedores de choque em geral F 16 F) [4] 

21/16 . tendo compartimentos estanques para fluidos [4] 
21/17 . formando condutos para fluidos ou condutos elétricos 

ou tendo outros meios para acomodar a transmissão de 
uma força ou sinal [4] 

21/18 . caracterizadas pelo tipo de veículo e não incluídas nos 
grupos 21/02 a 21/17 [4] 

21/20 . . do tipo para reboque, isto é, estrutura construída 
especialmente para ser utilizada em um veículo não 
propulsivo [4] 

23/00 Superestrutura e armação combinadas, isto é, 
estruturas monocasco (subunidades de superestruturas 
25/00) 

24/00 Ligações entre a carroceria e o chassi do veículo (23/00, 
33/077 têm prioridade) [5] 

24/02 . estando montada a carroceria do veículo sobre suportes 
amortecedores de vibrações, por ex., suportes de 
borracha, sem que se deseje um movimento em relação 
ao chassi [5] 

24/04 . estando montada a carroceria do veículo sobre uma 
suspensão elástica de modo que permita um movimento 
em relação ao chassi [5] 

25/00 Subconjuntos de superestruturas; Peças ou detalhes das 
mesmas e não incluídos em outro local 

25/02 . Painéis laterais 
25/04 . Montantes de portas 
25/06 . Capotas fixas (capotas não fixas ou capotas com painéis 

móveis B 60 J 7/00; Decoração das capotas B 60 R 
13/02; Elementos de isolamento B 60 R 13/08) 

25/07 . . comportando meios para escoar ou guiar a água, 
fazendo parte integrante da capota [4] 

25/08 . Partes dianteiras ou traseiras  
25/10 . . Capôs ou tampas 
25/12 . . . Peças ou detalhes dos mesmos (fechaduras E 05 

B; dobradiças E 05 D; meios para 
balanceamento E 05 F; molas F 16 F) 

25/13 . . . . Defletores de água [5] 
25/14 . . Painéis de instrumentos como subunidades de 

superestruturas (outros aspectos de painéis de 
instrumentos B 60 K) 

25/16 . . Pára-lamas ou abas; Painéis de cobertura de rodas 
(equipados com meios para eliminar corpos 
estranhos de rodas ou pneus B 60 S) 

25/18 . . . Peças ou detalhes dos mesmos, por ex., sinais 
de pára-lamas 

25/20 . Pisos ou subunidades do fundo 
25/22 . Estribos, degraus ou similares, como subunidades de 

superestruturas (out ras disposições de degraus, escadas 
de mão ou estribos em veículos B 60 R) 

25/24 . Subconjuntos de carroceria com aberturas de acesso que 
apresentem fechamentos móveis ou removíveis (tampas 
para as entradas dos reservatórios de combustível dos 
veículos B 60 K 15/05) [5] 

27/00 Conexões entre subunidades de superestruturas 
27/02 . rígidas 
27/04 . elásticas 
27/06 . facilmente desmontáveis 

29/00 Superestruturas caracterizadas pelo seu material  
29/02 . predominantemente de madeira 
29/04 . predominantemente de material sintético (trabalho de 

matérias plásticas ou substâncias num estado plástico B 
29) 

31/00 Superestruturas para veículos de passageiros (veículos 
de passageiros especialmente adaptados para operação 
conjunta com aviões ou prédios de terminais B 64 F 1/31) 

31/02 . para transportar grande número de passageiros, por ex., 
ônibus 

31/04 . com mais de um andar 

33/00 Superestruturas para veículos de carga (em que um 
elemento portador da carga é móvel B 60 P; tapeçaria B 60 
R 13/00) 

33/02 . Plataformas; Compartimentos de carga abertos 
33/023 . . Estruturas dos painéis laterais ou das portas 

traseiras [5] 
33/027 . . . móveis [5] 
33/03 . . . . por basculantes na direção vertical [5] 
33/033 . . . . removíveis [5] 
33/037 . . . . Meios de travamento para esse fim [5] 
33/04 . Compartimentos de carga fechados 
33/06 . Cabinas de motoristas 
33/063 . . que podem ser deslocados desde uma posição até 

pelo menos uma outra posição, por ex., basculantes, 
pivotantes em torno de um eixo vertical, deslocáveis 
de um lado ao outro do veículo [5] 

33/067 . . . basculantes [5] 
33/07 . . . . caracterizados pelo dispositivo para trancar 

a cabine na posição basculada ou na posição 
de funcionamento [5] 

33/073 . . . caracterizadas por adaptações particulares de 
dispositivos de controle do veículo [5] 

33/077 . caracterizadas pela ligação entre a carroceria e o chassi 
do veículo [5] 

33/08 . . que compreendem meios de regulagem (33/10 tem 
prioridade) [5] 

33/10 . . que compreendem meios de suspensão da carroceria 
sobre o chassi [5] 

35/00 Carrocerias de veículos caracterizadas pela 
aerodinâmica 

35/02 . Aerodinâmica das superfícies inferiores 

37/00 Estabilização de carrocerias de veículos sem controle 
dos dispositivos de suspensão 

37/02 . por meios aerodinâmicos 
37/04 . por meio de massas móveis 
37/06 . . utilizando giroscópios 

39/00 Carrocerias de veículos não incluídas em outro local 
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41/00 Acessórios para identificação de veículos em caso de 
colisão; Acessórios para marcar ou registrar áreas de 
colisão 

43/00 Dispositivos para acondicionar, fixar ou montar a roda 
sobressalente  

43/02 . no exterior da carroceria do veículo 
43/04 . . fixos sob a carroceria do veículo 
43/06 . dentro da carroceria do veículo 
43/08 . . e dispostos praticamente na vertical 
43/10 . . e dispostos praticamente na horizontal 
 
 
Veículos a motor ou reboques classificados de acordo com o 
tipo: Peças ou acessórios dos mesmos não incluídos em outro 
local  (subestruturas, isto é, estruturas de chassi, caracterizadas pelo 
tipo de veículo 21/18) 
 
47/00 Veículos motorizados ou reboques, predominantemente, 

para transportar passageiros (superestruturas 31/00) [3] 
47/02 . para um grande número de passageiros, por ex., ônibus 

49/00 Tratores (do tipo acompanhado a pé 51/04; características 
de lagarta 55/00) 

49/02 . Modificados a fim de incluir dispositivos de içamento 
49/04 . modificados a fim de incluir dispositivos de impulsão 
49/06 . adaptados para usos diversos 
49/08 . com meios para impedir a capotagem ou a inclinação 

(dispositivos de segurança para controle da unidade de 
propulsão, esp ecialmente adaptados à ou dispostos em 
veículos B 60 K 28/00) [4] 

51/00 Veículos a motor caracterizados pela inexistência de 
assento para o motorista 

51/02 . em que o motorista permanece em pé no veículo 
51/04 . em que o motorista caminha 
51/06 . . Tratores do tipo acompanhado a pé de eixo único 

53/00 Combinações de tratores e reboques; Comboios 
rodoviários (engates de tração outros que não engates da 
quinta roda B 60 D) 

53/02 . compreendendo uma unidade de trator de eixo único e 
uma unidade de reboque de eixo único 

53/04 . compreendendo um veículo que suporta uma parte 
essencial da carga do outro veículo por meios de 
sustentação da parte traseira ou dianteira do outro 
veículo 

53/06 . . Semi-reboques 
53/08 . . Engates de tração de quinta roda 
53/10 . . . com meios para impedir desengate acidental 
53/12 . . . de engate automático 

55/00 Veículos de lagarta (aspectos de direção 11/00) 
55/02 . com lagartas e rodas adicionais 
55/04 . com lagartas e rodas alternativas, por ex., transferíveis 

do veículo de lagarta para o veículo sobre rodas e vice-
versa 

55/06 . com lagartas e sem rodas 
55/065 . . Veículos com lagartas múltiplas, isto é, mais do que 

duas lagartas [4] 
55/07 . . Veículos com lagarta única [4] 
55/075 . . Veículos de lagarta para subir ou descer escadas 

(peças de aderência ao solo, magnéticas ou 
pneumáticas 55/265; cadeiras ou veículos de 
diversas rodas para inválidos A 61 G 5/00) [4] 

55/08 . Unidades de lagarta; Elementos das mesmas 
55/084 . . Unidades de lagarta ou carros montados 

separadamente, ajustáveis ou extensíveis em 
veículos, por ex., unidades de lagarta portáteis 
(55/07 tem prioridade) [4] 

55/088 . . com meios para excluir ou remover matérias 
estranhas, por ex., meios de vedação, autolimpeza 
de correntes de lagarta ou rodas dentadas, placas 
defletoras ou raspadeiras [4] 

55/092 . . com meios lubrificantes (lubrificação em geral F 16 
N) [4] 

55/096 . . com meios redutores de ruído [4] 
55/10 . . Truques; Armações (meios de tensionamento de 

lagartas 55/30) 
55/104 . . Dispositivos de suspensão para rodas, roletes, 

truques ou armações (suspensão de veículos em 
geral B 60 G) [4] 

55/108 . . . com molas mecânicas, por ex., barras de torção 
[4] 

55/112 . . . com molas fluidas, por ex., hidráulicas, 
pneumáticas [4] 

55/116 . . . controle da postura ou posição do chassi pela 
ação na suspensão, por ex., para compensar um 
declive [4] 

55/12 . . Disposição, localização ou adaptação das rodas 
dentadas motrizes 

55/125 . . . Acionamento final [4] 
55/13 . . . . do tipo modular facilmente intercambiável 

[4] 
55/135 . . . com coroa matriz desmontável [4] 
55/14 . . Disposição, localização ou adaptação dos rolos [4] 
55/15 . . . Dispositivos de montagem, por ex., buchas, 

eixos, mancais, vedações [4] 
55/18 . . Lagartas (autolimpeza de correntes de lagartas 

55/088) [4] 
55/20 . . . do tipo articulado, por ex., correntes [4] 
55/205 . . . . Conexões entre correntes de lagarta [4] 
55/21 . . . . . Correntes conectadas por pinos 

pivotados transversalmente [4] 
55/215 . . . . . Conexões elásticas entre correntes [4] 
55/22 . . . . Disposições para impedir ou modificar o 

flexionamento ao contrário 
55/24 . . . do tipo de flexibilidade contínua, por ex., 

correias de borracha [4] 
55/247 . . . . Lagartas flexíveis enchidas a gás ou 

infláveis (ligações de válvulas à material 
elástico inflável B 60 C 29/00) [4] 

55/253 . . . . com elementos interconectados por um ou 
mais cabos de elementos similares [4] 

55/26 . . . Peças ou elementos de aderência ao solo [4] 
55/265 . . . . com adesão magnética ou pneumática [4] 
55/27 . . . . com tipos diferentes de ganchos de ferro 

para progressão sobre solos variáveis [4] 
55/275 . . . . com placas de rua, isto é, meios para 

prevenir formação de trilhos na superfície 
da estrada [4] 

55/28 . . . . removíveis 
55/30 . . Meios de tensionamento de lagartas 
55/32 . Montagem, desmontagem, reparo ou serviço em 

lagartas [4] 
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57/00 Veículos caracterizados por outros dispositivos de 
propulsão ou outros dispositivos de aderência ao solo 
que não rodas ou lagartas, só ou complementando  
as rodas ou lagartas (trenós B 26 B; trenós a motor B 62 
M) [5] 

57/02 . com meios de propulsão de aderência ao solo, por ex., 
elementos que andam 

57/024 . . Veículos de lagartas especialmente adaptados para 
deslocar-se sobre superfícies inclinadas ou verticais 
(veículo de lagarta para subir ou descer escadas 
55/075; carrinhos de mão com provisões para subir 
ou descer escadas B 62 B 5/02) [5] 

57/028 . . tendo rodas e pernas mecânicas (57/024 tem 
prioridade; acessórios de veículos de aderência ao 
solo para suportar, levantar ou manobrar o veículo, 
total ou parcialmente B 60 S 9/00) [5] 

57/032 . . com base e perna de suporte alternativamente ou 
sequencialmente levantada; com o pé ou boquilha 
alternativamente ou sequencialmente levantados 
(57/024 tem prioridade) [5] 

57/036 . . do tipo parafuso, por ex., parafuso Arquimediano 
(57/024 tem prioridade) [5] 

57/04 . com outros meios de propulsão que não de aderência ao 
solo, por ex., com hélices (disposição de unidades de 
propulsão a jato B 60 K) 

59/00 Reboques com rodas acionadas ou similares 
59/02 . acionados por uma unidade de propulsão externa 
59/04 . acionados por uma unidade de propulsão instalada no 

reboque 

61/00 Veículos caracterizados pela disposição ou número de 
rodas, não incluídas em outro local,  por ex., quatro 
rodas dispostas em forma de losango [6] 

61/02 . com duas rodas em tandem na linha central longitudinal 
do veículo 

61/04 . . com duas outras rodas coaxiais 
61/06 . com apenas três rodas 
61/08 . . com uma única roda dianteira 
61/10 . com mais de quatro rodas 
61/12 . com número variável de rodas de aderência ao solo, por 

ex., com algumas rodas dispostas mais altas que outras 
ou com rodas escamoteáveis (apenas para fins de 
manobra B 60 S) 

63/00 Veículos a motor ou reboques não incluídos em outro 
local 

63/02 . Veículos a motor 
63/04 . . Peças ou acessórios 
63/06 . Reboques (trailers) (veículos transportando 

acomodações de habitação, por ex., casas sobre rodas, B 
60 P 3/32) 

63/08 . . Peças ou acessórios 
 
 
65/00 Projeto, manufatura ou montagem de veículos a motor 

ou reboques, não incluídos em outro local  
65/02 .  Montagem de subunidades ou componentes, 

posicionamento de subunidades ou componentes em 
relação à carroceria ou a outras subunidades ou 
componentes [7] 

65/04 . . Montagem de módulos pré-montados compostos de 
subunidades desenvolvendo diversas funções, por 
ex., motor e capô (65/06 a 65/16 têm  
prioridade)  [7] 

65/06 . . as subunidades ou componentes sendo portas, 
janelas, aberturas de tetos, tampas, capôs ou suas 
juntas ou tiras de vedação contra intempéries [7] 

65/08 . . . juntas ou tiras de vedação contra  
intempéries  [7] 

65/10 . . as subunidades ou componentes sendo motores, 
embreagens ou transmissões  [7] 

65/12 . . as subunidades ou componentes sendo suspensões, 
freios ou unidades de rodas [7] 

65/14 . . as subunidades ou componentes sendo acessórios 
para o compartimento dos passageiros, por ex., 
assentos, forros, guarnições, painéis de 
instrumentos [7] 

65/16 . . as subunidades ou componentes sendo acessórios 
exteriores, por ex., pára-choques, faróis, lanternas, 
limpadores de pára-brisas [7] 

65/18 . Sistemas de transporte, por esteira transportadora ou 
por tração especialmente adaptados para linhas de 
montagem de veículos à motor ou reboque [7] 

67/00 Método para desmontagem de veículos, visando recuperar 
componentes reutilizáveis, por ex., para reciclar (para 
eliminação de veículos por destruição ou por 
transformação B09B 3/00, 5/00)  [7] 

 
 
O esquema de indexação associado ao grupo 6/00 (excluindo os 
grupos 6/02 a 6/10) se refere às condições de direcionamento 
detectadas e respondidas. Os códigos de indexação devem ser 
não-ligados 

 

Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação.  [6] 

 

101:00 Velocidade na estrada [5] 

103:00 Aceleração ou desaceleração na direção do percurso [5] 

105:00 Perda de tração, por ex., rotação ou patinação da  
roda [5] 

107:00 Temperatura [5] 

109:00 Presença, ausência ou inatividade de direção do 
operador, por ex., mediante detecção da operação da 
embreagem, freio ou do afogador [5] 

111:00 Forças que perturbam o curso planejado do veículo, por 
ex., forças que atuam transversalmente na direção do 
percurso [5] 

113:00 Posição das peças do mecanismo de direção, por ex., as 
rodas de direcionamento da roda de direção [5] 

115:00 Ângulo de articulação de veículo articulado; Ângulo da 
barra de reboque para o veículo de reboque [5] 

117:00 Velocidade angular de roda de direção [5] 

119:00 Torque da roda de direção [5] 
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121:00 Força aplicada à ligação da direção [5] 

123:00 Suprimento de pressão de fluido ao veículo, por ex., 
para direção auxiliada por energia; Presença, 
deficiência ou valores limites dos mesmos; Lubrificação 
ou outras possibilidades de fluidos [5] 

125:00 Proporção de engrenagem particularmente  
selecionada  [5] 

127:00 Velocidade do motor [5] 

131:00 Carga, incluindo altura do veículo dependente da carga; 
Estado do veículo com relação aos meios de 
amortecimento de vibrações [5] 

133:00 Posição ou inclinação, incluindo gradiente da rodovia 
[5] 

135:00 Teor de umidade do ar [5] 

137:00 Condições não especificadas nos grupos 101:00 à  
135:00 [5] 

Esquema de indexação associado com o grupo 6/00, relativo a 
natureza do sistema de direção. Os códigos de indexação devem 
ser não-ligados. [6] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação.  [6] 

 

151:00 Direção em todas as rodas, por ex., direção nas quatro 
rodas  [6] 

153:00 Direção acionada  por energia elétrica  [6] 

155:00 Direção por acionamento ou frenagem diferencial  [6] 
 

 

B 62 H DESCANSOS PARA BICICLETAS; SUPORTES OU FIXAÇÕES PARA ESTACIONAMENTO OU GUARDA DE 
BICICLETAS; DISPOSITIVOS PARA IMPEDIR OU INDICAR O USO INDEVIDO OU O ROUBO DE BICICLETAS; 
SISTEMAS DE FECHADURAS CONSTITUINDO PARTE INTEGRANTE DA BICICLETA; DISPOSITIVOS PARA 
APRENDER A ANDAR DE BICICLETA 

 
Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "bicicletas" inclui motonetas. 

 

1/00 Suportes ou descansos constituindo parte integrante de ou 
fixos a bicicletas 

1/02 . Descansos articulados, por ex., em forma de braços com 
dobradiças (1/10 tem prioridade) 

1/04 . . Essencialmente em forma de U para abranger a roda 
traseira 

1/06 . Descansos extensíveis, por ex., com peças telescópicas 
(1/10 tem prioridade) 

1/08 . Suportes para pedais 
1/10 . compreendendo meios que proporcionem uma marcha 

estável (dispositivos ou aparelhos para aprendizagem do 
esporte de ciclismo A 63 B 69/16) 

1/12 . . utilizando rodas adicionais 
1/14 . . utilizando patins para deslizar no gelo ou na neve 

(patins para transportar veículos sobre rodas para 
facilitar o deslocamento no gelo ou na neve B 62 B 
19/00) 

3/00 Suportes separados ou fixações para estacionamento ou 
guarda de bicicletas (suportes de bicicletas utilizados durante 
sua manutenção B 25 H; aspectos relativos a construções E 04 
H) 

3/02 . compreendendo meios para agarrar a bicicleta pelo guidom 
ou pela parte superior do quadro 

3/04 . compreendendo suportes em forquilha para segurar uma 
roda (3/08 tem prioridade) 

3/06 . . dobráveis 
3/08 . compreendendo reentrâncias ou trilhos canelados para 

encaixe da parte inferior de uma roda 

3/10 . compreendendo suportes em forquilha, para encaixe da 
parte inferior do quadro 

3/12 . Dispositivos de suspensão 

5/00 Acessórios para impedir ou indicar uso indevido ou roubo 
de bicicletas; Fechaduras constituindo parte integrante de 
bicicletas (acessórios para impedir ou indicar uso ou roubo de 
veículos em geral B 60 R; características gerais de fechaduras 
E 05 B) 

5/02 . para trancar o mecanismo de direção 
5/04 . . atuando sobre o guidom ou equivalente 
5/06 . . atuando sobre a forquilha da roda dianteira ou sobre o 

tubo suporte do guidom da bicicleta 
5/08 . impedindo o acionamento (atuando sobre o acionamento a 

motor B 62 M) 
5/10 . . atuando sobre uma manivela do pedal 
5/12 . . atuando sobre a roda da corrente ou sobre a corrente 
5/14 . impedindo a rotação da roda 
5/16 . . atuando sobre as peças de uma roda 
5/18 . . atuando sobre um dispositivo de frenagem 

(trancamento direto de um mecanismo de acionamento 
dos freios de bicicletas B 62 L 3/06) 

5/20 . indicando uso não autorizado, por ex., atuando sobre 
dispositivos de sinalização 

7/00 Dispositivos para aprender a andar de bicicleta, não 
incluídos em outro local, por ex., para ajudar o equilíbrio 
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B 62 J SELINS OU ASSENTOS DE BICICLETAS; ACESSÓRIOS PRÓPRIOS PARA BICICLETAS E NÃO INCLUÍDOS EM 
OUTRO LOCAL, por ex., PORTA-BAGAGENS, PÁRA-LAMAS  

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "bicicletas" inclui motonetas. 

 
Índice da Subclasse 
 
SELINS, ASSENTOS; APOIOS PARA PÉS, 
APOIOS PARA JOELHOS..................................................1/00; 25/00 
DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO OU 
SINALIZAÇÃO; DISPOSIÇÕES  
DE ESPELHOS............................................................3/00, 6/00; 29/00 
PORTA-BAGAGENS, ACESSÓRIOS.......................7/00, 9/00, 11/00 
DISPOSITIVOS OU ACESSÓRIOS  
DE PROTEÇÃO 

Caixas de correntes, pára-lamas; Cobertas 
para estacionamento....................................13/00; 15/00; 19/00 

 
Unicamente para o ciclista; proteções 
contra intempéries, carenagem; proteções 
para a roupa; aquecimento..........................17/00; 21/00; 33/00 
Outras proteções................................................................ 23/00 

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA........................................... 27/00 
INSTALAÇÕES DE DISPOSITIVOS DE 
LUBRIFICAÇÃO; DE TANQUES DE 
COMBUSTÍVEL; DE SISTEMAS DE 
ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ................ 31/00, 35/00, 37/00 
OUTROS ACESSÓRIOS.............................................................. 39/00 

 

1/00 Selins ou outros assentos para bicicletas; Disposição dos 
mesmos; Peças (disposições ou adaptações de assentos de 
veículos em geral B 60 N) 

1/02 . Selins montados de forma elástica sobre o quadro; 
Equipamento para os mesmos, por ex., molas (molas em 
geral F 16 F) 

1/04 . . Selins podendo oscilar em torno de um eixo horizontal 
1/06 . . Selins podendo se movimentar de forma paralela para 

cima e para baixo 
1/08 . Armações para selins; Ligações entre as armações dos 

selins e a haste do assento; Hastes de assentos (fixação de 
hastes de assento com o quadro de bicicletas B 62 K 
19/36) 

1/10 . Ajustagem interna dos selins 
1/12 . Assentos em forma de bacia; Assentos em forma de banco, 

por ex., assentos duplos ou geminados 
1/14 . Assentos traseiros separados 
1/16 . . para crianças 
1/18 . Capas para selins ou outros assentos; Estofamentos 

(estofamentos em geral B68 G) 
1/20 . . Capas removíveis; Almofadas removíveis 
1/22 . . Capas alcochoadas 
1/24 . . Estofamentos com molas de torção ou de flexão 
1/26 . . Estofamentos com outros materiais elásticos, por ex., 

borracha esponjosa com compartimentos infláveis 
1/28 . Outro equipamento adicional, por ex., encostos para 

crianças 
 
Dispositivos de sinalização ou iluminação especialmente adaptados 
a bicicletas  (para veículos em geral B 60 Q) 

3/00 Dispositivos de sinalização acústica ou de alarme 
(dispositivos de sinalização acústica ou de alarme em geral G 
08); Disposição desses dispositivos em bicicletas  

6/00 Disposições de dispositivos de sinalização ótica ou de 
iluminação em bicicletas, montagem ou suporte dos 
mesmos ou circuitos para os mesmos (dispositivos de 
sinalização ótica ou de iluminação per se F 21, G 08, H 05) [4] 

6/02 . sendo os dispositivos os faróis [5] 

6/04 . sendo os dispositivos as lanternas traseiras [5] 
6/06 . Disposição de dínamos de iluminação ou seu acionamento 

(estrutura de dínamos per se H 02 K) [5] 
6/08 . . Acionamento pelo pneumático [5] 
6/10 . . Acionamento por mecanismo de engrenagem (6/12 

tem prioridade) [5] 
6/12 . . Dínamos dispostos no meio da roda [5] 
6/14 . . Dínamos acionados por correia [5] 
6/16 . Disposições de interruptores [5] 
6/18 . Disposições de cabos elétricos [5] 
6/20 . Disposições de refletores (pedais com refletores B 62 M 

3/12) [5] 
Suportes para objetos (para veículos em geral B 60 R) 

7/00 Porta-bagagens 
7/02 . caracterizados por sua disposição em bicicletas 
7/04 . . sobre ou atrás da roda traseira 
7/06 . . sobre a roda dianteira, por ex., no guidom 
7/08 . Equipamento para fixar a bagagem nos suportes 

9/00 Cestos, alforjes ou outros recipientes especialmente 
adaptados para serem fixados em bicicletas 

9/02 . para ferramentas ou peças sobressalentes 

11/00 Dispositivos de suporte para fixar artigos de forma especial 
a bicicletas, por ex., mapas, guarda-chuvas, garrafas 

11/02 . para bombas 
 
Proteções; Carenagens ou peças aerodinâmicas não incluídas em 
outro local  (proteções constituindo parte de armações de bicicletas B 
62 K; proteções em geral F 16 P) 

13/00 Proteções de corrente, de acionamento por corrente ou de 
acionamentos equivalentes, por ex., acionamentos por 
correia 

13/02 . protegendo apenas a parte superior da corrente ou 
elementos similares 

13/04 . envolvendo completamente o acionamento por corrente ou 
por elemento similar 

13/06 . . permitindo fácil acesso a corrente ou a elemento 
similar 
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15/00 Pára-lamas para rodas 
15/02 . Meios de fixação; Suportes 
15/04 . Saias de pára-lamas 

17/00 Proteções contra intempéries para o ciclista; Carenagens 
ou peças aerodinâmicas não incluídas em outro local 
(vestimentas protetoras A 41 D 13/00; Capacetes contra 
choques A 42 B 3/00; Capôs ou capotas para carrinhos laterais 
B 62 K) 

17/02 . protegendo apenas a frente do ciclista 
17/04 . . Pára-brisas 
17/06 . . Proteções para as pernas 
17/08 . Capota para proteção do ciclista 

19/00 Cobertas para bicicletas estacionadas (conversíveis em 
vestimentas de proteção para o ciclista A 41 D 15/04; 
Conversíveis em artigos de acampamento A 45 F 4/00; Para 
veículos em geral, B 60 J 11/00) 

21/00 Proteções para a roupa, por ex., prendedores fixos à 
bicicleta (prendedores avulsos para calças ou saias A 41 F 
17/02) 

23/00 Outras proteções especialmente adaptadas a bicicletas 

25/00 Pedais; Apoios fixos para joelhos, por ex., no tanque de 
gasolina 

 
 

27/00 Equipamento de segurança, por ex., pára-choques (cintos 
de segurança em geral A 62 B 35/00) 

29/00 Adaptações ou disposições de espelhos em bicicletas (para 
veículos em geral B 60 R) 

31/00 Instalações de dispositivos de lubrificação 

33/00 Instalações próprias para bicicletas para aquecer o ciclista 
(para veículos em geral B 60 H) 

35/00 Tanques de combustível especialmente adaptados para 
motocicletas ou bicicletas de motor; disposições dos 
mesmos (tanques de combustível constituindo parte integrante 
de quadros de bicicletas B 62 K 11/00; tanques em geral B 65 
D) 

37/00 Disposições de sistemas de alimentação de combustível, 
válvulas ou similares, em motocicletas ou em bicicleta de 
motor 

39/00 Outros acessórios, por ex., alças de transporte (placas de 
matrícula B 60 R; ciclometros, isto é, contadores de rotações G 
01 C 22/00) 

 

B 62 K BICICLETAS; QUADROS DE BICICLETAS; DISPOSITIVOS DE DIREÇÃO DE BICICLETAS; CONTROLES 
TERMINAIS, OPERADOS PELO CICLISTA, ESPECIALMENTE ADAPTADOS A BICICLETAS; SUSPENSÕES DE 
EIXOS DE BICICLETAS; CARRINHOS LATERAIS, CARRINHOS DIANTEIROS OU SIMILARES, PARA BICICLETAS  

 
 

Nota 

Nesta subclasse, cada um dos grupos principais entre 7/00 a 15/00 têm prioridade sobre todos os grupos principais anteriores, por ex., 
uma bicicleta de criança é classificada no grupo 9/00 e não no grupo 3/00. 

 
Índice da Subclasse 
 
TIPOS DE BICICLETAS 

Caracterizados pela estrutura 
número de rodas; monociclo; bicicleta com mais de 
duas rodas....................................................1/00; 3/00; 5/00 
com motor ...................................................................11/00 
carrinhos laterais, carrinhos dianteiros........................27/00 
conversíveis; dobráveis ....................................13/00; 15/00 

 
Caracterizadas pela finalidade: 
para transporte; para crianças ..................................... 7/00; 9/00 
Outros tipos....................................................................... 17/00 

PEÇAS DE BICICLETAS 
Quadros; suspensões de eixos ................................ 19/00; 25/00 
Direção; controles terminais ................................. 21/00; 23/00 
 

 

1/00 Monociclos 

3/00 Bicicletas 
3/02 . Quadros (quadros em tandem 3/14) 
3/04 . . com a barra superior substancialmente horizontal  
3/06 . . do tipo aberto 
3/08 . . . tendo barras transversais 
3/10 . . do tipo de trave única, isto é, ligando a manga de 

direção ao eixo traseiro 
3/12 . Tandens 
3/14 . . Quadros 

3/16 . especialmente adaptadas a ciclistas incapacitados 
(bicicletas de rodas múltiplas para inválidos A 61 G 5/00) 

5/00 Bicicletas com mais de duas rodas principais (bicicletas de 
rodas múltiplas para inválidos A 61 G 5/00; suportes ou 
descansos para bicicletas com rodas adicionais para 
estabilização da marcha B 62 H 1/12) 

5/02 . Triciclos 
5/04 . . com duas rodas coaxiais 
5/06 . . . Quadros 
5/08 . Dispositivos de direção atuando sobre mais de uma roda 
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7/00 Bicicletas para transportar carga ou passageiros 
7/02 . Quadros 
7/04 . . com plataforma de transporte (acessórios para 

transporte de objetos B 62 J 7/00 a 11/00) 

9/00 Bicicletas de crianças (veículos de brinquedo A 63 H 17/00) 
9/02 . Triciclos 

11/00 Motocicletas; Bicicletas com motor; Motonetas (carenagens 
ou peças aerodinâmicas; não constituindo parte da armação B 
62 J; transmissão do acionamento dos motores para as rodas B 
62 M) 

11/02 . Quadros (motocicletas ou bicicletas com motores 
auxiliares caracterizados pela posição do motor B 62 M) 

11/04 . . caracterizados pela posição do motor entre as rodas 
dianteira e traseira 

11/06 . . . sendo o quadro do tipo de trave única 
11/08 . . . . sendo a trave fabricada com metal em chapa, 

por ex., formando as paredes do tanque de 
combustível 

11/10 . . caracterizados pela posição do motor sobre ou ao lado 
da roda traseira acionada 

11/12 . Forquilhas da roda de direção caracterizadas por sua 
associação com o motor 

11/14 . Estruturas do guidom ou disposição de controles no 
mesmo, especialmente adaptados a esse guidom (controles 
manuais per se 23/02) 

13/00 Bicicletas conversíveis ou transformáveis em outros tipos 
de bicicletas ou ve ículos terrestres (veículos conversíveis em 
geral B 60 F 5/00; suportes ou descansos de bicicletas 
equipadas de rodas adicionais para estabilização da marcha B 
62 H 1/12) 

13/02 . em tandem 
13/04 . em triciclo 
13/06 . em quadriciclo, por ex., juntando duas bicicletas,  

lado a lado 
13/08 . Quadros 

15/00 Bicicletas desmontáveis ou dobráveis 

17/00 Bicicletas não incluídas em outro local 

19/00 Quadros de bicicletas (quadros de bicicletas especialmente 
adaptados a um tipo especial de bicicletas especificado nos 
grupos 1/00 a 17/00, ver o grupo pertinente) 

19/02 . caracterizados pelo material ou a seção transversal dos 
elementos do quadro 

19/04 . . sendo o material total ou principalmente metálico, por 
ex., de grande elasticidade 

19/06 . . . tubular 
19/08 . . . feito com uma chapa 
19/10 . . . Combinações de tubo e chapa 
19/12 . . . com peças fundidas 
19/14 . . sendo o material, total ou principalmente, madeira 
19/16 . . sendo o material, total ou parcialmente, matéria 

plástica 
19/18 . Uniões entre os elementos do quadro 
19/20 . . soldadas a maçarico, soldadas a solda fraca ou branca 

ou soldadas com solda forte ou amarela 
19/22 . . Uniões com adesivos 
19/24 . . Uniões de rosca 
19/26 . . Uniões com rebites 
19/28 . . Meios para fortalecer uniões 
19/30 . Peças de quadros modeladas a fim de nelas se adaptarem 

outras peças ou acessórios de bicicleta (suspensões de 
eixos 25/00) 

19/32 . . Mangas de direção (mancais para os mesmos 21/06) 
19/34 . . Suportes inferiores 

19/36 . . para fixação de haste do assento, por ex., ajustável 
durante a viagem 

19/38 . . para fixação de elementos do freio 
19/40 . . para fixação de acessórios, por ex., porta-bagagens, 

lâmpadas 
19/42 . . . para bombas de pneus (dispositivos de fixação não 

constituindo parte do quadro B 62 J 11/02) 
19/44 . Proteções de correntes constituindo parte do quadro 

(proteções de correntes per se B 62 J 13/00) 
19/46 . Porta-bagagens constituindo parte do quadro (porta-

bagagens per se B 62 J 7/00) 
19/48 . Capotas constituindo parte do quadro 

21/00 Dispositivos de direção (dispositivos de direção 
especialmente adaptados a um tipo especial de bicicleta 
especificado nos grupos 1/00 a 17/00, ver o grupo pertinente) 

21/02 . Forquilha de roda dianteira ou equivalentes, por ex., de 
braço único 

21/04 . Coroas de forquilha 
21/06 . Mancais especialmente adaptados para mangas de direção 

(mancais em geral F 16 C) 
21/08 . Amortecedores da direção (amortecedores em geral F 16 

F) 
21/10 . Mecanismos para repor o dispositivo de direção na posição 

de avanço em linha reta 
21/12 . Guidons; Hastes de guidons 
21/14 . . com peças flexíveis incorporadas 
21/16 . . com peças ajustáveis incorporadas 
21/18 . Ligações entre forquilhas e guidons ou hastes de guidons 
21/20 . . elásticas 
21/22 . . ajustáveis 
21/24 . . facilmente desmontáveis 
21/26 . Punhos de guidom (punhos giratórios 23/04) 

23/00 Controles acionados pelo ciclista especialmente adaptados 
a bicicletas, isto é, meios para dar início a operações de 
controle, por ex., alavancas, punhos (especialmente 
adaptados a mecanismos de frenagem de bicicleta B 62 L 3/00) 

23/02 . de acionamento manual (disposições de controles em 
guidons de bicicletas a motor 11/14) 

23/04 . . Punhos giratórios 
23/06 . . Alavancas 
23/08 . acionados pelo pé 
25/00 Suspensões de eixos (para veículos em geral B 60 G) 
25/02 . para montagem de eixos de maneira fixa no quadro ou no 

garfo da bicicleta, por ex., de forma ajustável 
25/04 . para montagem de eixos de forma elástica no quadro ou 

garfo da bicicleta (para carrinhos laterais, carrinhos 
dianteiros ou similares 27/06) 

25/06 . . com garfo telescópico, por ex., incluindo braços 
oscilatórios auxiliares 

25/08 . . . para a roda dianteira 
25/10 . . . para a roda traseira 
25/12 . . com braço oscilatório articulado em cada perna do 

garfo ou forquilha (em combinação com garfo ou 
forquilha telescópica 25/06) 

25/14 . . . com um braço único em cada perna da forquilha ou 
garfo 

25/16 . . . . para a roda dianteira 
25/18 . . . . . sendo o braço articulado entre suas 

extremidades 
25/20 . . . . para a roda traseira 
25/22 . . . com mais de um braço em cada perna da forquilha 

ou garfo 
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25/24 . . . . para a roda dianteira 
25/26 . . . . para a roda traseira 
25/28 . . com suporte de corrente articulado 
25/30 . . . articulado no suporte da manivela do pedal (25/32 

tem prioridade) 
25/32 . . . formando, o suporte de corrente, uma proteção 

para a mesma 

27/00 Carrinhos laterais; Carrinhos dianteiros ou similares 
(reboques B 60 P, B 62 D; caracterizados por incluírem um 
motor de propulsão B 62 M) 

27/02 . Quadros 

27/04 . Carrocerias; Carenagens 
27/06 . Suspensão elástica do eixo 
27/08 . Suspensão elástica da carroceria no quadro 
27/10 . Outras peças ou acessórios 
27/12 . . Peças de engate para ligar carrinhos ou similares à 

bicicleta; Disposições das mesmas 
27/14 . . . Peças de engate elásticas 
27/16 . . Capotas; Proteções contra intempéries, por ex., pára-

brisas 
 
 

 

B 62 L FREIOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS A BICICLETAS  
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange, unicamente, adaptações de freios ou mecanismos acionadores próprios ao seu uso em bicicletas. 
(2) Esta subclasse não abrange freios ou mecanismos acionadores de aplicação mais ampla, os quais são considerados como do tipo geral, 

ainda que se descrito ou reivindicado somente para bicicletas, os quais são abrangidos pela subclasse B 60 T ou pelas subclasses 
apropriadas da classe F 16. 

 

1/00 Freios; Disposições dos mesmos (freios de contrapedal 5/00) 
1/02 . em que os elementos de frenagem atuam sobre as rodas da 

bicicleta 
1/04 . . atuando sobre as superfícies do pneu 
1/06 . . atuando sobre o aro da roda 
1/08 . . . por elementos que se deslocam radialmente em 

relação à roda 
1/10 . . . por elementos que se deslocam sensivelmente, em 

sentido paralelo, ao eixo da roda 
1/12 . . . . sendo os elementos montados em alavancas 

articuladas em torno de um eixo comum 
1/14 . . . . sendo os elementos montados em alavancas 

articuladas em torno de eixos diferentes 
1/16 . . . . . sendo os eixos localizados entre as 

extremidades das alavancas 
3/00 Mecanismos de acionamento de freios (mecanismos de 

acionamento para freios de contrapedal 5/00; mecanismos 
Bowden F 16 C 1/10); Disposições dos mesmos 

3/02 . para serem controlados por uma alavanca manual 
(alavancas manuais para controle de bicicletas em geral B 
62 K 23/06) 

3/04 . para serem controlados por uma alavanca de pé (alavancas 
de pedal para controle de bicicletas em geral B 62 K 
23/08) 

3/06 . Meios para trancar os mecanismos de acionamento 
(trancamento direto de um mecanismo de acionamento dos 
freios de bicicletas B 62 H 5/18) 

3/08 . Mecanismos especialmente adaptados à frenagem de mais 
de uma roda 

5/00 Freios ou mecanismos de acionamento para os mesmos, 
controlados por contrapedal (dispositivos de roda livre 
especialmente adaptados à bicicletas F 16 D 41/00) 

5/02 . sendo os freios acionados pela ação conjugada de cones 
coaxiais 

5/04 . . sendo os freios do tipo de casquilho de expansão 
5/06 . . sendo os freios do tipo de disco 
5/08 . . sendo os freios do tipo de sapata 
5/10 . sendo os freios acionados por cames e esferas ou roletes de 

ação conjugada 
5/12 . . sendo os freios do tipo de casquilho de expansão 
5/14 . . sendo os freios do tipo de disco 
5/16 . . sendo os freios do tipo de sapata 
5/18 . sendo os freios adicionalmente controlados por meios 

alternados 
5/20 . tendo os freios potência de frenagem ajustável 

 

B 62 M PROPULSÃO PELO CONDUTOR DE VEÍCULOS COM RODAS OU DE TRENÓS; PROPULSÃO MECÂNICA DE 
TRENÓS OU BICICLETAS; TRANSMISSÕES ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TAIS VEÍCULOS (disposições ou 
montagem de transmissões em veículos em geral B 60 K; elementos de transmissão per se F 16) 

 
Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "transmissão" significa o conjunto de peças entre o motor primário ou a parte a qual o ciclista imprime imediatamente o esforço de 

propulsão, por ex., manivelas de pedal e uma impulsão pela roda. 
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Índice da Subclasse 
 
PROPULSÃO 

De veículos de rodas por mão ou pé; 
tipos de mecanismos; estrutura de 
manivelas ou alavancas de propulsão................1/00; 3/00, 5/00 
De veículo de monotrilho a motor, 
caracterizadas por peças; motores .......................................7/00 
De trenós ou similares .......................................................27/00 
De veículos ou trenós de rodas, por 
dispositivos de aderência ao solo não 
incluídos em outro local ....................................................29/00 

TRANSMISSÕES  
Caracterizadas por peças mecânicas rígidas 

corrente ou correia; roda dentada 
ou de fricção; rolete de fricção ...............9/00; 11/00; 13/00 
eixo de manivela ou biela de 
acoplamento; eixo giratório ............................. 15/00; 17/00 

Caracterizadas por peças não 
mecânicas ou flexíveis ................................ 19/00, 21/00, 23/00 
Atuadores de mecanismos de mudança 
de velocidade..................................................................... 25/00 

 

Propulsão pelo condutor de veículos de rodas (propulsão por meios 
de hastes de aderência ao solo 29/02) 

1/00 Propulsão de veículos de rodas pelo condutor 
1/02 . com manivelas rotativas, por ex., pedais (manivelas per se 

3/00; imobilizáveis como apoio para os pés 5/00) 
1/04 . com alavancas do movimento alternativo, por ex., 

alavancas de pedal (imobilizáveis como apoio para os pés 
5/00) 

1/06 . acionando um eixo de manivela rotativo ligado a um eixo 
acionado de outra maneira que não por bielas de 
acoplamento 

1/08 . . acionando diretamente uma roda de catraca sobre o 
eixo acionado 

1/10 . compreendendo dispositivos que permitem acumular e 
liberar energia ocasionalmente, por ex., disposição de 
volantes 

1/12 . acionada tanto pela mão como pelo pé 
1/14 . exclusivamente manual (manivelas per se 3/00) 
1/16 . . por meio de um guidom de movimento de vaivém 
1/18 . pelo movimento do selim do condutor 
1/20 . . com meios adicionais de propulsão pelo condutor 

3/00 Estrutura de manivelas acionadas pela mão ou pelo pé  
3/02 . de comprimento ajustável 
3/04 . . de ajustagem automática 
3/06 . com movimento elíptico ou outro movimento de rotação 

não circular 
3/08 . Pedais 
3/10 . . Pedais inteiramente metálicos 
3/12 . . com refletores 
3/14 . Punhos para manivelas manuais 
3/16 . Acessórios 

5/00 Alavancas acionadas pelo pé como manivelas a pedal que 
podem ser imobilizadas para servir de apoio para os pés 
(imobilização contra roubo B 62 H 5/10) 

 
 
7/00 Motocicletas ou bicicletas com motores auxiliares 

caracterizados pela posição do motor (quadros 
caracterizados pela posição do motor B 62 K 11/00; motores 
de combustão interna per se F 02 B; mecanismos de arranque 
ou similares F 02 N) 

7/02 . com o motor entre as rodas dianteiras e traseiras 
7/04 . . sob o quadro 
7/06 . . diretamente sob o selim ou o assento 
7/08 . com o motor sobre a roda traseira 
7/10 . com o motor sobre a roda dianteira 
7/12 . com o motor ao lado ou dentro da roda acionada 
7/14 . com o motor em uma unidade auxiliar sobre rodas, por ex., 

reboque, carrinhos laterais (reboques B 60 P, B 62 D; 
carrinhos laterais per se B 62 K 27/00) 

 
Transmissões 

9/00 Transmissões caracterizadas pelo emprego de uma 
corrente ou correia sem fim ou similares (proteções de 
correntes de bicicletas B 62 J 13/00) 

9/02 . de relação não variável 
9/04 . de relação variável 
9/06 . . utilizando uma única corrente, correia ou similares 
9/08 . . . compreendendo uma roda de acionamento ou 

acionada de montagem excêntrica ou de forma 
elíptica; com uma roda, de acionamento ou 
acionada, expansível 

9/10 . . . compreendendo rodas de tamanhos diferentes, 
acionadas seletivamente pela corrente, correia ou 
similares 

9/12 . . . . sendo a corrente, correia ou similares 
deslocáveis em sentido lateral 

9/14 . . . . sendo as rodas deslocáveis no sentido lateral 
9/16 . Equipamento de tensionamento ou ajustagem para 

correntes, correias ou similares 

11/00 Transmissões caracterizadas pela engrenagem de rodas 
dentadas ou pelo contato de rodas de fricção (com roletes 
aderindo à periferia da roda 13/00) 

11/02 . de relação não variável 
11/04 . de relação variável 
11/06 . . com rodas de dentes retos (11/14 tem prioridade) 
11/10 . . com rodas de engrenagem cônica (11/14 tem 

prioridade) 
11/12 . . com rodas de engrenagem por fricção (11/14 tem 

prioridade) 
11/14 . . com engrenagens satélites 
11/16 . . . incorporadas ou adjacentes ao cubo da roda 
11/18 . . . com várias unidades de engrenagens satélites 
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13/00 Transmissões caracterizadas pelo emprego de roletes de 
fricção que se engatam na periferia da roda 

13/02 . com relação variável, por ex., com roletes de diâmetro 
variado 

13/04 . com meios para colocar o rolete em contato com a roda 

15/00 Transmissões caracterizadas pelo emprego de eixos de 
manivela e bielas de acoplamento 

17/00 Transmissões caracterizadas pelo emprego de eixos 
rotativos, por ex., eixo cardan 

19/00 Transmissões caracterizadas pelo emprego de engrenagens 
não mecânicas, por ex., engrenagens a fluido 

21/00 Transmissões caracterizadas pelo emprego de elementos 
elásticos das mesmas 

23/00 Transmissões caracterizadas pelo emprego de outros 
eleme ntos; Outras transmissões 

23/02 . caracterizadas pelo emprego de duas ou mais fontes 
dissimilares de energia, por ex., motor e pedal 

 

25/00 Atuadores para engrenar mecanismos de mudança de 
velocidade especialmente adaptados a bicicletas (controles 
para bicicletas em geral acionados pelo condutor B 62 K 
23/00; mecanismos de mudança de velocidade F 16 H) 

25/02 . com sistemas de transmissão mecânica, por ex., cabos, 
alavancas 

25/04 . . de acionamento manual 
25/06 . . acionados pelo pé 
25/08 . com sistemas de transmissão elétrica ou a fluido 
 
 
27/00 Dispositivos de propulsão para trenós ou similares 

(impulsionados ou puxados por pessoas ou animais B 62 B, C; 
propulsão pelo vento B 62 B 15/00) 

27/02 . acionados a motor 

29/00 Dispositivos de propulsão de aderência ao solo, para 
bicicletas, trenós ou veículos sobre rodas, propulsionados 
pelo condutor, não incluídos em outro local 

29/02 . empregando hastes de aderência ao solo 
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B 63 NAVIOS OU OUTRAS EMBARCAÇÕES; EQUIPAMENTO CORRELATO 
 
B 63 B NAVIOS OU OUTRAS EMBARCAÇÕES; EQUIPAMENTO PARA A NAVEGAÇÃO (veículos com colchão de ar B 60 V; 

disposições para ventilação, aquecimento, resfriamento ou condicionamento de ar em embarcações B 63 J 2/00) [2] 
 

Nota: 

(1) Nos grupos 1/00 a 11:00, 15/00 a 19/00, 39/00 a 43/00, 49/00, 59/00, é aconselhável acrescentar o código de indexação relativo aos 
componentes individuais de pranchas de “surf”. O código de indexação sendo do grupo 35/79, tem o mesmo número que o do símbolo 
de classificação, porém são usados dois pontos (:) ao invés da barra obliqua e deve ser ligado. [5] 

(2) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de códigos de 
indexação.  [6] 

 
 
 
Índice da Subclasse 
 
CASCOS 

Planos; características gerais ......................................9/00; 1/00 
Cascos em geral; quilhas ajustáveis; 
proteção .........................................................3/00; 41/00; 59/00 
Tipos especiais ...........................................................5/00, 7/00 
Subdivisão; limpeza de tanques .............................11/00; 57/00 

SUPERESTRUTURAS; ABERTURAS DO 
CASCO OU DA SUPERESTRUTURA.............................15/00; 19/00 
ESVAZIAMENTO, LASTREAMENTO; 
ESTABILIDADE; SEGURANÇA.........................13/00; 29/16; 39/00;  
43/00 
ANCORAGEM; DESLOCAMENTO; 
MANEJO DE BARCOS SALVA-VIDAS .........................21/00; 23/00 

 
ACOMODAÇÕES PARA CARGA OU 
PESSOAS ................................................................ 25/00, 27/00, 29/00 
DISPOSIÇÃO OU ADAPTAÇÕES DE 
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO OU 
ILUMINAÇÃO OU DE INSTRUMENTOS 
NÁUTICOS........................................................................ 45/00, 49/00 
DETALHES E ACESSÓRIOS DE NAVIOS ............................... 17/00 
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, 
CONVERSÃO, NÃO INCLUÍDAS EM 
OUTRO LOCAL............................................................................. 9/00 
TIPOS ESPECIAIS DE NAVIOS OU DE 
ESTRUTURAS FLUTUANTES NÃO 
INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL.................................... 35/00;38/00 
BÓIAS; MARCAÇÃO DE ROTAS DE 
NAVEGAÇÃO................................................................... 22/00; 51/00 

 

1/00 Características hidrodinâmicas ou hidrostáticas de cascos 
ou de superfícies hidrodinâmicas (cascos próprios para 
submarinos 3/13; quilhas 3/38; determinação das 
características hidrodinâmicas ou hidrostáticas 9/00; 
diminuição de arfagem, balanço ou outros movimentos 
indesejáveis por meio de alhetas que atuam sobre a água em 
volta 39/06) 

1/02 . sustentação originada principalmente pelo deslocamento 
da água (1/16 tem prioridade) 

1/04 . . de casco único 
1/06 . . . Forma de proa 
1/08 . . . Forma da popa 
1/10 . . com cascos múltiplos 
1/12 . . . tendo os cascos interligação rígida 
1/14 . . . tendo os cascos interligação elástica 
1/16 . sustentação adicional originada de forças hidrodinâmicas 
1/18 . . do tipo de hidroplano (controle do comportamento ou 

da profundidade de submarinos por hidroplanos B 63 
G 8/18) 

1/20 . . . com mais de uma superfície de aplainamento (1/22 
tem prioridade) 

1/22 . . . com superfícies de aplanamento ajustáveis 
1/24 . . do tipo de superfície hidrodinâmica 
1/26 . . . com mais de uma superfície hidrodinâmica (1/28 

tem prioridade) 
1/28 . . . com superfícies hidrodinâmicas móveis 
1/30 . . . . escamoteáveis ou dobráveis 
1/32 . Outros meios para modificar as características 

hidrodinâmicas próprias de cascos 
1/34 . . pela redução da superfície de atrito 
1/36 . . . utilizando meios mecânicos 

1/38 . . . utilizando bolhas ou camadas de ar 
1/40 . . por diminuição da resistência às ondas 

3/00 Estruturas de cascos (cascos não metálicos 5/00; métodos de 
projetar, construir, manter ou reparar 9/00) 

3/02 . Cascos montados com subunidades pré-fabricadas 
3/04 . . com subunidades permanentemente ligadas 
3/06 . . . sendo as subunidades praticamente idênticas 
3/08 . . com subunidades de ligação desmontável 
3/09 . Cascos feitos de metal não magnético 
3/10 . Cascos blindados 
3/12 . Cascos sem cavername 
3/13 . Cascos construídos de maneira a suportar pressão 

hidrostática quando totalmente submersos, por ex., cascos 
de submarino 

3/14 . Partes de cascos (blindagem de cascos 3/10) 
3/16 . . Cascos (vigias ou fechamentos para os mesmos 19/00) 
3/18 . . . caracterizados por serem principalmente 

constituídos de partes que podem ser 
transformadas em superfícies planas 

3/20 . . . do tipo duplo 
3/22 . . . com corrugações 
3/24 . . . Meios para diminuir arestas ou protuberâncias 

externas 
3/26 . . Cavernames 
3/28 . . . do tipo transversal; Escoas 
3/30 . . . . Curvas de porão; Curvas de vaus 
3/32 . . . Balizas reforçadas; Vaus reforçados 
3/34 . . . do tipo longitudinal; Ligações de anteparas 
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3/36 . . . Sistemas combinados de cavernames 
3/38 . . Quilhas (quilhas móveis 41/00) 
3/40 . . Cadastes de popa; Gios da popa 
3/42 . . Suporte de eixos 
3/44 . . Quilhas do porão (sob o aspecto da estabilização 

39/06) 
3/46 . . Rodas de proa 
3/48 . . Conveses (tabuados 5/06) 
3/50 . . . do tipo abobadado 
3/52 . . . Pontaletes; Vigas de convés 
3/54 . . . Escotilhas 
3/56 . . Anteparas; Reforços de anteparas (adaptações de 

portas herméticas 43/24) 
3/58 . . . com chapeamento plano 
3/60 . . . com chapeamento curvo ou corrugado 
3/62 . . Fundo duplo; Tetos de tanques 
3/64 . . . Sobrequilhas 
3/66 . . Grades 
3/68 . . Aplainamento; Revestimentos, por ex., para 

isolamento 
3/70 . . Reforços para sustentar cargas localizadas, por ex., 

aparelhos de propulsão, canhões 

5/00 Cascos caracterizados por sua estrutura de material não 
metálico 

5/02 . feitos essencialmente de madeira 
5/04 . . Esqueletos 
5/06 . . Conveses; Bordagens 
5/08 . . . com tabuado de uma só camada 
5/10 . . . com tabuado de camadas múltiplas 
5/12 . feitos essencialmente de madeira com reforços de metal, 

isto é, de estrutura composta 
5/14 . feitos essencialmente de concreto, por ex., reforçados 
5/16 . . monolítico 
5/18 . . constituído de elementos 
5/20 . . . combinados com elementos de outros materiais 
5/22 . . com elementos de reforço no exterior da bordagem 
5/24 . feitos essencialmente de matéria plástica 

7/00 Embarcações desmontáveis, dobráveis, infláveis ou 
similares (pontões dobráveis 35/36) 

7/02 . compreendendo apenas peças rígidas 
7/04 . . seccionados 
7/06 . com partes feitas de material flexível 
7/08 . . infláveis (ligações de válvulas à material elástico 

inflável B 60 C 29/00) [2] 

9/00 Métodos de projetar, construir, conservar, converter, 
recondicionar, reparar ou determinar propriedades de 
embarcações, não incluídos em outro local (madeiramento 
para construir moldes de concreto E 04 G) [2] 

9/02 . utilizando tanques de reboque ou tanques de moldagem 
para projetos 

9/04 . Reconstrução de navios, por ex., para aumentar a 
tonelagem 

9/06 . Métodos de construção de cascos [2] 
9/08 . Determinação das propriedades da embarcação quanto à 

estabilidade ou ao balanço [2] 

11/00 Subdivisão interior dos cascos (estrutura do espaço ocupado 
pelas anteparas 3/56) 

11/02 . Disposição das anteparas, por ex., definição dos espaços 
destinados à carga 

11/04 . Características estruturais de porões ou reservatórios de 
lastro, por ex., com paredes elásticas (limpeza de tanques 
57/00) 

11/06 . Túneis de eixos de hélices 
13/00 Condutos para esvaziamento ou lastreamento; 

Equipamento automático para achicar; Embornais (meios 
de drenage m para escotilhas 19/26; separadores centrífugos da 
água dos porões B 04; tubulações em geral F 16 L) 

13/02 . Orifícios para passagem de água pelo costado dos navios 

15/00 Superestruturas; Disposições ou adaptações de mastros 
(equipamento para carga ou descarga 27/00; velas, betas 
móveis B 63 H; mastros ou escoramento em geral E 04 H) 

15/02 . Escoramento de mastros ou de outras superestruturas 
17/00 Peças, detalhes ou acessórios de embarcações não incluídos 

em outro local  
17/02 . Toldos 
17/04 . Balaústres; Grades de segurança 
17/06 . Descarga de refugos, por ex., para cinzas (remoção de lixo 

doméstico ou refugos similares B 65 F) 

19/00 Disposições ou adaptações de portinholas, portas, janelas, 
vigias ou outras aberturas ou cobertas (embornais 13/00; 
Disposição de portas estanques em anteparas 43/24) 

19/02 . Cortinas proporcionando boa visibilidade 
19/04 . Instalações de tomada de ar para janelas ou vigias 

(ventilação B 63 J 2/00) 
19/06 . . facilmente removíveis 
19/08 . Portinholas ou aberturas similares nos costados de navios 
19/10 . . Portinholas para o carvão 
19/12 . Escotilhas; Aberturas superiores (braçolas de escotilhas 

3/54) 
19/14 . . Tampas de escotilhas (dispositivos de abertura em 

geral E 05 F) 
19/16 . . . com painéis removíveis 
19/18 . . . deslizantes 
19/19 . . . dobrável [3] 
19/197 . . . . acionado por pressão de fluido [3] 
19/203 . . . . acionado por cabos elétricos ou similares [3] 
19/21 . . . do tipo de bobinamento [3] 
19/22 . . Vaus de escotilha 
19/24 . . Fixações de escotilha, por ex., taramelas 
19/26 . . Tomadouros; Meios de drenagem 
19/28 . . Outros dispositivos de segurança 

21/00 Amarração; Equipamento para deslocar, rebocar ou 
empurrar; Ancoragem (ancoragem dinâmica B 63 H 25/00; 
equipamento para operações de embarque em portos, por ex., 
para fins de desembarque E 02 B) [4] 

21/02 . Equipamento para atracação magnética 
21/04 . Equipamento para prender ou guiar correntes, cordas, 

escovém ou similares 
21/06 . . Cabeço de amarração 
21/08 . . Dispositivos de fixação (em geral F 16 B) 
21/10 . . Guia dos cabos 
21/12 . . Rateiras (proteções contra ratos) 
21/14 . . Escovém; Tubos do escovém; Tampa do escovém  
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21/16 . utilizando guinchos (guinchos per se B 66 D) 
21/18 . boças para correntes de âncoras 
21/20 . Adaptações de correntes, cabos, espias ou similares ou de 

partes dos mesmos (correntes, cabos ou espias em geral, 
ver as subclasses pertinentes, por ex., F 16 G) 

21/22 . Manejo ou amarração de âncoras 
21/24 . Âncoras 
21/26 . . sua fixação ao fundo 
21/27 . . . por sucção [2] 
21/28 . . . por cargas explosivas 
21/29 . . . por pesos, por ex., âncoras-peso sem patas [2] 
21/30 . . rígido quando em uso [3] 
21/32 . . . com uma pata 
21/34 . . . com duas ou mais patas 
21/36 . . . . dobráveis 
21/38 . . pivotante quando em uso [3] 
21/40 . . . com uma pata 
21/42 . . . . do tipo de relha de arado 
21/44 . . . com duas ou mais patas 
21/46 . . com uma ligação à corrente variável, por ex., 

deslizante [2] 
21/48 . . Âncoras marítimas; Âncoras flutuantes 
21/50 . Disposições para ancoragem de embarcações especiais, por 

ex., para plataformas flutuantes de perfuração ou dragas 
21/54 . Croques ou similares 
21/56 . Equipamento para rebocar ou empurrar (rebocadores 

35/66) 
21/58 . . Adaptações de croques para rebocar; Montagens de 

croques para reboque (ganchos em geral F 16 B) 
21/60 . . . Sistemas de desengate rápido 
21/62 . . caracterizado pelo deslocamento de mais de uma 

embarcação (interconexões rígidas entre pontões 
35/38) 

21/64 . . Equipamento para rebocar ou empurrar barcos por 
veículos ou pessoas, movendo-se sobre caminhos com 
base em terra ao longo da via aquática (ganchos para 
barcos ou similares 21/54; equipamento de praia ou 
terra como base, per se, como por ex., veículos, trilhos, 
ver as classes pertinentes)  

21/66 . . Equipamento especialmente adaptado para rebocar 
objetos ou navios mergulhados, por ex., carenagens 
para sirgas (salvamento de barcos ou objetos 
afundados B 63 C 7/00; Barcos submersos rebocados 
B 63G 8/42) [3] 

22/00 Bóias (meios para indicar a localização de objetos submersos 
B 63 C 7/26; bóias salva-vidas, por ex., anulares B 63 C 9/08) 
[4] 

22/02 . especialmente adaptadas para amarração de embarcações 
[4] 

22/04 . Disposições de ancoragem [4] 
22/06 . . com meios para compelir a bóia para a superfície em 

resposta a um sinal transmitido [4] 
22/08 . . com meios para liberar ou instar para a superfície uma 

bóia quando submersa, por ex., para marcar a 
localização de um objeto afundado [4] 

22/10 . . . Água solúvel ou água com meios de 
enfraquecimento, isto é, bóia liberada por meios de 
amarração da bóia ao objeto que são destruídos em 
contato com a água [4] 

22/12 . . . a superfície da bóia sendo auxiliada por um gás 
liberado ou gerado na submersão da bóia [4] 

22/14 . . . Meios de amarração da bóia ao objeto que reagem 
à pressão hidrostática [4] 

22/16 . especialmente adaptadas para marcar uma rota de 
navegação (dispositivos de sinalização ou iluminação 
45/00) [4] 

22/18 . com meios para controlar o compartimento ou posição, por 
ex., superfícies de reação ou de sujeição [4] 

22/20 . . Meios de lastro [4] 
22/22 . infláveis, incluindo meios de geração de gás (22/12 tem 

prioridade; ligações de válvulas à material elástico inflável 
B 60 29/00) [4] 

22/24 . tipo recipiente, isto é, com provisão para a armazenagem 
de material [4] 

22/26 . . com meios para selecionar e liberar o conteúdo, por 
ex., acoplamentos giratórios (disposições entre navios 
e estruturas off-shore para carga ou descarga, 
utilizando oleodutos 27/34, juntas para canos ou 
acoplamentos, em geral F 16 L) [4] 

22/28 . . submerso quando não em uso [4] 

23/00 Equipamento para o manejo de botes salva-vidas ou 
similares 

23/02 . Turcos, isto é, dispositivos com braços para descer ou içar 
escaleres por cabos ou similares 

23/04 . . com os braços girando em torno de eixos praticamente 
horizontais, por ex., do tipo à gravidade 

23/06 . . . com eixos reais 
23/08 . . . . em que os braços são articulados 
23/10 . . . . com acionamento positivo dos braços 
23/12 . . . com eixos simulados 
23/14 . . . . utilizando articulações 
23/16 . . . . utilizando trilhas de guia 
23/18 . . com braços girando em um eixo praticamente vertical 
23/20 . . . Turcos de braço único (guindastes em geral B 66 

C) 
23/22 . . . . Lingadas ou acessórios similares para os 

mesmos 
23/24 . . . Equipamento giratório para os mesmos 
23/26 . . com translação retilínea do bote antes de sua descida 
23/28 . Dispositivos para lançar ou soltar botes em queda livre 
23/30 . Dispositivos para guiar os botes até a superfície da água 
23/32 . . Guias rígidos, por ex., com braços articulados junto à 

linha d'água 
23/34 . . Sistemas de guia para descida por cabos, por ex., para 

navios adernados 
23/36 . . . Escoas de borda 
23/38 . Transporte dos botes até os turcos ou similares 
23/40 . Utilização de mecanismos de baixar ou içar 
23/42 . . com equipamento de frenagem 
23/44 . . . no navio 
23/46 . . . no bote 
23/48 . . utilizando guinchos para o manejo do bote (guinchos 

per se B 66 D) 
23/50 . . . com mecanismos tensores 
23/52 . . . com controle dos guinchos instalados no bote 
23/54 . . com equipamento para arrumação da carga 
23/56 . . . controlado do bote 
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23/58 . . com mecanismos para engatar ou soltar a talha 
23/60 . . Conexões adicionais entre o bote e o turco 
23/62 . Fixação ou guarda de botes no convés 
23/64 . . Amarrações; Cobertas 
23/66 . . Calços; Picadeiros 
23/68 . . . para empilhar botes 
23/70 . Equipamento de manobra com condição sensisitva, por ex., 

liberação automática do bote da talha descendo-o até 
contato com a água [4] 

25/00 Dispositivos para acomodação da carga, por ex., estivagem, 
arrumação da carga; Embarcações assim caracterizadas 
(aspectos estruturais de espaços destinados à carga 11/00; 
escotilhas, aberturas superiores 19/12; arrumação por outro 
meio que não a divisão da carga, por ex., por meio de lastro, 
43/06, 43/08) 

25/02 . para mercadorias a granel 
25/04 . . sólidas 
25/06 . . . para cereais 
25/08 . . fluidas 
25/10 . . . abertas ao ar ambiente 
25/12 . . . fechadas 
25/14 . . . . pressurizadas 
25/16 . . . . com isolamento térmico (painéis de isolamento 

3/68; aquecimento ou resfriamento B 63 J) 
25/18 . Pontes removíveis 
25/20 . . para veículos a motor ou similar 
25/22 . para artigos transportados em pallets 
25/24 . Meios para impedir movimentos indesejáveis da carga, por 

ex., cobro do porão 
25/26 . para mercadorias congeladas 
25/28 . para cargas em conveses 

27/00 Arranjo com base em navio, de equipamento de 
carregamento ou descarregamento para carga ou 
passageiros (escaleres ou chatas de autodescarga 35/30; 
equipamento com base em litoral B 65 G 67/60; elevadores, 
escadas rolantes ou passarelas rolantes per se B 66 B; 
guindastes flutuantes B 66 C 23/52; dispositivos de 
carregamento ou descarregamento per se, ver as subclasses 
pertinentes, por ex., B 65 G, B 66 C, B 67 D) [3] 

 
Nota 

Os grupos 27/30 a 27/36 têm prioridade sobre os grupos 
27/04 a 27/28. [3] 

27/04 . de cábreas (guindastes per se B 66 C 23/60) [3] 
27/08 . de guinchos (guinchos per se B 66 D) [3] 
27/10 . de guindastes (guindastes per se B 66 C) [3] 
27/12 . . tipo de pórtico [3] 
27/14 . de rampas, passadiços ou escadas de mão fora de bordo 

(escadas de mão a bordo 29/20; rampas de carga per se B 
65 G 69/28; escadas de mão per se E 06 C) [3] 

27/16 . de ascensores ou içadores [3] 
27/18 . de transportadores sobre cabos, por ex., com dispositivos 

salva-vidas (caminhos aéreos a cabos per se B 65 G) [3] 
27/22 . de transportadores, por ex. do tipo parafuso sem fim ou 

correia sem fim,  helicoidal (disposição de dispositivos 
com efeito de lançamento 27/26; disposição de calhas de 
escoamento 27/28; transportadores per se B 65 G) [3,6] 

27/24 . de oleodutos (oleodutos per se F 17 D) [3] 
27/25 . . para material fluidificado a granel [3] 
27/26 . de dispositivos com efeito de lançamento (máquinas de 

arremesso mecânico para artigos ou materiais sólidos per 
se B 65 G 31/00) [3] 

27/28 . de calhas de escoamento (calhas per se B 65 G 11/00) [3] 
27/30 . para transferência no mar entre navios ou entre navios e 

estruturas em alto mar [3] 
27/32 . . usando caminhos aéreos a cabo [3] 
27/34 . . usando oleodutos [3] 
27/36 . para flutuação da carga (dispositivos para facilitar a 

recuperação de objetos flutuantes per se B 66 C 13/02) [3] 
29/00 Acomodações para tripulantes ou passageiros não incluídas 

em outro local  
29/02 . Cabinas ou outros espaços habitáveis; Estrutura ou 

disposição das mesmas 
29/04 . . Móveis próprios para navios (móveis flutuantes B 63 C 

9/30) 
29/06 . . . Fixação ao soalho 
29/08 . . . Proteções contra balanço nas mesas, por ex., 

réguas de balanço 
29/10 . . . Beliches; Escadas de acesso aos mesmos 
29/12 . . . Montagens de nivelamento automático 
29/14 . . Sanitários ou instalações similares com descarga; 

Instalações de banho ou lavatórios próprios para navios 
29/16 . Descarga de água servida 
29/18 . Disposições ou adaptações de piscinas 
29/20 . Disposições ou adaptações de escadas (escadas de acesso a 

beliche 29/10) 
29/22 . Cozinhas [2] 

35/00 Embarcações ou estruturas flutuantes similares adaptados 
para fins especiais (embarcações caracterizadas pelas 
disposições para acomodação da carga 25/00; Barcos 
extintores de incêndio A 62 C 29/00; Submarinos, navios 
lança-minas ou caça-minas B 63 G; Recipientes para utilização 
dentro ou sob a água B 65 D 88/78) [5] 

35/03 . Embarcações lança-tubos (lançando tubos sob a água F 16 
L 1/12) [5] 

35/04 . . Embarcações lança-cabos [5] 
35/06 . . . para conduzir extremidades de cabos dos navios à 

praia [5] 
35/08 . . Navios quebra-gelo [5] 
35/10 . . . com equipamento para arfagem ou balanço  
    forçado [5] 
35/12 . . . com cortadores de gelo [5] 
35/14 . . Embarcações de pesca (pesca A 01 K 69/00 a 97/00) [5] 
35/16 . . . Traineiras [5] 
35/18 . . . . adaptadas  p ara arrastar as redes para bordo [5] 
35/20 . . . . adaptadas para içar as redes para bordo [5] 
35/22 . . . Baleeiras; Barcos-oficina para a pesca da baleia [5] 
35/24 . . . Compartimentos para o pescado [5] 
35/26 . . . . para peixes vivos [5] 
35/28 . . Barcaças ou alvarengas [5] 
35/30 . . . de descarga automática [5] 
35/32 . . para recolher matérias poluídas em alto-mar [5] 
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(Uma linha vertical à esquerda do grupo indica que o grupo t ambém pode ser usado com dois pontos ao invés da barra 
obliqüa, para indexação de informação adicional) 

Nota 

 Se os aparelhos para recolher matérias poluídas em alto-mar 
for de interesse, além das características de construção do 
navio, também é classificado no grupo E 02 B 15/00. [5] 

 
35/34 . . Pontões (pontes de barcaças E 01 D) [5] 
35/36 . . . dobráveis [5] 
35/38 . . . Pontões interligados de forma rígida [5] 
35/40 . . para o transporte de embarcações [5] 
35/42 . . . com calado ajustável [5] 
35/44 . . Edificações, depósitos, plataformas de perfuração ou 

oficinas flutuantes, por ex., sustentando dispositivos 
para a separação de águas e óleo [5] 

35/50 . . Barcos ou estruturas flutuantes para aeronave (porta-
aviões B 63 G 11/00; cascos de aerobarcos, outros 
meios para flutuação de aeronave B 64) [5] 

35/52 . . . Redes, carreiras de lançamento ou similares, para 
recuperar o avião da água [5] 

35/53 . . . Pistas flutuantes [3] 
35/54 . . Barcos de travessia (propulsão de barcos de travessia 

por corrente B 63 H) [5] 
35/56 . . Navios-faróis (marcação de rotas de navegação 51/00) 

[5] 
35/58 . . Jangadas, isto é, uma embarcação flutuante em que a 

flutuação é livre, de pouco calado, com pouco ou 
nenhum bordo livre e com uma plataforma ou 
pavimento para suportar um condutor (botes salva-
vidas, balsas salva-vidas ou similares B 63C 9/02) 
[4,5] 

35/607 . . . com uma plataforma ou pavimento abaixo do nível 
dos meios de flutuação, por ex., do tipo de cesto 
suspenso [4,5] 

35/613 . . . com membros de flutuação de forma tubular [4,5] 
35/62 . . . formado de toros ou similares [4,5] 
35/66 . . Rebocadores (equipamento de rebocar ou empurrar 

21/56) [5] 
35/68 . . . para rebocar [5] 
35/70 . . . para empurrar [5] 
35/71 . . Canoas, caiaques ou similares (dobráveis, 

desmontáveis, infláveis ou similares 7/00) [4,5] 
35/73 . Outras embarcações ou estruturas flutuantes similares para 

lazer ou esporte [5] 
35/74 . . . Dispositivos flutuantes com assento para sustentar 

uma pessoa [4,5] 
35/76 . . . . Elemento flutuante anular [4,5] 
35/78 . . . . Elemento flutuante em forma de "U" [4,5] 
35/79 . . . Pranchas para prática de surf, por ex., pranchas à 

vela [5] 
35/81 . . Esquis aquáticos; Trenós aquáticos [5]  
35/83 . . Pés de pato; nadadeiras para os pés [5] 
35/85 . . Acessórios não incluídos em outro local, por ex., 

bastões para esqui aquático [5] 

38/00 Navios ou estruturas flutuantes análogas não incluídas em 
outro local (navios caracterizados por instalações de carga 
25/00; embarcações para apagar incêndios A 62 C 29/00; 
submarinos, navios para lançamento ou varredura de minas B 
63 G; grandes recipientes para utilização na ou embaixo da 
água B 65 D 88/78) [5] 

39/00 Equipamento para diminuir arfagem, balanço ou outros 
movimentos indesejáveis semelhantes de embarcações; 
Aparelhos para indicar o comportamento da embarcação 

39/02 . para diminuir movimentos da embarcação por 
deslocamento de massas [2] 

39/03 . . pela transferência de líquidos [2] 
39/04 . para diminuir movimentos da embarcação pela ação direta 

de giroscópios 
39/06 . para diminuir movimentos da embarcação por meio de 

alhetas que atuam sobre a água circundante (aspectos 
estruturais de quilhas de porão 3/44) 

39/08 . para diminuir movimentos da embarcação por meio de 
jatos auxiliares ou de hélices (utilizando jatos auxiliares ou 
hélices para o governo ou fundeamento dinâmico B 63 H 
25/00) 

39/10 . para diminuir movimentos da embarcação atenuando a 
ação das ondas, por ex., despejando óleo na água [2] 

39/12 . para indicar calado ou peso 
39/14 . para indicar o ângulo ou a duração do balanço 

41/00 Quilhas corrediças, por ex., bobina ou quilha central ou 
lateral (quilhas formando partes integrantes do casco 3/38; 
alhetas de estabilização 39/06) 

43/00 Melhoria das condições de segurança das embarcações, por 
ex., controle de avarias, não incluída em outro local 
(combate ao fogo em navios A 62 C 3/10) 

43/02 . reduzindo o risco de emborcar ou afundar (por meio de 
portas herméticas nas anteparas 43/24) 

43/04 . . pelo aumento da estabilidade 
43/06 . . . usando tanques de lastro (dutos para esvaziar ou 

lastrear 13/00) 
43/08 . . . por transferência do lastro sólido 
43/10 . . pela melhoria da flutuação 
43/12 . . . utilizando câmaras de ar de bordo 
43/14 . . . utilizando elementos flutuantes externos 
43/16 . . . Equipamento provisório para interromper 

vazamentos, por ex., esteiras contra abalroamento 
43/18 . prevenção de abalroamentos; redução de avarias de 

abalroamento 
43/20 . . Apalpadores 
43/24 . Disposições para portas herméticas em anteparas 
43/26 . . do tipo deslizante 
43/28 . . . com acionamento mecânico 
43/30 . . . com acionamento a fluido 
43/32 . . do tipo não deslizante 

45/00 Disposição ou adaptação de dispositivos de sinalização ou 
iluminação (para veículos em geral B 60 Q; bóias salva-vidas, 
coletes salva-vidas ou similares caracterizados por meios de 
sinalização B 63 C 9/20; lanternas para navios F 21) [4] 

45/02 . sendo os dispositivos destinados a iluminar a rota ou outras 
áreas circunvizinhas 

45/04 . sendo os dispositivos destinados a indicar a embarcação ou 
partes da mesma 

45/06 . sendo os dispositivos destinados a iluminar conveses ou 
interiores de embarcações 

45/08 . sendo os dispositivos acústicos 
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49/00 Disposições de instrumentos náuticos ou acessórios de 
navegação (instrumentos náuticos de medição G 01 C; 
sistemas de rádio ou similares para a navegação G 01 S) 

51/00 Marcação da rota de navegação que não por meio de bóias 
(bóias especialmente adaptadas para marcar uma rota de 
navegação 22/16) [4] 

51/02 . com navios-faróis fundeados, por meio de faróis [4] 
51/04 . foguetes de sinalização de flutuação livre 

57/00 Limpeza de tanques especialmente adaptada a 
embarcações (limpeza de tanques em geral B 08 B 9/08) 

57/02 . por lavagem 
57/04 . por ventilação 

59/00 Proteção dos cascos, própria para navios; dispositivos de 
limpeza próprios a navios (limpeza em geral B 08 B; limpeza 
de veículos em geral, por ex., limpadores de pára-brisas B 60 
S; inibição da corrosão de metais por meio de proteção anódica 
ou catódica C 23 F 13/00) 

59/02 . Defensas integrantes das embarcações flutuantes ou 
especialmente adaptadas às mesmas; Verdugos (defensas 
em costas, no caís ou em outras estruturas marítimas fixas 
E 02 B 3/26) 

59/04 . Prevenção da incrustação do casco (pinturas anti-
incrustação C 09 D 5/16) [3] 

59/06 . Dispositivos de limpeza para cascos [3] 
59/08 . . de superfícies que fiquem mergulhadas durante a 

flutuação (59/10 tem prioridade) [3] 
59/10 . . usando troles ou acionamento semelhante ao longo da 

superfície [3] 

 

B 63 C LANÇAMENTO, SIRGAGEM OU COLOCAÇÃO EM DIQUE SECO DE NAVIOS; SALVAMENTO NA ÁGUA; 
EQUIPAMENTO PARA PERMANECER OU TRABALHAR DEBAIXO D'ÁGUA; MEIOS DE RECUPERAÇÃO OU BUSCA 
DE OBJETOS SUBMERSOS (redes flutuantes, pistas de flutuação ou similares para recuperação de aeronave da água B 63 B 35/52) 

 
Índice da Subclasse 
 
DESEMBARQUE, LANÇAMENTO 

Colocação no dique seco; abrigos em 
terra; lançamento ou sirgagem .........................1/00; 15/00;3/00 
Transporte em terra ...........................................................13/00 

Equipamento para planos inclinados e 
diques secos......................................................................... 5/00 

RESGATE, PROCURA EMBAIXO D'ÁGUA; 
SALVAMENTO.......................................................... 7/00, 11/00; 9/00 
TRABALHO EMBAIXO D'ÁGUA.............................................. 11/00

 

1/00 Colocação de embarcações ou aerobotes em diques secos 
(abrigo de embarcações em terra outros que não diques secos 
15/00; amarração de embarcações B 63 B 21/00; aspectos de 
engenharia hidráulica E 02 B) 

1/02 . Diques secos flutuantes (transportadores de navios com 
calado ajustável B 63 B 35/42) 

1/04 . . com meios próprios de colocação em doca seca 
1/06 . . Disposições de equipamento de bombeamento ou 

enchimento para subir ou baixar o nível das docas 
1/08 . Docas secas (eclusas E 02 C 1/00) [2] 
1/10 . Dispositivos para centrar 
1/12 . Diques adaptados a embarcações especiais, por ex., 

submarinos 

3/00 Lançamento ou sirgagem em planos inclinados em terra; 
Planos inclinados (guias instalados no navio para o manejo de 
botes salva-vidas ou similares B 63 B 23/30; guindastes, 
guinchos ou similares B 66; içamento de navios adaptável a 
níveis de água diferentes E 02 C) 

3/02 . pelo movimento longitudinal da embarcação 
3/04 . pelo movimento lateral da embarcação 
3/06 . pelo movimento vertical da embarcação, por ex., por 

guindastes 
3/08 . Trilhos em planos inclinados 
3/10 . utilizando dispositivos para largar 
3/12 . utilizando berços de carreira (veículos em geral para 

transporte de barcos ou similares B 60 P) 
3/14 . utilizando dispositivos de frenagem 

5/00 Equipamento utilizável tanto em planos inclinados quanto 
em diques secos 

5/02 . Pallets; Andaimes; Escoras ou pés de galinha 
5/05 . . Picadeiros laterais ou picadeiros do dique 

7/00 Resgate de embarcações inutilizadas, encalhadas ou 
afundadas; Resgate de peças ou mobiliário das 
embarcações, por ex., cofres; Resgate de outros objetos 
submersos (meios de busca de objetos submersos 11/48) 

7/02 . em que o içamento é efetuado por sirgagem 
7/04 . . utilizando pontões ou similares 
7/06 . em que o içamento é efetuado dentro ou em local adjacente 

de embarcações ou objetos 
7/08 . . utilizando flutuadores rígidos 
7/10 . . utilizando flutuadores infláveis no exterior de 

embarcações ou objetos 
7/12 . . por introdução de ar ou de corpos ou materiais 

flutuantes em embarcações ou objetos 
7/14 . utilizando congelamento para fechar rombos ou para 

reforçar a embarcação ou similares 
7/16 . Aparelhos adaptáveis a embarcações ou objetos 
7/18 . . utilizando redes 
7/20 . . utilizando garras 
7/22 . . utilizando dispositivos eletromagnéticos ou de sucção 
7/24 . Aparelhos para passar correntes ou similares por baixo de 

embarcações ou objetos 
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7/26 . Meios para indicar a localização de objetos submersos, por 
ex., embarcações afundadas (meios de busca de objetos 
submersos 11/48; bóias per se B 63 B 22/00) 

7/28 . Desencalhe de embarcações 
7/30 . Cofres flutuantes (cofres em geral E 05 G) 

9/00 Salvamento na água (salvamento em geral A 62 B; 
disposição ou adaptação de dispositivos de sinalização ou 
iluminação para navios, outras embarcações flutuantes ou para 
equipamentos de navio B 63 B 45/00; equipamento de resgate 
especialmente adaptado a tripulações de submarinos B 63 G 
8/40) 

9/01 . Dispositivos de salvamento aéreo-aquático, isto é, 
equipamentos transportados por uma aeronave e que 
podem ser lançados das mesmas (embarcações infláveis B 
63 B 7/00; botes infláveis B 63 B 22/22) [5] 

9/02 . Botes salva-vidas, balsas salva-vidas ou similares, 
especialmente adaptadas ao salvamento (9/01 tem 
prioridade , móveis flutuantes 9/30; botes em geral B 63 B; 
embarcações infláveis B 63 B 7/00; equipamento para a 
manobra de botes salva-vidas ou análogos B 63 B 23/00; 
balsas B 63 B 35/58) [4,5] 

9/03 . . cobertos ou fechados [5] 
9/04 . . Balsas de salvamento 
9/05 . Grades de proteção contra tubarões, por ex., meios 

flutuantes combinados com meios para circundar ou incluir 
de outra maneira o usuário (9/06 tem prioridade) [5] 

9/06 . . Recipientes flutuantes fechados com acomodação 
interior para uma ou várias pessoas (9/01 tem 
prioridade) [5] 

9/08 . Bóias salva-vidas, por ex., anulares; cintos, coletes, roupas 
salva-vidas ou similares (9/01 tem prioridade, equipamento 
de natação A 63 B, por ex., meios auxiliares de natação A 
63 B 31/00) [5] 

9/087 . . Roupas para o corpo, isto é, que cobrem a maior parte 
do corpo do usuário (trajes de mergulho 11/04,  
11/10) [5] 

9/093 . . . utilizando materiais sólidos flutuantes [5] 
9/105 . . . com compartimentos cheios de gás (ligação de 

válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C  
29/00) [5] 

9/11 . . que cobrem o tronco, por ex., armaduras [5] 
9/115 . . . utilizando materiais sólidos flutuantes [5] 
9/125 . . . com compartimentos cheios de gás (ligação de 

válvula a corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00) 
[5] 

9/13 . .  que podem ser fixados a uma parte do corpo, por ex., 
braço, pescoço, cabeça ou peito [5] 

9/135 . . . utilizando materiais sólidos flutuantes [5] 
9/15 . . . com compartimentos cheios de gás (ligação de 

válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00) [5] 
9/18 . . . . Equipamentos infláveis caracterizados pelo 

dispositivo gerador de gás [5] 
9/19 . . . Dispositivos para perfurar os cartuchos geradores 

de gás [5] 
9/20 . . caracterizados por meios de sinalização, por ex., luzes, 

(disposição ou adaptação de dispositivos de sinalização 
ou iluminação para navios ou outras embarcações 
flutuantes B 63 B 45/00) 

9/22 . Dispositivos para fixar ou lançar salva-vidas, balsas salva-
vidas infláveis ou outro equipamento salva-vidas 
flutuante (equipamento para manejo de botes salva-
vidas ou similares B 63 B 23/00) 

9/23 . . Recipientes para equipamentos de salvamento  
infláveis [5] 

9/26 . Retenidas de guia ou cabos guia; Adaptações para os 
mesmos; Recipientes para os mesmos (adaptações de 
transportadores aéreos a cabo para uso a bordo de navio B 
63 B 27/18; Canhões ou projéteis para lançamento de 
cabos F 41 F; Mísseis transportadores de cabos F 42 B 
12/68) 

9/28 . Adaptações de partes ou mobiliário de embarcações para 
fins de salvamento 

9/30 . . Móveis flutuantes 
9/32 . Equipamento adaptado para utilização no gelo 

11/00 Equipamento para permanência ou trabalho embaixo 
d'água; Meios para buscar objetos submersos (composição 
de substâncias químicas para uso em aparelhos de respiração A 
62 D 9/00; meios de equipamentos auxiliares para natação A 
63 B 31/00 a 35/00; submarinos B 63 G 8/00) 

11/02 . Equipamento para mergulhadores 
11/04 . . Roupas elásticas 
11/06 . . . com capacete rígido 
11/08 . . . Controle da pressão de ar dentro da roupa, por ex., 

para controlar a flutuação 
11/10 . . Roupas rígidas 
11/12 . . Máscaras para mergulhar (capacetes para nadar, óculos 

para nadar, A 63 B 33/00) 
11/14 . . . com alimentação de ar forçada 
11/16 . . . com alimentação de ar por aspiração do 

mergulhador, por ex., "schnorkels" , respiradouros 
de submarinos 

11/18 . . Alimentação de ar (para máscaras de mergulhar 11/14, 
11/16; aparelhos respiratórios em geral A 62 B) 

11/20 . . . partindo da superfície da água 
11/22 . . . transportada pelo mergulhador 
11/24 . . . . em circuito fechado 
11/26 . . Meios de comunicação (comunicação elétrica per se H 

04) 
11/28 . . Aquecimento 
11/30 . . Lastro 
11/32 . . Dispositivos de descompressão; Equipamento de 

exercícios 
11/34 . Câmaras de mergulho com ligação mecânica, por ex., 

cabo, a uma base (manipuladores B 25 J; câmaras de 
mergulho sem vínculo mecânico com uma base B 63 G 
8/00; caixas pneumáticas adaptadas para assentamento de 
fundações E 02 D 23/00 a 27/00) 

11/36 . . do tipo fechado 
11/38 . . . com entrada acima da superfície da água 
11/40 . . . adaptadas a trabalhos específicos 
11/42 . . . com propulsão independente ou controle direcional 
11/44 . . do tipo aberto, por ex., sinos de mergulhador 
11/46 . Aparelhos para mergulhadores ou similares, isto é, 

aparelhos em que trafegam homens com roupas de 
mergulhador 

11/48 . Meios para busca de objetos submersos (meios para indicar 
a localização de objetos submersos 7/26; ecobatímetros G 
01 S) 
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11/49 . . Estruturas flutuantes com dispositivos para ver 
debaixo d’água, por ex., com janelas [5] 

11/50 . . utilizando fateixas 
11/52 . Ferramentas especialmente adaptadas para trabalho 

embaixo d'água, não incluídas em outro local [3] 

13/00 Equipamento formando parte integrante de 
embarcações ou podendo ser fixado às mesmas, a fim de 
facilitar o transporte em terra (arreios adaptáveis a 
embarcações para transporte a braço A 45 F; veículos 
terrestres conversíveis para uso na água B 60 F; Veículos 
terrestres para transportar botes B 60 P) 

15/00 Abrigos de embarcações em terra outros que não diques 
secos 

 

B 63 G INSTALAÇÕES OFENSIVAS OU DEFENSIVAS EM EMBARCAÇÕES; LANÇAMENTO DE MINAS; ROCEGA DE 
MINAS; SUBMARINOS; PORTA-AVIÕES (meios de ataque ou defesa em geral, por ex., torres F 41 H) 

 
Índice da Subclasse 
 
INSTALAÇÕES OU DISPOSIÇÕES 
OFENSIVAS OU DEFENSIVAS 

Canhões, lançadores de mísseis...........................................1/00 
Lançamento de torpedos; defesa contra 
torpedos......................................................................5/00; 9/00 
Defesa ou ataque contra submarinos 
por cargas de profundidade ou de outro 
modo...........................................................................6/00, 9/00 

Minas: lançamento; rocega; outros 
meios de defesa.................................................6/00; 7/00; 9/00 
Outras disposições defensivas ou  
ofensivas............................................................................ 13/00 
Manipulação ou armazenamento de 
munições ............................................................................. 3/00 

SUBMARINOS; PORTA-AVIÕES..................................... 8/00; 11/00 

 

1/00 Disposições de canhões ou de dispositivos de lançamento de 
mísseis; Embarcações caracterizadas pelos mesmos 
(submarinos 8/00; canhões, dispositivos de lançamento de 
mísseis F 41) 

3/00 Disposições para paióis ou manipulação de munição 
(especialmente para submarinos 8/00; alimentação de munição 
de mísseis ou projéteis a armas em geral F 41 F 9/00); 
Embarcações caracterizadas por essas disposições (aspectos 
gerais de carga B 63 B) 

3/02 . para torpedos 
3/04 . para mísseis 
3/06 . para minas ou cargas de profundidade 

5/00 Embarcações caracterizadas por sua adaptação para 
lançamento de torpedos (submarinos 8/00; lançamento de 
torpedos per se F 41 F 3/00) 

6/00 Lançamento de minas ou de cargas de profundidade; 
Embarcações assim caracterizadas (disposições em 
submarinos para lançamento de minas 8/33) [2] 

7/00 Rocega de minas; Embarcações assim caracterizadas 
7/02 . Meios para rocega de minas; Meios para destruir minas 
7/04 . . por meio de cabos 
7/06 . . do tipo eletromagnético 
7/08 . . do tipo acústico 

8/00 Barcos submersos, por ex., submarinos (cascos de 
submarino B 63 B 3/13; câmaras mergulhadoras com vínculo 
mecânico, por ex., cabo, com uma base B 63 C 11/34; 
escafandros B 63 C 11/46; torpedos F 42 B 19/00) 

8/04 . Superestrutura 
8/06 . . Torres de comando 

8/08 . Propulsão (propulsão nuclear B 63 H 21/18; aparelhos 
submersos para exaustão F 01 N 7/12; instalações ou 
unidades de força propulsiva per se, ver as classes 
pertinentes) 

8/10 . . utilizando instalações geradoras de vapor 
8/12 . . utilizando motores de combustão interna 
8/14 . Controle de comportamento ou profundidade (de torpedos 

F 42 B 19/00) 
8/16 . . pelo uso direto de hélices ou jatos 
8/18 . . por hidroplanos 
8/20 . . Equipamento de governo (8/16, 8/18 têm prioridade; 

governo de embarcações em geral B 63 H 25/00) [2] 
8/22 . . Regulagem da flutuação por lastro de água; 

equipamento de esvaziamento para tanques de 
lastreamento (estabilização de barcos usando tanques 
de lastro B 63 B 43/06) 

8/24 . . Ajustagem automática da profundidade; Equipamento 
de segurança para aumentar a flutuação, por ex., lastros 
removíveis, corpos flutuantes 

8/26 . . Equipamento de equilibração 
8/28 . Disposição do equipamento ofensivo ou defensivo 
8/30 . . da artilharia ou dos meios de lançamento de mísseis 
8/32 . . de meios de lançamento de torpedos (meios de 

lançamento de torpedos per se F 41 F 3/00; De 
armazenamento ou manipulação de torpedos) [2] 

8/33 . . de meios de lançamento de minas (embarcações para 
lançamento de minas outras que não submarinos 6/00) 
[2] 

8/34 . Camuflagem (para com outros barcos 13/02; em geral F 41 
H 3/00) 

8/36 . Adaptações de ventilação, resfriamento, aquecimento ou 
condicionamento do ar (recondicionamento de ar em 
câmaras herméticas A 62 B 11/00; Para embarcações em 
geral B 63 J 2/00; Condicionamento do ar em geral F 24 F) 
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8/38 . Disposição de equipamento de viga visual ou eletrônico, 
por ex., de periscópios, de radar 

8/39 . Disposição de equipamento de vigia sônica, por ex., baixa 
freqüência, sonar 

8/40 . Equipamento de salvamento para tripulações (salvamento 
na água, não especialmente adaptado a tripulações de 
submarinos B 63 C) 

8/41 . . Cápsulas, câmaras, botes à prova d'água ou similares, 
removíveis do submarino [2] 

8/42 . Embarcações submersas rebocadas [2] 

9/00 Outras disposições ofensivas ou defensivas em embarcações 
contra submarinos, torpedos ou minas 

9/02 . Meios para proteger embarcações contra ataques de 
torp edos (cascos blindados B 63 B 3/10) 

9/04 . . Redes ou similares (barragens de redes para defesa de 
port os F 41 H 11/00) 

9/06 . para desmagnetizar embarcações (desmagnetizar em geral 
H 01 F 13/00) 

11/00 Porta-aviões, isto é, navios de guerra equipados com 
plataformas de vôo na qual podem decolar e aterrar aviões 
e possuindo um hangar em convés para manutenção dos 
aviões (outros barcos ou estruturas flutuantes para aviões B 63 
B 35/50; Instalações de convés para porta-aviões B 64 F 1/00) 

13/00 Outras disposições ofensivas ou defensivas em embarcações 
caracterizadas pelas mesmas 

13/02 . Camuflagem (para submarinos 8/34; em geral F 41  
H 3/00) [2] 

 

 

B 63 H PROPULSÃO OU DIRECIONAMENTO DE EMBARCAÇÕES (próprios para submarinos outros que não de propulsão nuclear, B 
63 G; próprios para torpedos F 42 B 19/00) 

 
Nota :  
 
(1) Nos grupos 1/00, 5/00, 9/00 é aconselhável acrescentar o código de indexação relativo ao componente individual de pranchas de 

“surf”. Os códigos de indexação que são do grupo B 63 B 35/79 têm o mesmo número que o símbolo da classificação, porém são 
usados dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua e devem ser ligados. [5] 

( 2 ) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de códigos de 
indexação.  [6] 

 
Índice da Subclasse 
 
ELEMENTOS DE PROPULSÃO; 
DISPOSIÇÃO DOS MESMOS 

Atuando diretamente sobre a água; 
elementos; disposições ......................................1/00, 3/00, 5/00 
Disposições de meios que atuam 
diretamente sobre o ar .........................................................7/00 

Acionados diretamente por dispositivos 
propulsionados pelo vento...............................................................9/00  
 

MEIOS ESPECIAIS DE PROPULSÃO 
por reação; por força muscular; por 
cabo ancorado; motores a vento 
acionando dispositivos em contato 
com a água .................................................11/00; 16/00; 15/00; 

13/00 
Outros................................................................................ 19/00 

UNIDADES DE PROPULSÃO FORA DA 
EMBARCAÇÃO........................................................................... 20/00 
INSTALAÇÕES MOTOPROPULSORAS................................... 21/00 
TRANSMISSÃO DA INSTALAÇÃO DE 
FORÇA PARA ELEMENTOS 
PROPULSIVOS ............................................................................ 23/00 
GOVERNO, FUNDEAMENTO DINÂMICO.............................. 25/00 

 

1/00 Elementos de propulsão atuando diretamente sobre a água 
(jato-propulsão 11/00; fixação de hélices sobre eixos 23/34) 

1/02 . do tipo rotativo (do tipo esteira sem fim 1/34) 
1/04 . . com eixo de rotação praticamente em ângulo reto com 

a direção de propulsão, por ex., rodas com pás 
1/06 . . . com palhetas ou pás ajustáveis 
1/08 . . . . com ajustagem cíclica 
1/10 . . . . . com as pás projetando-se em sentido axial 

de um corpo rotativo em forma de disco 
1/12 . . com o eixo de rotação praticamente na direção da 

propulsão 
1/14 . . . Hélices (modificação do passo 3/00) 

1/15 . . . . tendo meios de amortecimento de vibrações 
(montagem da instalação de propulsão contra 
vibração 21/30; meios para amortecimento de 
vibrações em geral F 16 F) [4] 

1/16 . . . . com um anel de reforço fixo às pás 
1/18 . . . . com meios para reduzir a cavitação, por ex., 

supercavitação 
1/20 . . . . Cubos; Conexões de pás 
1/22 . . . . . sendo as lâminas dobráveis 
1/24 . . . . . . podendo dobrar ou desdobrar 

automaticamente 
1/26 . . . . Pás 
1/28 . . . . Outros meios para melhorar o rendimento da 

hélice (elementos de guia da água, constituídos 
pela forma do casco 5/00) 

1/30 . do tipo não rotativo 
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1/32 . . Abas, pistões ou similares, de movimento alternado no 
sentido da propulsão 

1/34 . . do tipo de esteira sem fim 
1/36 . . Aba oscilatória, por ex., do tipo de cauda de peixe [4] 
1/37 . . com movimento ondulatório da hélice, isto é, em que 

os meios de propulsão compreendem uma estrutura 
flutuante flexível [4] 

1/38 . caracterizados apenas por propriedade de flutuação, por 
ex., tambores 

3/00 Modificação do passo da pá da hélice  
3/02 . produzida pelo elemento de controle coaxial com o eixo da 

hélice, por ex., sendo o elemento de controle rotativo 
3/04 . . sendo o elemento de controle de movimento alternado 
3/06 . caracterizada pela utilização de meios de acionamento não 

mecânicos, por ex., elétricos 
3/08 . . a fluidos 
3/10 . caracterizada pelo fato de conjugar o controle do passo 

com o controle do aparelho de propulsão 
3/12 . sendo o passo ajustável apenas quando a hélice está parada 

5/00 Disposições em embarcações de elementos de propulsão 
atuando diretamente sobre a água 

5/02 . de rodas com pás, por ex., de rodas propulsoras à popa 
5/03 . . de montagem móvel com relação ao casco, por ex., 

tendo meios para reposição do conjunto de rodas com 
pás ou para recolher pás ou para trocar posição de pás 
[4] 

5/04 . . com elementos fixos de guia na água 
5/07 . de hélices (formando partes das unidades de propulsão 

externa 20/00)  [6] 
5/08 . . de mais de uma hélice 
5/10 . . . do tipo coaxial, por ex., do tipo de contra-rotação  
 
5/125 . . de montagem móvel com relação ao casco, por ex., 

ajustável na direção (de montagem móvel apenas para 
fins de governo 25/42)  [6] 

5/14 . . caracterizadas pela montagem em condutos ou anéis 
não rotativos, por ex., ajustáveis para fins de governo 
(anel de reforço fixo às pás 1/16; propulsão a jato 
11/00) 

5/15 . . . Bocais, por ex., do tipo Kort [4] 
5/16 . . . caracterizadas pela montagem em escarvas, com 

elementos fixos de guia na água; Meios para evitar 
incrustações na hélice, por ex., proteções, gaiolas 
ou grades (tintas anti-incrustações C 09 D 5/16) 

5/18 . . de hélices de emergência, por ex., dispostas no costado 
da embarcação 

5/20 . . . móvel de uma posição de trabalho para uma 
posição de descanso [4] 

7/00 Disposições de dispositivos de propulsão atuando 
diretamente sobre o ar (propulsão por jatos 11/00) 

7/02 . utilizando hélices (hélices do tipo de aeronave B 64 C) 

9/00 Dispositivos de propulsão acionados diretamente pelo 
vento; Disposições das mesmas (hélices acionadas pelo ar 
acionando elementos propulsores submersos 13/00) 

9/02 . utilizando o efeito de Magnus 
9/04 . utilizando velas ou superfícies similares de captação de 

vento (trenós à vela ou botes para gelo B 62 B 15/00) 

9/06 . . Estrutura ou tipos de velas; Disposições das mesmas 
em embarcações 

9/08 . . Ligações das velas aos mastros, vergônteas ou 
similares 

9/10 . . . Vergônteas; Betas, por ex., equipamento de 
rizadura (escoramento de mastros B 63 B 15/02) 

11/00 Propulsão a jato, isto é, utilizando o princípio de reação 
(governo por ação de jatos 25/46; instalações de força per se, 
ver as classes pertinentes) 

11/01 . tendo meios para prevenir materiais estranhos depositados 
no fluido circundante [4] 

11/02 . sendo o meio de propulsão a água circundante 
11/04 . . por meio de bombas 
11/06 . . . do tipo de movimento alternado 
11/08 . . . do tipo rotativo 
11/09 . . . por meio de pulsos de pressão aplicados a uma 

coluna de líquido, por ex., por ignição de uma 
mistura ar/gás ou vapor [4] 

11/10 . . com meios para desviar o jato ou atuar sobre sua seção 
transversal 

11/103 . . . tendo meios para aumentar a eficiência do fluido 
de propulsão, por ex., tubo de descarga provido 
com meios para melhorar o fluxo de água [4] 

11/107 . . . Controle da direção do fluido de propulsão [4] 
11/11 . . . . com meios de reversão do tipo caçamba ou 

concha [4] 
11/113 . . . . Saída pivotada [4] 
11/117 . . . . Pá de hélice pivotada [4] 
11/12 . sendo, o meio de propulsão, vapor ou outro gás 
11/14 . . sendo o gás produzido por combustão 
11/16 . . sendo o gás produzido por outros processos químicos 

13/00 Propulsão efetuada por aeromotores que acionam 
elementos propulsores em contato com a água 

15/00 Propulsão efetuada por mecanismos de acionamento 
montados nas embarcações em cooperação com correntes 
fixas ou similares 

16/00 Propulsão efetuada por força muscular (aparelhos para 
nadar com mecanismos de acionamento acionados pelo 
nadador A 63 B 35/00; equipamento de exercício em terra para 
remar ou gingar A 63 B 69/06) 

16/02 . Bancadas móveis; Apoios para os pés 
16/04 . Remos; Gingas; Pás de remos; Vergônteas 
16/06 . Toleteiras; Montagens para as mesmas 
16/067 . . Toleteiras montadas sobre uma estrutura que se 

estende além da parede da embarcação [4] 
16/073 . . tendo meios para limitar o eixo do remo [4] 
16/08 . Outros aparelhos para converter força muscular em esforço 

de propulsão (características gerais dos elementos de 
propulsão, ver os grupos pertinentes) 

16/10 . . para remar de frente para a proa 
16/16 . . utilizando um cabo de tração alternativo, isto é, um 

membro tipo cordão, móvel alternativamente para trás 
e para frente [4] 

16/18 . . utilizando alavanca manual ou pedal corrediço, isto é, 
a força motora é transmitida para um meio de 
propulsão por meio de uma alavanca operada pela mão 
ou pé do ocupante [4] 

16/20 . . utilizando braço de manivela rotativo [4] 
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19/00 Propulsão de embarcações não incluída em outro local  
19/02 . pela utilização de energia derivada do movimento da água 

circundante, por ex., pelo balanço ou arfagem da 
embarcação 

19/04 . . propulsionadas por correntes de água 
19/06 . pela descarga de gás na água circundante (com ação de 

jatos 11/12; para reduzir a superfície de atrito B 63 B 1/38) 
19/08 . por contato direto com o fundo da água ou com a terra 
 

20/00 Unidades de propulsão fora da embarcação, isto é unidades 
de propulsão que tem uma árvore de motor montada na 
parte externa de um casco e terminando em um elemento 
de propulsão, por ex., “motores externos”, transmissões em 
Z (instalações de propulsão per se, ver as classes pertinentes); 
Disposições das mesmas nas embarcações  [6] 

20/02 . Montagem de unidades de propulsão (20/08 tem 
prioridade)  [6] 

20/04 . . em um poço  [6] 
20/06 . . sobre um suporte intermediário  [6] 
20/08 . Meios que permitem o deslocamento da posição do 

elemento de propulsão, por ex., para equilibrar, inclinar ou 
regular a direção (transmissões que permitem o movimento 
do elemento de propulsão 20/14); Controle do equilíbrio 
ou inclinação (dispositivos iniciadores do comnado de 
navegação 25/02)  [6] 

20/10 . . Meios que permitem a estabilização, inclinação, ou 
elevação do elemento de propulsão quando uma 
obstrução é atingida; Controle do equilíbrio ou 
inclinação  [6] 

20/12 . . Meios que permitem o comando de navegação  [6] 
20/14 . Transmissão entre unidade de propulsão e elemento de 

propulsão  [6] 
20/16 . . que permite o movimento do elemento de propulsão 

apenas em um plano horizontal, por ex., para o 
comando de navegação  [6] 

20/18 . . que permite o movimento do elemento de propulsão 
em torno de um eixo longitudinal, por ex., em torno do 
eixo de giro ( 20/22 tem prioridade )  [6] 

20/20 . . com um sistema para reverter a marcha [6] 
20/22 . . que permite o movimento do elemento de propulsão 

em torno de pelo menos um eixo horizontal sem 
desconectar a transmissão, por ex., utilizando juntas 
universais  [6] 

20/24 . Saídas de gases de exaustão  [6] 
20/26 . . passando através do hélice ou seu cubo   [6] 
20/28 . Entradas de água de refrigeração  [6] 
20/30 . . para descarga  [6] 
20/32 . Carcaças/Alojamentos  [6] 
20/34 . . compreendendo quilhas verticais de estabilização  [6] 
20/36 . Base de transporte ou mesa de testes; Proteção das árvores 

de motor  [6] 
 

21/00 Uso de instalações ou unidades motopropulsoras em 
embarcações (uso de unidades de propulsão externas 20/00; 
reforços de cascos para suportar essas instalações ou unidades 
de motopropulsão B 63 B 3/70; instalações ou unidades de 
motopropulsão per se, ver as classes pertinentes )  [6] 

 
Nota 

Este grupo abrange: 
– disposições de instalações ou unidades de propulsão em 

embarcações; 

– até certo ponto, adaptações de tais instalações ou unidades 
para facilitar tais disposições. 

 
21/02 . sendo as embarcações acionadas a vapor (21/18 tem 

prioridade) 
21/04 . . por motores a vapor de deslocamento positivo 
21/06 . . por turbinas a vapor 
21/08 . . por caldeiras a vapor 
21/10 . . por condensadores ou por permutadores de calor a 

fluido, para refrigeração de motores 
21/12 . sendo as embarcações acionadas a motor (21/175, 21/18 

tem prioridade) [4] 
21/14 . . por motores de combustão interna (do tipo externo 

21/26) 
21/16 . . por turbinas a gás 
21/165 . . por motor a fluido hidráulico, i. e, em que um líquido 

sob pressão é utilizado para girar os meios de 
propulsão [4] 

21/17 . . por motor elétrico (veículos eletricamente propelidos B 
60 L) [4] 

21/175 . sendo as embarcações propulsionadas por veículo terrestre 
suportado pela embarcação [4] 

21/18 . sendo as embarcações propulsionadas por energia nuclear 
21/20 . sendo as embarcações propulsionadas por combinações de 

tipos diferentes de unidades de propulsão 
21/21 . Meios de controle para o motor ou transmissão, 

especialmente adaptados para uso em embarcações 
marítimas [4] 

21/22 . sendo as unidades de motopropulsão controladas do 
exterior da casa de máquinas, por ex., do passadiço de 
navegação; Disposições de aparelhos telegráficos para 
transmissão de ordens (aparelhos telegráficos para 
transmissão de ordens per se G 08 B 9/00) 

21/30 . Montagem da instalação ou unidade de propulsão, por ex., 
contra vibração (reforços de cascos para esse fim B 63 B 
3/70; amortecedores de vibrações, supressão de vibrações 
por sistemas F 16 F; bancadas de motores F 16 M) 

21/32 . Disposições dos condutos de escapamento das unidades de 
motopropulsão; Chaminés próprias para embarcações 
(dispositivos de escapamento para motores em geral F 01 
N; fumeiros para fornalhas em geral F 23 J) 

21/34 . . com meios para desviar o escapamento de gás 
21/36 . Coberturas ou carcaças dispostas para prot eger unidades 

ou instalações de ambientes de embarcações (estrutura de 
casco B 63 B 3/00) [4] 

21/38 . Aparelhos ou processos especialmente adaptados para uso 
em embarcações, para tratamento dos líquido da instalação 
ou unidade motora, por ex., lubrificantes, refrigerantes, 
combustíveis ou semelhantes (lubrificação ou refrigeração 
de motores em geral F 01 a F 04) [4] 

23/00 Transmissão de força da unidade motopropulsora para os 
elementos propulsores (mudança do passo das hélices 3/00; 
adaptação da transmissão para permitir a ajustagem quanto à 
localização ou à direção das hélices 5/125; transmissão entre 
os aeromotores e os elementos propulsores 13/00; para 
unidades motopropulsoras externas 20/14 adaptação de 
transmissão que permite o ajuste da localização das hélices 
20/08; para veículos em geral B 60 K; acionamento de 
maquinaria auxiliar B 63 J; elementos de transmissão per se F 
16) 

23/02 . com engrenagens mecânicas 
23/04 . . sendo o elemento principal de transmissão, por ex., o 

eixo, praticamente vertical 
23/06 . . para transmitir o acionamento de uma única unidade 

motopropulsora 
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23/08 . . . com sistema de inversão do acionamento 
23/10 . . para transmitir o acionamento de mais de uma unidade 

motopropulsora (para sincronização dos elementos 
propulsores 23/28) 

23/12 . . . permitindo o uso combinado de unidades 
motopropulsoras 

23/14 . . . . com acionamento unidirecional ou quando a 
inversão de marca for sem importância 

23/16 . . . . caracterizada pela possibilidade de inversão de 
marcha 

23/18 . . . para uso alternativo das unidades motopropulsoras 
23/20 . . . . com unidades motopropulsoras separadas, na 

popa e na proa, por ex., turbinas 
23/22 . com engrenagens não mecânicas 
23/24 . . elétricas 
23/26 . . a fluido 
23/28 . com sincronização dos elementos propulsores 
23/30 . caracterizada pela utilização de embreagens 
23/32 . Outras peças 
23/34 . . Eixos de hélice propulsora; eixos de roda de pás; 

fixação das hélices aos eixos (eixos em geral F 16 C, 
fixação de um elemento sobre um eixo em geral F 16 
D 1/06) 

23/35 . . . Frenagem ou travamento do eixo da hélice, isto é, 
meios para diminuir ou parar a rotação do eixo da 
hélice ou para evitar a rotação inicial do eixo [4] 

23/36 . . Tubos telescópicos dos eixos das hélices (túneis de 
eixos de hélices B 63 B 11/06; vedações de tubos teles-
cópicos de eixo de hélices F 16 J) 

 
25/00 Governo; Diminuição da velocidade de outro modo que 

não por meio de elementos propulsores (utilizando condutos 
ou anéis de hélices de montagem ajustável para governar 5/14; 
unidades de propulsão ext ernas de instalação móvel 20/00); 
Fundeamento dinâmico, isto é, posicionamento de 
embarcações por meio dos elementos de propulsão 
principais ou auxiliares (fundeamento, outro que não 
dinâmico B 63 B 21/00; equipamento para diminuir arfagem, 
balanço ou outros movimentos indesejáveis similares de 
embarcações, por jatos auxiliares ou hélices B 63 B 39/08) 

25/02 . Dispositivos iniciadores do governo 
25/04 . . automáticos, por ex., reagindo à bússola 
25/06 . Governo por lemes (por lemes com hélices 25/42) 
25/08 . . Aparelho do leme 
25/10 . . . com transmissão mecânica 
25/12 . . . com transmissão por fluido 
25/14 . . . com auxílio de motor; acionado a motor, isto é, 

utilizando a máquina do leme 
25/16 . . . . com governo alternativo por força muscular ou 

a motor 
25/18 . . . . Transmissão do movimento dos dispositivos 

iniciadores à máquina do leme 
25/20 . . . . . por meios mecânicos 
25/22 . . . . . por meios fluidos 
25/24 . . . . . por meios elétricos 
25/26 . . . . Máquinas de lemes (unidades de força per se, 

ver as classes pertinentes) 
25/28 . . . . . do tipo a fluido 
25/30 . . . . . . hidráulico 
25/32 . . . . . . a vapor 
25/34 . . . . Transmissão do movimento da máquina ao 

leme, por ex., utilizando quadrantes, freios 
25/36 . . Indicadores de posição do leme 
25/38 . . Lemes (cadastes da popa B 63 B 3/40) 
25/40 . . . utilizando o efeito de Magnus 
25/42 . Governo ou fundamento dinâmico por elementos de 

propulsão (por jatos 25/46); Governo ou fundamento 
dinâmico por meio de hélices utilizadas unicamente para 
esse fim; Governo ou fundamento dinâmico por lemes com 
hélices [2] 

25/44 . Governo ou diminuição da velocidade por meio de abas 
extensíveis ou similares 

25/46 . Governo ou fundamento dinâmico por jatos [2] 
25/48 . Governo ou diminuição da velocidade pelo desvio da 

esteira líquida da hélice de outro meio que não pelo leme 
25/50 . Meios de diminuição da velocidade não incluídos em outro 

local 
25/52 . Peças de governo não incluídas em outro local 
 

 

 

B 63 J ACESSÓRIOS PARA EMBARCAÇÕES  
 

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "acessórios" significa apenas aparelhos especialmente adaptados para tornar embarcações, em geral, habitáveis ou atuantes, desde 

que tais aparelhos não estejam especificamente incluídos em outra subclasse da classe B 63. 

 

1/00 Disposições das instalações de produtos de água doce, por 
ex., por evaporação e condensação da água do mar 

2/00 Disposições para ventilação, aquecimento, resfriamento ou 
condicionamento do ar (para veículos em geral B 60 H; 
ventilação para limpeza de tanques B 63 B 57/04; para 
embarcações submersas, por ex., submarinos, B 63 G 8/36) 

2/02 . Ventilação; Condicionamento do ar 

2/04 . . de áreas habitáveis 
2/06 . . de casas de máquinas 
2/08 . . de porões, aquecimento ou resfriamento de tanques 

transportadores de carga líquida 2/14; disposições para 
acondicionar mercadorias congeladas em embarcações 
B 63 B 25/26) 

2/10 . . Túneis de ventilação; Túneis de arrefecimento (para 
vigias B 63 B 19/04) 

2/12 . Aquecimento; Resfriamento 
2/14 . . de tanques transportadores de carga líquida 
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3/00 Acionamento de acessórios (elementos da transmissão per se 
F 16) 

3/02 . de uma instalação motopropulsora 
3/04 . de uma usina de força outra que não de motopropulsão 

4/00 Disposições de instalações para tratamento de água 
residual ou de esgotos (descarga de água servida B 63 B 
29/16) [3] 

5/00 Acessórios de embarcações não incluídos em outro local 
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B 64 AERONAVES; AVIAÇÃO; COSMONÁUTICA 
 
B 64 B AERONAVES MAIS LEVES QUE O AR (instalações de terra para aeronaves em geral B 64 F) 

 

1/00 Aeronaves mais leves do que o ar 
1/02 . Dirigíveis flexíveis (1/58 tem prioridade; balões 1/40) 
1/04 . . em que o perfil é mantido por cabos ou cordas que 

ligam superfícies opostas 
1/06 . Dirigíveis rígidos; Dirigíveis semi-rígidos (1/58 tem 

prioridade) 
1/08 . . Estrutura da armação 
1/10 . . Estrutura de empenagem (1/12 tem prioridade) 
1/12 . . Superfícies móveis de controle 
1/14 . . Revestimento externo 
1/16 . . . rígido 
1/18 . . . Fixação à estrutura 
1/20 . . provida de asas de superfícies de estabilização 
1/22 . . Disposição de cabinas ou gôndolas 
1/24 . . Disposição da instalação da propulsão (1/34 tem 

prioridade) 
1/26 . . . alojada em condutos 
1/28 . . . alojada em nacelas 
1/30 . . . Disposição das hélices 
1/32 . . . . envolvendo o casco 
1/34 . . . . de hélices de sustentação 
1/36 . . Disposição de aparelhos de reação a jato para 

propulsão ou controle direcional 

1/38 . . Controle da posição do centro de gravidade 
1/40 . Balões (1/58 tem prioridade; balões de brinquedo A 63 H 

27/10) 
1/42 . . Estrutura ou fixação de superfícies de estabilização 
1/44 . . adaptados para manter uma altitude predeterminada 
1/46 . . associados a um aparelho para provocar estouro 
1/48 . . . para permitir que a carga seja lançada por pára-

quedas 
1/50 . . Balões cativos 
1/52 . . . com fixação de redes de retenção 
1/54 . . . ligando dois ou mais balões em planos superpostos 
1/56 . . . estabilizados pelo movimento rotativo 
1/58 . Disposições ou estrutura das células de gás; Dispositivos 

de enchimento (ligações de válvulas à material elástico 
inflável B 60 29/00) 

1/60 . . Células de gás envolvidas por recipientes separados de 
gás inerte 

1/62 . . Controle da pressão do gás, aquecimento, resfriamento 
ou descarga do gás 

1/64 . . Mecanismos de acionamento das válvulas de gás 
1/66 . Amarração de atracação (mastros de atracação B 64 F 

1/14) 
1/68 . Mecanismos de flutuação sobre a água 
1/70 . Disposições para lastreamento 

 

B 64 C AEROPLANOS; HELICÓPTEROS (veículos com colchão de ar B 60 V) 
 

Nota 

Na medida do possível, uma invenção é classificada, prioritariamente, de acordo com suas características construtivas; a classificação de 
acordo com os tipos particulares de aeronaves é considerada, normalmente, como de importância secundária, exceto nos casos em que 
for considerada como sendo tal característica parte essencial. [3] 

 
Índice da Subclasse 
 
ESTRUTURAS, CARENAGENS 

Características comuns a diversos 
elementos.............................................................................1/00 
Fuselagem; asa; superfícies de 
estabilização ......................................................1/00; 3/00; 5/00 
Outros elementos estruturais ...............................................7/00 

HÉLICES, CONTROLE DE VÔO 
Hélices ...............................................................................11/00 
Superfícies de controle ou peças 
ajustáveis; sistemas de controle................................9/00; 13/00 
Controle por reação a jato .................................................15/00 
Estabilização e controles não incluídos 
em outro local .........................................................17/00, 19/00 

MODIFICAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO POR 
AÇÃO SOBRE A CORRENTE DE AR..................13/00, 21/00, 23/00 

TRENS DE POUSO ...................................................................... 25/00 
TIPOS DE AERONAVES E SUAS PEÇAS, 
NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL 

Supersônicas...................................................................... 30/00 
Hidroplanos....................................................................... 35/00 
Aeronaves sem acionamento 
mecânico; aeronaves tipo ultraleve; 
aeronaves tipo microleve .................................................. 31/00 
Aeronaves conversíveis..................................................... 37/00 
de decolagem ou aterrissagem verticais ............................ 39/00 
Giroplanos; ornitópteros........................................ 27/00; 33/00 
Outros tipos....................................................................... 39/00 
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Estruturas ou carenagens de aeronaves (controle da camada limite 
21/00) 

1/00 Fuselagens; Características estruturais comuns a 
fuselagens, asas, superfícies de estabilização e similares 
(características aerodinâmicas comuns a fuselagens, asas, 
superfícies de estabilização ou similares 23/00; instalações do 
convés de pouso B 64 D) 

1/06 . Armações; Vigas longitudinais; Longarinas 
1/08 . . Estruturas geodésicas ou outras estruturas do tipo 

aberto 
1/10 . . Anteparas 
1/12 . . Estrutura ou fixação de painéis de revestimento 
1/14 . Janelas; Portas; Alçapões de escotilhas ou painéis de 

acesso; Esquadrias; Capotas; Pára-brisas (carenagens de 
movimento conjugado com elementos do trem de pouso 
25/16; portas para bombas B 64 D 1/06) 

1/16 . especialmente adaptadas para montagem de instalações de 
força 

1/18 . Pisos 
1/20 . . especialmente adaptados à carga 
1/22 . Outras estruturas constituindo parte integrante da 

fuselagem para facilitar a carga 
 
1/24 . Escadas montadas na fuselagem e escamoteáveis para 

dentro da mesma (facilmente removíveis B 64 D 9/00) 
1/26 . Fixação das asas ou unidades da cauda ou de superfícies de 

estabilização 
1/28 . Partes da fuselagem de movimento relativo para melhorar 

o campo de visão do piloto 
1/30 . peças da fuselagem relativamente móveis a fim de reduzir 

as dimensões globais da aeronave 
1/32 . Partes separáveis ou alijáveis da fuselagem para facilitar a 

saída em caso de emergência (assentos ejetores B 64 D 
25/10) 

1/34 . compreendendo partes estruturais infláveis (ligação de 
válvulas à material elástico inflável B 60 C 29/00) 

1/36 . adaptadas a antenas ou redomos (antenas ou redomos per 
se H 01 Q) 

1/38 . Estruturas adaptadas para reduzir o efeito do aquecimento 
aerodinâmico ou outro tipo de aquecimento externo 

1/40 . isolamento acústico ou térmico 

3/00 Asas (superfícies de estabilização 5/00; asas de ornitópteros 
33/02) 

3/10 . Forma das asas 
3/14 . . Perfil do plano de sustentação 
3/16 . . Aspecto frontal 
3/18 . Vigas; nervuras; Longarinas (fixação da unidade da asa à 

fuselagem 1/26) 
3/20 . Construções integradas ou sanduíche (produtos em 

camadas ou construções em sanduíche, em geral B 32 B) 
3/22 . Estruturas geodésicas ou outras estruturas do tipo aberto 
3/24 . Estruturas moldadas ou fundidas 
3/26 . Estrutura, forma ou fixação de revestimento separado, por 

ex., painéis 
3/28 . Bordas de ataque ou de fuga fixas a estruturas primárias, 

por ex., formando ranhuras permanentes 
3/30 . compreendendo peças estruturais infláveis (ligações de 

válvulas à material elástico inflável B 60 C 29/00) 
3/32 . especialmente adaptadas para montagem de instalações de 

força 

3/34 . Tanques de estrutura integral, por ex., para combustível 
(outros tanques ou sistemas de combustível para aeronaves 
B 64 D) 

3/36 . Estruturas adaptadas de forma a reduzir os efeitos do 
aquecimento aerodinâmico ou outro tipo de aquecimento 
externo 

3/38 . Regulagem das asas completas ou de partes das mesmas 
3/40 . . Variação do ângulo da seta 
3/42 . . Ajustagem em torno de eixos no sentido da corda 
3/44 . . Variação da curvatura 
3/46 . . . por elementos infláveis (ligações de válvulas à 

material elástico inflável B 60 C 29/00) 
3/48 . . . por partes relativamente móveis das estruturas das 

asas 
3/50 . . . por flaps de bordo de ataque ou de fuga (ailerons 

9/00) 
3/52 . . Arqueamento 
3/54 . . Variação da área (flaps extensíveis para aumentar a 

curvatura 3/44) 
3/56 . . Dobramento ou rebatimento para reduzir a dimensão 

total da aeronave 
3/58 . providas de barreiras ou de "spoilers" (chapas estreitas e 

compridas sobre a asa para reduzir a sustentação ou a 
resistência ao avanço), (ajustáveis para fins de controle 
9/00) 

5/00 Superfícies de estabilização (fixação de superfícies de 
estabilização à fuselagem 1/26) 

5/02 . Planos de cauda (estabilizadores 5/06) 
5/04 . Planos superiores 
5/06 . Estabilizadores (especialmente para asas 5/08) 
5/08 . montados nas asas ou sustentados pelas mesmas 
5/10 . ajustáveis 
5/12 . . para serem escamoteados contra ou para dentro da 

fuselagem ou da nacela 
5/14 . . Variação do ângulo de seta 
5/16 . . em torno de eixos orientados no sentido da 

envergadura 
5/18 . . em área 

7/00 Estruturas ou carenagens não incluídas em outro local  
7/02 . Nacelas 
 
 
9/00 Superfícies ou elementos de controle regulável, por ex., 

lemes (retificação de superfícies estabilizadoras 5/10; sistemas 
para acionar superfícies de controle de vôo 13/00) 

9/02 . Montagem ou suportes das mesmas 
9/04 . com movimentos compostos dependentes 
9/06 . com dois ou mais movimentos independentes 
9/08 . deslocando-se como um todo (variação da curvatura das 

asas 3/44) 
9/10 . uma superfície ajustada pelo movimento da outra, por ex., 

alhetas de compensação (9/04 tem prioridade; ajustagem 
de superfícies de tipo ou função diferentes 9/12) 

9/12 . superfícies de tipo ou função diferentes ajustadas 
simultaneamente 

9/14 . formando ranhuras (controle da camada limite 21/00) 
9/16 . . na parte posterior da asa 
9/18 . . . por flaps singelos 
9/20 . . . por flaps múltiplos 
9/22 . . na parte anterior da asa 
9/24 . . . por flap singelo 
9/26 . . . por flaps múltiplos 
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9/28 . . por flaps dispostos tanto na parte anterior quanto 
posterior da asa, funcionando em uníssono 

9/30 . Compensação de superfícies articuladas, por ex., 
dinamicamente 

9/32 . Superfícies de frenagem a ar (frenagem por meio de pára-
quedas B 64 D 17/80) 

9/34 . dobramento ou escamoteamento contra ou para dentro de 
outras superfícies ou outros elementos 

9/36 . . sendo os elementos fuselagens ou nacelas 
9/38 . Abas a jato 
11/00 Hélices, por ex., do tipo de pás ajustáveis (Ducted Type); 

Características comuns a hélices e rotores de giroplanos 
(rotores especialmente adaptados a giroplanos 27/32) 

11/02 . Estruturas de cubos 
11/04 . . Montagem de pás 
11/06 . . . para pás de passo variável 
11/08 . . . para pás não ajustáveis 
11/10 . . . . rígidas 
11/12 . . . . flexíveis 
11/14 . . Coberturas do nariz da hélice 
11/16 . Pás 
11/18 . . Características aerodinâmicas 
11/20 . . Características estruturais 
11/22 . . . Pás maciças 
11/24 . . . Pás ocas 
11/26 . . . Pás fabricadas 
11/28 . . . Pás desmontáveis ou dobráveis 
11/30 . Mecanismos de mudança de passo das pás 
11/32 . . mecânicos 
11/34 . . . automáticos 
11/36 . . . não automáticos 
11/38 . . a fluido, por ex., hidráulicos 
11/40 . . . automáticos 
11/42 . . . não automáticos 
11/44 . . elétricos 
11/46 . Disposições de hélices múltiplas ou características 

estruturais peculiares às mesmas 
11/48 . . Unidades de duas ou mais hélices coaxiais 
11/50 . . Sincronização de fase de hélices múltiplas 

13/00 Sistemas de controle ou de transmissão para acionar 
superfícies de controle de vôo, de flaps reguladores de 
capacidade de sustentação, freios a ar ou chapas auxiliares 
para reduzir a velocidade de vôo (“spoilers”) 

13/02 . Dispositivos iniciadores 
13/04 . . acionados pela própria pessoa 
13/06 . . . ajustáveis para se adaptarem ao usuário 
13/08 . . . Regulagem de retorno à posição zero 
13/10 . . . compreendendo dispositivos de aviso 
13/12 . . . Aparelhos de duplo controle 
13/14 . . . traváveis (travamento na posição ajustável ao 

usuário 13/06) 
13/16 . . acionados automaticamente, por ex., sensíveis a 

detectores de rajadas de vento 
13/18 . . . usando piloto automático (pilotos automáticos per 

se G 05 D 1/00) 
13/20 . . . utilizando sinais irradiados 
13/22 . . . facilmente reversíveis ao controle pessoal 
13/24 . Dispositivos de transmissão 
13/26 . . sem amplificação de força ou em que a amplificação 

de força é de somenos importância 
13/28 . . . mecânicos 

13/30 . . . . utilizando mecanismos de cabos, correntes ou 
hastes 

13/32 . . . . utilizando mecanismos de carnes 
13/34 . . . . utilizando engrenagens dentadas 
13/36 . . . a fluido 
13/38 . . com amplificação de força 
13/40 . . . utilizando pressão de fluido 
13/42 . . . . com duplicação ou equipamento de reserva 
13/44 . . . . superposição dos controles pessoais; com volta 

automática à posição inativa 
13/46 . . . . com dispositivo artificial de sensibilidade 
13/48 . . . . caracterizados pela natureza gasosa do fluido 
13/50 . . . utilizando energia elétrica 

15/00 Controle de atitude, de direção de vôo ou de altitude por 
jato-reação (detalhes de instalações de motores a jato por ex., 
de bocais injetores ou propulsão a jato, F 02 K) [3] 

15/02 . sendo os jatos de propulsão 
15/12 . . sendo a unidade de força basculável 
15/14 . sendo os jatos outros que não jatos principais de propulsão 

(flaps a jato 9/38) 

17/00 Estabilização de aeronaves não incluída em outro local 
17/02 . por aparelhos acionados pela gravidade ou inércia 
17/04 . . por corpos pendulares 
17/06 . . por aparelhos giroscópicos (controle por piloto 

automático 13/18) 
17/08 . por acréscimo ou descarga de lastro (para aeronaves mais 

leves do que o ar B 64 B) 
17/10 . Transferência de combustível para ajustar a centragem 

aerodinâmica 

19/00 Controle de aeronaves não incluído em outro local 
19/02 . Controles conjuntos 
 
Regulagem da circulação do ar nas superfícies de aeronaves não 
incluída em outro local 

21/00 Regulagem da circulação do ar nas superfícies de 
aeronaves, por alteração da circulação da camada limite 
(controle da camada limite em geral F 15 D) 

21/02 . por meio de ranhuras, condutos, áreas porosas ou similares 
21/04 . . para sopramento (21/08 tem prioridade) 
21/06 . . para sucção (21/08 tem prioridade) 
21/08 . . ajustáveis 
21/10 . utilizando outras características da superfície, por ex., 

rugosidade 

23/00 Regulagem da circulação do ar nas superfícies de 
aeronaves, não incluída em outro local 

23/02 . por meio de elementos rotativos de forma cilíndrica ou 
similar 

23/04 . pela produção de ondas de choque 
23/06 . pela produção de turbilhões 
23/08 . utilizando o efeito de Magnus 

25/00 Mecanismos de pouso (trem de pouso a colchão de ar B 60 V 
3/08) 

25/02 . Trens de pouso 
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25/04 . . Disposição na aeronave 
25/06 . . fixos 
25/08 . . não fixos, por ex., alijáveis 
25/10 . . . escamoteáveis, dobráveis ou similares 
25/12 . . . . lateralmente 
25/14 . . . . de diante para trás 
25/16 . . . . Carenagens móveis conjugadas a elementos do 

trem de pouso 
25/18 . . . . Mecanismos de operação 
25/20 . . . . . mecânicos 
25/22 . . . . . a fluido 
25/24 . . . . . elétricos 
25/26 . . . . . Sistemas de controle ou de travamento para 

os mesmos 
25/28 . . . . . . com dispositivos de indicação ou aviso 
25/30 . . . . . . acionados em emergência 
25/32 . caracterizado por elementos que entrem em contato com o 

solo ou superfície similar (ganchos de parada 25/68) 
25/34 . . tipo montado em rodas, por ex., truques montados em 

múltiplas rodas 
25/36 . . . ajustes ou adaptações de rodas, pneus ou eixos em 

geral (construção de rodas ou eixos B 60 B; 
construção de pneus em geral B 60 C) 

25/38 . . tipo pista contínua 
25/40 . . sendo os elementos girados antes de tocar o solo 
25/42 . . Disposições ou adaptações de freios (a força de 

frenagem ao solo sendo regulada, pelo menos em 
parte, por uma condição de velocidade, por ex., 
aceleração ou desaceleração do solo acionando um 
mecanismo de pouso B 60 T 8/32) [4] 

25/44 . . . Mecanismos de acionamento 
25/46 . . . . Reguladores de freio para prevenir derrapagem 

ou capotagem da aeronave 
25/48 . . . . de operação diferencial para fins de direção 
25/50 . . Trens de pouso dirigíveis; Amortecimento do 

bamboleio ("Shimmy") (dispositivos de direção 
aplicáveis a veículos terrestres B 62 D) 

25/52 . . Esquis ou patins 
25/54 . . Flutuadores 
25/56 . . . Infláveis (ligações de válvulas à material elástico 

inflável B 60 C 29/00) 
25/58 . . Disposições ou adaptações de amortecedores ou molas 

(amortecedores de bamboleio 25/50; disposições para 
suspensão de veículos em geral B 60 G; amortecedores 
de choque per se F 16 F) 

25/60 . . . Colunas óleo-amortecedores 
25/62 . . . Amortecedores de choques a molas; Molas 
25/64 . . . . utilizando elementos de borracha ou similares 
25/66 . . Trens de pouso conversíveis; Combinações de tipos 

diferentes de elementos de aderência ao solo ou 
similares 

25/68 . Ganchos de parada (mecanismos de parada, por ex., em 
porta-aviões B 64 F) 

 
Tipos ou partes de aeronaves não incluídos em outro local 

27/00 Giroplanos; Rotores próprios aos mesmos (mecanismos de 
pouso 25/00) 

27/02 . Autogiros 
27/04 . Helicópteros 

27/06 . . com rotor único 
27/08 . . com dois ou mais rotores 
27/10 . . . dispostos de forma coaxial 
27/12 . . Acionamento de rotores 
27/14 . . . Acionamento direto entre a unidade de força e o 

cubo do rotor 
27/16 . . . Acionamento de rotores por elementos, por ex., 

hélices, montadas nas pás dos rotores 
27/18 . . . . sendo os elementos aparelhos de reação a jato 
27/20 . Giroplanos caracterizados por rotores reforçados, por ex., 

plataformas voadoras 
27/22 . Giroplanos compostos, isto é, aeronave utilizando, em vôo, 

tanto as características do aeroplano como as do giroplano 
27/24 . . com as pás do rotor fixas durante o vôo para funcionar 

como superfícies de sustentação 
27/26 . . caracterizados por possuírem asas fixas 
27/28 . . com hélices de propulsão dianteira articuladas de modo 

a funcionar com rotores de sustentação 
27/30 . . com meios para reduzir a resistência ao avanço do 

rotor inativo 
27/32 . Rotores (características comuns a rotores e hélices 11/00) 
27/33 . . tendo braços flexíveis [3] 
27/35 . . tendo juntas elastoméricas [3] 
27/37 . . tendo juntas articuladas (27/33, 27/35 têm prioridade) 

[3] 
27/39 . . . com pás articuladas individualmente, isto é, com 

articulações em balanço ou de arraste [3] 
27/41 . . . com articulação em balanço ou junta universal, 

comum às pás [3] 
27/43 . . . . tipo gangorra, isto é, rotor de duas pás [3] 
27/45 . . . com uma só articulação de mudança de passo [3] 
27/46 . . Pás 
27/467 . . . Características aerodinâmicas  [6] 
27/473 . . . Características estruturais  [6] 
27/48 . . . Fixação de raiz ao cabeçote do rotor 
27/50 . . Pás dobráveis para facilitar a arrumação da aeronave 
27/51 . Amortecimento dos movimentos da pá [3] 
27/52 . Inclinação do conjunto do rotor em relação à fuselagem 

(de estrutura do tipo vaivém 27/43) 
27/54 . Mecanismo para controlar a ajustagem das pás ou de seu 

movimento em relação ao cabeçote do rotor, por ex., 
movimento de arrastamento 

27/56 . . caracterizado pelos meios de iniciar o controle, por ex., 
de acionamento manual (27/58 tem prioridade) 

27/57 . . . automático ou de reação condicionada por ex., 
reagindo à velocidade, ao torque ou à tração do 
rotor [3] 

27/58 . . Meios de transmissão, por ex., inter-relacionados com 
os meios de dar partida ou os meios de atuar sobre as 
pás (meios de início de operação 27/56; meios de 
atuação sobre as pás 27/72) 

27/59 . . . mecânico [3] 
27/605 . . . . incluindo placa de esguicho, suporte ou 

mecanismo a cames [3] 
27/615 . . . . incluindo flaps montados sobre as pás [3] 
27/625 . . . . incluindo massas rotativas ou servo rotor [3] 
27/635 . . . . especialmente para controlar os movimentos de 

avanço retardado das pás [3] 
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27/64 . . . usando pressão de fluido, por ex., possuindo 
amplificação de energia do fluido [3] 

27/68 . . . usando energia elétrica, por ex., possuindo 
amplificação da energia elétrica [3] 

27/72 . . Meios de atuação sobre as pás 
27/78 . . associados a ajustagem do passo das pás do rotor anti-

torque 
27/80 . . para ajustagem diferencial do passo das pás entre dois 

ou mais rotores de sustentação 
27/82 . caracterizados pela existência de um rotor auxiliar ou 

dispositivo de jato de fluido para contrabalançar o torque 
do rotor de sustentação ou para mudar a direção do 
giroplano 

29/00 Aeronave capaz de pousar ou de decolar verticalmente  
(Controle de atitude, de direção de vôo ou de altitude por jato-
reação 15/00; giroplanos 27/00; veículos a colchão de ar B 60 
V; detalhes de instalações de motores a jato, por ex., bocais 
injetores ou propulsão a jato, F 02 K) 

29/02 . ficando, o eixo direcional de vôo, em posição vertical, 
quando em terra 

29/04 . . caracterizadas pela propulsão da reação a jato 

30/00 Aviões do tipo supersônico [3] 

31/00 Aeronaves sem acionamento mecânico 
31/02 . Planadores, por ex., planadores tipo veleiro (ultraleve 

31/028)  [6] 

31/024 . . com unidade de força auxiliar  [6] 
31/028 . Aeronave tipo ultraleve; Aeronave tipo 

microlight/Microleve [6] 
31/032 . . tipo asa delta  [6] 
31/036 . que tem asa tipo pára-quedas (pára-quedas B 64 D 17/00 )  

[6] 
31/04 . Aeronaves movidas por força muscular (ornitópteros 

33/00) 
31/06 . Cervos volantes (ultraleves 31/028 sob o aspecto de 

brinquedo A 63 H 27/08; alvos rebocáveis F 41 J) 

33/00 Ornitópteros 
33/02 . Asas; Mecanismos de acionamento para as mesmas 

35/00 Aerobarcos; Hidroaviões (mecanismo de pouso 25/00) 
35/02 . Cascos de aerobarcos [3] 
37/00 Aeronaves conversíveis (veículos capazes de se deslocar em 

ou sobre meios diferentes B 60 F) 
37/02 . Unidades voadoras formadas por aeronaves, separadas 

(reboque, reabastecimento no ar ou transporte de aeronaves 
por outras aeronaves B 64 D) 

39/00 Outras aeronaves 
39/02 . caracterizadas pelo uso especial 
39/04 . possuindo fuselagens ou longarinas da cauda múltiplas [3] 
39/06 . possuindo asas em forma de disco ou de anel [3] 
39/08 . possuindo asas múltiplas [3] 
39/10 . Aeronave de asa total [3] 
39/12 . Aeronave tipo canar [3] 
 

 

B 64 D EQUIPAMENTO APROPRIADO EM OU PARA AERONAVES; VESTUÁRIO DE VÔO; PÁRA-QUEDAS; DISPOSIÇÕES 
OU MONTAGEM DE UNIDADES DE ENERGIA OU TRANSMISSÕES DE PROPULSÃO. 

 
Índice da Subclasse 
 
INSTALAÇÕES DE VÔO EM AERONAVES 

Da unidade de força e acessórios ...............27/00, 29/00, 33/00, 
41/00 
Controle e transmissões da unidade de 
força........................................................................31/00, 35/00 
Para abastecimento de combustível........................37/00, 39/00 
De instrumentos de vôo.....................................................43/00 

USO DA AERONAVE 
Para fins militares .......................................................1/00, 7/00 
Para pessoas ou carga ............................................. 9/00 a 13/00 

DISPOSIÇÕES OU EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA OU EMERGÊNCIA 

Para a aeronave 

contra a formação de gelo;  
contra raios....................................................... 15/00; 45/02 
para a aterrissagem .......................................... 17/80, 45/00 

Para alijamento ou outras medidas 
relativas ao combustível......................................... 37/26, 37/32 
Para pessoas ou material 

por, dispositivos de prender ou de ejetar .................... 25/00 
por pára-quedas; pára-quedismo....................17/00 a 21/00; 
23/00 

Outras medidas de segurança,  
emergência ou proteção .............................. 10/00, 25/00, 45/00 

EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÕES 
EFETUADAS DURANTE O VÔO 

Lançamento ou recebimento de artigos,  
materiais fluentes ou outra aeronave.......................... 1/00, 5/00 
Rebocamento, reabastecimento de 
combustível .............................................................. 3/00, 39/00 

OUTRAS INSTALAÇÕES OU  
EQUIPAMENTOS........................................................................ 47/00 
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1/00 Pulverização, descarga, liberação ou recebimento de 
artigos, líquidos ou similares durante o vôo (no tocante a 
observadores de armas, F 41 G tem prioridade; pára-quedas 
17/00; assentos ejetores 25/10; cápsulas ejetáveis 25/12; 
Reabastecimento durante o vôo 39/00; aparelho de lançamento 
de mísseis F 41 F 1/00, 7/00; lançadores de foguete ou torpedo 
F 41 F 3/00) 

1/02 . Pulverização, descarga ou liberação de artigos 
(reservatórios de óleo descartáveis 37/12) 

1/04 . . sendo os artigos explosivos, por ex., bombas (armação 
ou colocação de detonador de bomba F 42 C) 

1/06 . . . Lançamento de bombas; Portinholas para bombas 
1/08 . . sendo os artigos dispositivos portadores de cargas 
1/10 . . . Disposições para arrumação desses dispositivos em 

aeronaves 
1/12 . . . Liberação 
1/14 . . . Amortecimento de choques durante a aterrissagem 
1/16 . Pulverização ou liberação de material em pó, líquido ou 

gasoso por ex., para combater o fogo (combustível 
descartável 37/26) [5] 

1/18 . . pulverizando, por ex., inseticidas (aparelho 
pulverizador em geral , B 05 B) 

1/20 . . para escrever no céu 
1/22 . Arrebatamento de artigos da superfície do solo 

3/00 Adaptações em aeronaves para lhes facilitar, rebocar ou 
serem rebocadas (39/00 tem prioridade; instalações de terra 
para lançar ou rebocar aeronaves B 64 F; cabos para reboque 
per se D 07 B) 

3/02 . para rebocar alvos (alvos rebocados per se F 41 J) 
5/00 Aeronaves transportadas por aeronaves, por ex., para fins 

de as liberar ou recolher durante o vôo (unidades de vôo 
formadas para aeronaves isoladas B 64 C 37/02) 

7/00 Disposições de equipamento militar, por ex., armamento, 
acessórios de armamentos ou blindagem de proteção, em 
aeronaves; Adaptações de montagens de armamentos para 
aeronaves (lançamento de bombas ou similares 1/00; 
armamentos ou suas montagens per se F 41) 

7/02 . sendo os armamentos armas de fogo 
7/04 . . de montagem fixa 
7/06 . . de montagem móvel 
7/08 . Disposição de lançadores de foguetes (lançadores de 

foguetes per se, por ex., suspensor aerodinâmico de 
foguetes F 41 F 3/06) 

9/00 Equipamento para a manipulação de carga; Equipamento 
para facilitar o embarque de passageiros ou similares 
(equipamento de emergência 17/00, 19/00, 25/00; estruturas 
constituindo parte integrante da fuselagem para facilitar a 
carga, pisos de fuselagem especialmente adaptados à carga, 
escadas montadas em aeronaves ou escamoteáveis para dentro 
das mesmas B 64 C; instalações de terra B 64 F) 

10/00 Vestuários de vôo (capacetes em geral A 42 B 3/00; capacetes 
para respiração A 62 B 18/00) [3] 

11/00 Acomodações para passageiros ou tripulações; Instalações 
de conveses de vôo não incluídas em outro local 

11/02 . Instalações sanitárias (de aplicação geral A 47 K) 
11/04 . Cozinhas 
11/06 . Disposições ou adaptações de assentos (estruturas de 

assentos para fins de emergência 25/04) 

13/00 Disposições ou adaptações de aparelhos de 
condicionamento de ar para tripulações ou passageiros ou 
para espaços de carga (sala de tratamento com clima artificial 
para uso médico A 61 G 10/02; aparelhos respiratórios em 
geral A 62 B; para veículos em geral B 60 H) 

13/02 . em que o ar é pressurizado 
13/04 . . Controle automático da pressão 
13/06 . em que o ar é condicionado (pressurização 13/02) 
13/08 . . em que o ar é aquecido ou resfriado 

15/00 Degelo ou prevenção de formação de gelo na superfície 
externa da aeronave (veículos a motor especialmente 
adaptados para transportar equipamento de degelo B 60 P) 

15/02 . por gás ou líquido quente canalizado 
15/04 . . Aplicação de gás quente 
15/06 . . Aplicação de líquidos (em geral B 05) 
15/08 . . . exsudados pela superfície 
15/10 . . . vaporizados na superfície 
15/12 . por aquecimento elétrico (H 05 B 3/84 tem prioridade; 

Elemento de aquecimento elétrico em geral H 05 B) [5] 
15/14 . . controlados de forma cíclica ao longo da superfície 
15/16 . por meios mecânicos, por ex., esteiras ou sapatas 

pulsativas fixadas ou embutidas na superfície 
15/18 . . sendo a superfície um plano de sustentação, um rotor 

ou uma hélice 
15/20 . Meios para detectar a formação de gelo ou para dar início 

ao degelo 
15/22 . . Iniciação automática pelo detector da formação de gelo 

17/00 Pára-quedas (pára-quedas sem velames 19/00) 
17/02 . Disposição ou estrutura de velames 
17/04 . . formados por dois ou mais velames dispostos em torno 

de um eixo comum 
17/06 . . formados por dois ou mais velames dispostos em feixe 
17/08 . . Velames secundários ou de amortecimento de choques, 

fixos à linha de carga 
17/10 . . Estrutura em fita ou similar 
17/12 . . estruturados de forma a produzir uma porosidade 

variável ou não uniforme sobre a superfície do velame 
17/14 . . com abas ou painéis de deflexão do ar 
17/16 . . . presos à bainha do velame principal 
17/18 . . Estrutura ou disposição das chaminés 
17/20 . . . de superfície variável 
17/22 . Suspensão da carga 
17/24 . . Cordames 
17/26 . . . fixos à bainha do velame 
17/28 . . . fixos ao cume do velame 
17/30 . . Arreios [4] 
17/32 . . . Estrutura da caixa de abertura rápida 
17/34 . . adaptada de maneira a controlar a direção ou a 

velocidade de descida 
17/36 . . incorporando dispositivos de fricção ou conexões 

frangíveis para reduzir o choque ao se abrir o velame 
17/38 . . Dispositivos, de fixação, removíveis entre o pára-

quedas e a carga ou a mochila 
17/40 . Mochilas 
17/42 . . rígidas 
17/44 . . . fazendo parte da carga 
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17/46 . . Dispositivos de fechamento 
17/48 . . com mochila separada para o extrator do pára-quedas 

auxiliar 
17/50 . . constituído por compartimentos separados para o 

velame principal, o cordame ou pára-quedas auxiliar 
17/52 . . Abertura, por ex., manual 
17/54 . . . automática 
17/56 . . . . sensível à pressão barométrica 
17/58 . . . . sensível a um mecanismo de retardamento 
17/60 . . . . por corda de comando automático 
17/62 . Desdobramento 
17/64 . . pelo pára-quedas extrator 
17/66 . . . preso à bainha do velame principal 
17/68 . . . preso ao cume do velame principal 
17/70 . . por molas 
17/72 . . por dispositivos explosivos ou infláveis (ligação de 

válvulas à material elástico inflável B 60 C 29/00) 
17/74 . . Desdobramento em série de uma multiplicidade de 

velames 
17/76 . . facilitado pelo método de dobrar ao colocar na mochila 
17/78 . associados a outros aparelhos de retardamento da carga 
17/80 . associados à aeronave, por ex., para frenagem da mesma 

19/00 Pára-quedas sem velame 
19/02 . Pára-quedas de asas rotativas 

21/00 Verificação de pára-quedas 

23/00 Treinamento de pára-quedistas 
25/00 Dispositivos ou aparelhos de emergência não incluídos em 

outro local (pára-quedas 17/00, 19/00; alijamento de tanques 
de combustível ou do combustível 37/00; cintos ou arreios de 
segurança em geral A 62 B 35/00; cintos ou arreios de 
segurança para veículos terrestres B 60 R 22/00; partes 
destacáveis ou alijáveis da fuselagem para facilitar a saída de 
emergência B 64 C) [4] 

25/02 . Dispositivos para sustentar ou segurar o corpo humano 
(assentos ejetores 25/115) [5] 

25/04 . . Modificações de assentos 
25/06 . . Arreios [4] 
25/08 . Dispositivos de ejeção ou saída (aberturas para saída B 64 

C) 
25/10 . . Assentos ejetores 
25/102 . . . Meios de propulsão, por ex., por uma combinação 

de catapultas e foguetes (25/11, 25/112 têm 
prioridade) [5] 

25/105 . . . . por catapultas somente [5] 
25/108 . . . . por foguetes somente [5] 
25/11 . . . Controle do assento ou da direção do assento ejetor 

ou dos mecanismos associados, antes da ejeção [5] 
25/112 . . . Controle do assento ou da direção do assento ejetor 

após a ejeção [5]  
25/115 . . . Dispositivos para fixar, colocar na posição ou para 

proteger o passageiro [5] 
25/118 . . . Separação do passageiro do seu assento após a 

ejeção [5] 
25/12 . . Cápsulas ejetáveis 
25/14 . . Tobogãs infláveis para saída (ligação de válvulas à 

material elástico inflável B 60 C 29/00) 

25/16 . . Arrumação dos botes de salvamento 
25/18 . . Mecanismos de flutuação (mecanismo de pouso de 

aeronaves B 64 C) 
25/20 . . Liberação de indicadores da posição de queda 

27/00 Disposição ou montagem da unidade de força em 
aeronaves; Aeronaves assim caracterizadas (controle de 
altitude, direção de vôo ou altitude da aeronave por reação a 
jato B 64 C) 

27/02 . Aeronaves caracterizadas pelo tipo ou pela posição da 
unidade de força (fuselagem ou asas adaptadas para 
montagem da unidade de força B 64 C) 

27/04 . . do tipo de pistão 
27/06 . . . dentro da asa ou presa à mesma 
27/08 . . . dentro da fuselagem ou presa à mesma 
27/10 . . do tipo de turbina a gás (27/16 tem prioridade) 
27/12 . . . dentro da asa ou presa à mesma 
27/14 . . . dentro da fuselagem ou presa à mesma 
27/16 . . do tipo a jato 
27/18 . . . dentro da asa ou presa à mesma 
27/20 . . . dentro da fuselagem ou presa à mesma 
27/22 . . utilizando energia atômica 
27/24 . . utilizando vapor, eletricidade ou força de molas (27/16 

tem prioridade) 
27/26 . Aeronaves caracterizadas pela estrutura da montagem da 

unidade de força 

29/00 Nacelas, carenagens ou capotas de unidades de força 
(nacelas não incluídas em outro local B 64 C) 

29/02 . associadas às asas (asas adaptadas para montagem de 
unidades de força B 64 C) 

29/04 . associadas a fuselagens 
29/06 . Fixação de nacelas, carenagens ou capotas 
29/08 . Painéis de inspeção para unidade de força 
31/00 Controle das unidades de força; Sua disposição (controles 

de vôo B 64 C) 
31/02 . Dispositivos iniciadores 
31/04 . . acionados pelo homem 
31/06 . . acionados automaticamente 
31/08 . . . para manter constante a velocidade do cruzeiro 

(controle conjunto da unidade de força e da hélice 
B 64 C) 

31/10 . . . para evitar impulso assimétrico ao falhar uma das 
unidades de força 

31/12 . . . para equilibrar ou sincronizar as unidades de força 
31/14 . Meios de transmissão entre os dispositivos iniciadores e as 

unidades de força 
33/00 Disposição na aeronave de peças ou dispositivos auxiliares 

da unidade de energia não incl uída em outro lugar 
33/02 . de entradas de ar de combustão (entradas de ar para 

instalações de turbinas a gás ou unidades de jato-propulsão 
per se F 02 C 7/04; aberturas de entrada de ar para motores 
de combustão em geral F 02 M 35/00) 

33/04 . de saída de exaustão ou tubos injetores (aberturas de 
exaustão para motores de combustão em geral F 01 N; 
tubos injetores ou bocais para unidades de jato-propulsão 
per se F 02 K; unidades caracterizadas pela forma ou pela 
disposição do tubo injetor ou do bocal F 02 K) [3] 
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33/08 . de sistemas de resfriamento da unidade de energia 
(resfriamento de motores de combustão interna per se F 01 
P; resfriamento de unidades de turbinas a gás ou de 
unidades de jato-propulsão per se F 02 C, K) 

33/10 . . Disposição do radiador 
33/12 . . . do tipo escamoteável 
35/00 Transmissão de força da unidade de força às hélices ou aos 

rotores; Disposições de transmissões (hélices ou rotores per 
se, transmissões de helicópteros B 64 C) 

35/02 . caracterizada pelo tipo da unidade de força 
35/04 . caracterizada pelo fato da transmissão acionar diversas 

hélices ou rotores 
35/06 . . sendo as hélices ou rotores de contra-rotação 
35/08 . caracterizada pelo fato da transmissão ser acionada por 

várias unidades de força 

37/00 Disposições correlatas à alime ntação de combustível para a 
unidade de energia (reabastecimento durante o vôo 39/00) 

37/02 . Tanques (tanques construídos, integralmente, em conjunto 
com asas de aeronaves B 64 C; tanques em geral B 65 D) 

37/04 . . Disposição dos mesmos no interior ou sobre a 
aeronave 

37/06 . . Adaptações estruturais dos mesmos 
37/08 . . . Divisões internas 
37/10 . . . para facilitar a pressurização do combustível 
37/12 . . . alijáveis 
37/14 . . Enchimento ou esvaziamento (transferência de 

combustíveis para ajustar a centragem aerodinâmica da 
aeronave B 64 C) 

37/16 . . . Sistemas de enchimento (instalações de terra para 
abastecimento de combustível a aeronaves B 64 F) 

37/18 . . . . Condicionamento do combustível durante o 
abastecimento 

37/20 . . . Sistemas de esvaziamento 
37/22 . . . . facilitando o esvaziamento com tanque em 

qualquer posição 
37/24 . . . . utilizando a pressão do gás 
37/26 . . . . Alijamento do combustível 
37/28 . . . . Controle dos mesmos 
37/30 . Sistemas de combustíveis para combustíveis especiais 

37/32 . Medidas de segurança não incluídas em outro local, por 
ex., prevenção de condições de explosão (extinção ou 
prevenção de incêndios em aeronaves A 62 C) 

37/34 . Condicionamento do combustível, por ex., aquecimento 
(durante o abastecimento 37/18) 

39/00 Reabastecimento de combustível durante o vôo (enchimento 
ou esvaziamento de tanques de combustível 37/14) 

39/02 . Meios de introduzir ou retirar a mangueira 
39/04 . Adaptações de estruturas de mangueiras (canalizações em 

geral F 16 L) 
39/06 . Ligação de mangueira à aeronave; Desligamento da 

mangueira da mesma 

41/00 Instalações de força para fins auxiliares 

43/00 Disposições ou adaptações de instrumentos (disposições de 
câmaras 47/08; instrumentos aeronáuticos de medição per se G 
01 C) 

43/02 . para indicar a velocidade da aeronave ou condições de 
estol (perda de velocidade) 

45/00 Indicadores ou dispositivos de proteção para aeronaves, 
não incluídos em outro lugar (camuflagem F 41 H 3/00) 

45/02 . Pára-raios; (descarregadores de surtos H 01 C 7/12, 8/04, 
H 01 G 9/18, H 01 T; dispositivos de circuito para os 
mesmos H 02 H; Descarregadores de estática (em geral H 
05 F 3/00) 

45/04 . Acessórios de pouso; Medidas de segurança para impedir o 
choque contra a superfície do solo 

45/06 . . mecânicos 
45/08 . . óticos 
47/00 Equipamento não incluído em outro local 
47/02 . Disposições ou adaptações de dispositivos de sinalização 

ou iluminação 
47/04 . . sendo os dispositivos de iluminação destinados 

principalmente a iluminar o caminho à frente 
45/06 . . para indicar a presença de aeronaves 
47/08 . Disposições de câmaras 

 

B 64 F INSTALAÇÕES DE TERRA OU DE CONVÉS DE PORTA-AVIÕES  
 

Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– "instalação" compreende o equipamento, inclusive o equipamento móvel, comum para o uso em relação às aeronaves e não 

instalado nas mesmas; 
– "instalações de terra" compreende instalações flutuantes. [3] 

 

 
1/00 Instalações em terra ou em convés de porta-aviões 

(especialmente adaptadas a aeronaves cativas 3/00; porta-
aviões B 63; instalações para dispersão de nevoeiros E 01 H; 
túneis aerodinâmicos G 01 M; aviões de treinamento em terra 
G 09 B) 

1/02 . Mecanismos de retenção; Barreiras líquidas 

1/04 . Mecanismos de lançamento ou reboque (aspectos de 
ferrovias B 61; reboque de aeronaves por outras aeronaves 
B 64 D 3/00; mecanismos de lançamento de armas F 41 F) 

1/06 . . utilizando catapultas 
1/08 . . utilizando guinchos 
1/10 . . utilizando veículos de autopropulsão 
1/12 . Ancoragem 



B 64 F, G 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 300 

1/14 . . Torres ou mastros para amarração de aeronaves ou 
balcões (acessórios de amarração de aeronaves mais 
leves que o ar B 64 B 1/66; do ponto de vista da 
construção E 04 H 6/00, 12/00) 

1/16 . . Estacas ou âncoras terrestres; Calços para rodas 
1/18 . Acessórios de pouso visuais ou acústicos (sinalização ótica 

ou acústica em geral G 08) 
1/20 . . Disposição de radiofaróis óticos 
1/22 . para manejo de aeronaves 
1/24 . . Adaptações de plataformas giratórias 
1/26 . para reduzir o ruído do motor ou do jato; proteção dos 

aeroportos contra a erosão dos jatos 
1/28 . Instalações para manipulação de líquidos especialmente 

adaptadas para abastecer aeronaves com combustível 
estacionadas (manipulação de líquido em geral B 67) 

1/30 . para embarque ou desembarque de passageiros 

1/305 . . Pontes que se estendam entre o prédio terminal e a 
aeronave, por ex., telescópicas, com regulagem vertical 
[3] 

1/31 . . Veículos de passageiros especialmente adaptados 
para operação conjunta, por ex., se acoplando coma 
aeronave ou o prédio terminal [3] 

1/315 . . Escadas móveis (escadas móveis em geral E 04 F 
11/04) [3] 

1/32 . para manipulação da carga 
1/34 . para dar partida às unidades de propulsão 
1/36 . Demais instalações de aeroporto (construção das mesmas e 

seu acabamento, aeródromos E 01 C) 

3/00 Instalações em terra especialmente adaptadas a aeronaves 
cativas (do ponto de vista de ferrovias B 61) 

3/02 . com meios para fornecer eletricidade a aeronaves durante o 
vôo 

5/00 Projeto, manufatura, montagem, limpeza, manutenção ou 
reparo de aeronaves não incluídos em outro local 

 

B 64 G COSMONÁUTICA; VEÍCULOS OU EQUIPAMENTO PARA OS MESMOS (aparelhos ou métodos de extração de materiais de 
fontes extraterrestres E 21 C 51/00) 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange somente veículos, equipamento ou similares, os quais sejam especificamente adaptados à cosmonáutica. 
(2) Esta subclasse não abrange os veículos e equipamentos aplicáveis tanto à cosmonáutica como à aeronáutica, os quais são abrangidos 

pelas subclasses apropriadas referentes à aeronáutica da classe B 64. 
(3) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 

– "cosmonáutica" inclui todo o transporte exterior à atmosfera terrestre, incluindo, por conseguinte, satélites artificiais da terra e 
viagem interplanetária e interestelar. 

 

1/00 Veículos cosmonáuticos (espaciais) [3] 
1/10 . Satélites artificiais; sistemas dos ditos satélites; 

Veículos interplanetários (lançadeiras espaciais 1/14; 
sistemas de rádio-transmissão fazendo uso de satélites 
H 04 B 7/185) 

1/12 . . tripulados [3] 
1/14 . Lançadeiras espaciais [3] 
1/16 . Veículos extraterrenos (espaciais) (aspecto de veículos 

terrestres B 60 a B 62) [3] 
1/22 . Equipamento ou suas peças, especialmente adaptados 

para serem instalados em veículos espaciais 
(cosmonáuticos) [3] 

1/24 . . Instrumentos de guia ou de controle, por ex., para 
controle de inclinação (unidades de jato-propulsão F 
02 K; instrumentos de navegação ou navegacionais 
ver as subclasses pertinentes, por ex., G 01 C; 
pilotos automáticos G 05 D 1/00) [3] 

1/26 . . . usando jatos [3] 
1/28 . . . usando a inércia ou o efeito giroscópico [3] 
1/32 . . . usando o campo magnético da Terra [3] 
1/34 . . . usando o gradiente de gravidade [3] 
1/36 . . . usando sensores, por ex., sensores solares, 

sensores do horizonte [3] 
1/38 . . . amortecimento de oscilações, por ex., 

amortecedores de mutação [3] 
1/40 . . Disposições ou adaptações de sistemas de propulsão 

(1/26 tem prioridade; unidades de propulsão per se, 
ver as subclasses pertinentes, por ex., F 02 K, F 03 
H) [3] 

1/42 . . Disposições ou adaptações de sistemas de 
alimentação de energia (1/26 tem prioridade, 
unidades de propulsão, per se, ver as subclasses 
pertinentes) [3] 

1/44 . . . usando radiação, por ex., antenas desdobráveis 
para energia solar (pilhas solares per se H 01 L 
31/00) [3] 

1/46 . . Disposições ou adaptações de dispositivos para 
controle de condições ambientais ou de vida 
(vestimentas espaciais 6/00) [3] 

1/48 . . . para tratamento da atmosfera (1/50 tem 
prioridade; condicionamento de ar em geral F 
24 F) [3] 

1/50 . . . para controle de temperatura (controle de 
temperatura em geral G 05 D 23/00) [3] 

1/52 . . Dispositivos de proteção, de segurança ou 
emergência; Meios auxiliares de sobrevivência 
(salvamento em geral A 62) [3] 

1/54 . . . Proteção contra radiação (contra radiação em 
geral G 21 F) [3] 

1/56 . . . Proteção contra meteoritos (detectores de 
meteoritos 1/68) [3] 

1/58 . . . Proteção térmica, por ex., blindagens térmicas 
(isolamento térmico em geral F 16 L 59/00); 
aspectos químicos, ver as subclasses pertinentes 
[3] 

1/60 . . Acomodações da tripulação ou dos passageiros [3] 



B 64 G 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 301 

1/62 . . Sistemas para reentrar na atmosfera da Terra; 
Retardamento ou dispositivos de aterrissagem [3] 

1/64 . . Sistemas de acoplamento ou de separação de 
veículos espaciais ou de partes dos mesmos, por ex., 
disposições de atracação [3] 

1/66 . . Disposições ou adaptações de aparelhos ou 
instrumentos, não incluídas em outro lugar 
(instrumentos per se, ver as classes pertinentes, por 
ex., antenas para serem usadas em satélites H 01 Q 
1/28) [3] 

1/68 . . . de detectores de meteoritos [3] 

3/00 Observação ou acompanhamento do curso de veículos 
cosmonáuticos (sistemas de rádio ou sistemas análogos de 
ondas para navegação ou locação da rota real G 01 S) 

4/00 Ferramentas adaptadas especialmente para serem 
usadas no espaço [3] 

5/00 Equipamento em terra para veículos, por ex., torres de 
disparo, instalações de abastecimento de combustível 
(3/00 tem prioridade) 

6/00 Vestuários espaciais [3] 

7/00 Simulação de condições espaciais (cosmonáuticas), por 
ex., para condicionamento das tripulações (simuladores 
para finalidades de ensino ou treinamento G 09 B 9/00) 

9/00 Cosmonáutica não incluída em outro local 
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B 65 TRANSPORTE; EMBALAGEM; ARMAZENAMENTO; MANIPULAÇÃO DE MATERIAL 
DELGADO OU FILAMENTAR 

 
B 65 B MÁQUINAS, APARELHOS OU DISPOSITIVOS PARA OU MÉTODOS DE EMBALAR ARTIGOS OU MATERIAIS, 

DESEMBALAGEM (dispositivos para empacotar e prensar charutos A 24 C 1/44; suportes de sacos de papel como acessórios de lojas 
ou escritórios A 47 F 13/08; aparelhos para revestimento, por ex., por imersão B 05 C; dispositivos para tensionar e prender atadeiras 
adaptadas para serem suportadas pelo artigo ou artigos a serem atados B25 B; dispositivos para pregar ou grampear B 25 C, B 27 F; 
introdução de documentos em envelopes e fechamento destes últimos B 43 M 3/00, 5/00; rotulação B 65 C; envoltórios, recipientes ou 
outros elementos de embalagem, por ex., atadeiras, vedações, tampas protetoras B 65 D; dispositivos de transporte ou estocagem B 65 
G; dispositivos para manuseio de folhas ou bobinas para finalidades diversas daqueles de sua aplicação em máquinas de embalagem B 
65 H; aplicação de elementos de fechamento em garrafas, jarras ou recipientes similares B 67 B; dispositivos operados manualmente ou 
à energia, não fixados ou não incorporados em recipientes ou fechamentos de recipiente para abertura de recipientes fechados B 67 B 
7/00; embalagem de fósforos C 06 F; embrulhamento de açúcar durante sua manufatura C 13 H; embalagem de munição F 42 B 39/00; 
fabricação de receptáculos ou recipientes, ver as subclasses apropriadas) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse não abrange :  
– as operações dos tipos mencionados na Nota (2) (a) a (f), empregadas na fabricação de artigos outros que não pacotes, as quais são 

abrangidas por outras subclasses apropriadas, por ex., fabricação de produtos de confeitaria por vazamento em moldes formados por 
envoltórios A 23 G, enchimento de cartuchos de munição F 42 B 33/02; 

– os métodos de empacotamento, os quais são totalmente caracterizados pela forma do produto embalado ou pela forma do recipiente 
ou elemento de embalagem empregado, os quais são abrangidos por B 65 D. 

(2) Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
– “embalagem” inclui principalmente as seguintes operações: 

(a) enchimento de recipientes ou receptáculos portáteis com materiais ou artigos pequenos para formar pacotes; 
(b) introdução de artigos ou grupos de artigos, em recipientes ou receptáculos; 
(c) fechamento de recipientes ou receptáculos cheios de outro modo que não por operações de usinagem de metal, 

processamento de vidro ou madeira; 
(d) envolvimento, total ou parcial, de artigos ou quantidades de material em folhas, tiras, modelos, rolos de papel 

contínuo ou tubos de material delgado flexível, por ex., embrulhamento; 
(e) enfaixamento de artigos, por ex., prendendo-os juntos em grupos por meio de barbante ou fio metálico; 
(f) fixação de artigos a cartões, folhas ou rolos de papel contínuo. 

– "pacotes" significa o produto final de uma operação de embalagem, por ex., um recipiente cheio e fechado, um artigo encerrado em 
um envoltório, um grupo de artigos presos juntos por barbante ou fio metálico, um engradado de garrafas; 

– "materiais" inclui matéria ou quantidades de artigos a serem embalados, em contraste à embalagem de artigos separados ou isolados. 
 
Índice da Subclasse 
 
MÉTODOS E APARELHOS DE 
EMBALAGEM  

De aplicação geral 
em receptáculos individuais; para 
materiais; para objetos; 
fechamento após o enchimento..................1/00, 3/00; 5/00; 
 7/00 
encerramento sucessivo em rolos, 
embrulhos com papel contínuo; 
por fixação em suportes ..........................9/00; 11/00; 15/00 
para objetos; enfeixamento; união ...................13/00; 17/02 
outros processos e aparelhos.......................................17/00 

Para determinados objetos ou 
materiais; em condições especiais 

para objetos frágeis em forma de 
varetas ou tubos; para garrafas; 
para outros artigos que apresentem 
problemas especiais..............................19/00; 21/00; 23/00; 
25/00 
enfaixamento de determinados artigos........................27/00 
utilizando revestimentos removíveis ...........................33/00 

para determinados materiais; 
fibrosos; outros................................................ 27/00; 29/00 
em determinadas condições 
atmosféricas ou gasosas .............................................. 31/00 

DETALHES DE APARELHOS E DISPOSITIVOS 
OU OPERAÇÕES AUXILIARES NÃO 
INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL 

Relativos ao conteúdo 
suprimento e alimentação; introdução em recipientes ou 
invólucros; conservação,  
purificação ...........................................35/00, 37/00; 39/00;  
 55/00 
outros dispositivos ou métodos................................... 63/00 

Relativos a recipientes 
suprimento de material de 
enformar recipientes; enformação 
de recipientes; enformação de 
sacos; suportes para invólucros 
durante o embrulhamento....................41/00; 43/00; 47/00;  
 45/00 
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dobradura dos invólucros em volta 
dos conteúdos; encolhimento; 
fechamento; conservação, 
purificação..................................49/00; 53/00; 51/00; 55/00 
outros dispositivos ou métodos...................................61/00 

Relativos a aparelhos; controle, 
segurança; adaptação a diversos 
requisitos; outros detalhes.....................57/00; 59/00; 65/00 

EMBALAGEM MANUAL........................................................... 67/00 
DESEMBALAGEM NÃO INCLUÍDA EM 
OUTRO LOCAL........................................................................... 69/00 

 

Máquinas, aparelhos ou métodos de aplicação geral para embalar 
artigos ou materiais 

1/00 Embalagem de material sólido fluente, por ex., pós, 
material fibroso granular ou solto, quantidades avulsas de 
pequenos artigos, em recipientes ou receptáculos 
individuais, por ex., sacos, sacas, caixas, caixas de papelão, 
latas, potes (sob condições atmosféricas ou gasosas especiais 
31/00) 

1/02 . Máquinas caracterizadas pela incorporação de meios para 
fabricação dos recipientes ou receptáculos (de tiras planas, 
dobradas ou tubulares de material flexível em folha 9/00; 
fabricação de recipientes ou receptáculos não próprios a 
esta utilização, ver as subclasses pertinentes) 

1/04 . Métodos de ou meios para encher recipientes ou 
receptáculos com o material 

1/06 . . por gravidade 
1/08 . . por alimentadores vibratórios 
1/10 . . por alimentadores rotativos 
1/12 . . . do tipo de rosca 
1/14 . . . do tipo centrífugo 
1/16 . . por meios pneumáticos, por ex., por sucção 
1/18 . . para encher sacos com válvulas 
1/20 . Redução do volume do material de enchimento 
1/22 . . por vibração 
1/24 . . por compressão mecânica 
1/26 . . por meios pneumáticos, por ex., sucção 
1/28 . Controle do escapamento de ar ou poeira dos recipientes 

ou receptáculos durante o enchimento (limpeza ou 
eliminação da poeira de recipientes, envoltórios ou  
embalagens 55/24) 

1/30 . Dispositivos ou métodos para controlar ou determinar a 
quantidade ou qualidade do material de alimentação ou de 
enchimento 

1/32 . . por pesagem (pesagem de controle de recipientes ou 
receptáculos cheios 1/46; pesagem em geral G 01 G) 

1/34 . . . Ajustagem do peso por alimentação gota à gota 
1/36 . . por dispositivos ou métodos volumétricos (verificação 

do volume do material de enchimento 1/48; medição 
volumétrica em geral G 01 F) 

1/38 . . . por pistões conjugados a câmaras de medição 
1/40 . . por cronometragem das operações de enchimento 
1/42 . . . e sustando o fluxo por meio de corte 
1/44 . . Verificação da densidade do material de enchimento 
1/46 . . Pesagem de controle de recipientes ou receptáculos 

cheios (pesagem de controle em geral G 01 G) 
1/48 . . Verificação do volume do material de enchimento 

3/00 Embalagem de matérias plásticas, de semilíquidos, de 
líquidos ou de sólidos e líquidos misturados, em recipientes 
ou receptáculos individuais, por ex., sacos, sacas, caixas, 
caixas de papelão, latas, potes (embalagem em condições 
especiais atmosféricas ou gasosas acrescentando propulsores, 
recipientes de aerossol 31/00; enchimento de garrafas ou 
outros recipientes com líquidos ou semilíquidos por meio de 
máquinas de engarrafar B 67 C; enchimento de garrafões de 
gás sob alta pressão para armazenamento de gases F 17 C) 

3/02 . Máquinas caracterizadas pela incorporação de meios para 
fabricar recipientes ou receptáculos (fabricação de 
recipientes ou receptáculos não relacionados com esta 
utilização, ver as subclasses apropriadas) 

3/04 . Métodos de ou meios para encher os recipientes ou 
receptáculos com o material 

3/06 . . por gravidade 
3/08 . . por alimentadores do tipo de rosca 
3/10 . . por aplicação de pressão ao material (por 

alimentadores do tipo de rosca 3/08) 
3/12 . . . mecanicamente, por ex., por meio de pistões ou 

bombas 
3/14 . . . pneumaticamente 
3/16 . . para encher tubos flexíveis (para encher sacos com 

válvulas 3/17) 
3/17 . . para encher sacos com válvulas 
3/18 . Controle do escapamento de ar dos recipientes ou 

receptáculos durante o enchimento 
3/22 . Eliminação da espuma dos líquidos em relação ao 

enchimento 
3/24 . Enchimento de recipientes e receptáculos até o topo para 

assegurar seu preenchimento total 
3/26 . Métodos ou dispositivos para controlar a quantidade do 

material de alimentação ou de enchimento 
3/28 . . por pesagem (em geral G 01 G) 
3/30 . . por medição volumétrica (em geral G 01 F) 
3/32 . . . por meio de pistões conjugados a câmaras de 

medição 
3/34 . . por cronometragem das operações de enchimento 
3/36 . . . e detendo o fluxo por meio de corte 

5/00 Embalagem individual de artigos em recipientes ou 
receptáculos, por ex., sacos, sacas, caixa, caixas de papelão, 
latas, potes 

5/02 . Máquinas caracterizadas pela incorporação de meios para 
fabricar recipientes ou receptáculos (com tiras planas 
dobradas ou tubulares de material flexível em folha 9/00; 
fabricação de recipientes ou receptáculos não relacionados 
com esta utilização, ver as subclasses apropriadas) 

5/04 . Embalagem de artigos unitários 
5/06 . Embalagem de grupos de artigos, sendo os grupos 

considerados como artigos unitários 
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5/08 . Embalagem de grupos de artigos, sendo os artigos 
agarrados ou conduzidos individualmente até os 
recipientes ou receptáculos 

5/10 . Enchimento de recipientes ou receptáculos, 
progressivamente ou por etapas, pela introdução sucessiva 
de artigos ou camadas de artigos 

5/12 . . Introdução sucessiva de artigos, por ex., produtos de 
confeitaria, de forma ou tamanho diferentes, em 
posições pré-determinadas 

7/00 Fechamento de recipientes ou receptáculos depois de cheios 
(combinações de aparelhos para fechar recipientes com 
aparelhos para enchê-los 1/00, 3/00, 5/00; sob condições 
especiais atmosféricas ou gasosas 31/00, dispositivos ou 
métodos para vedar ou prender dobras ou fechos de pacotes, 
por ex. bocas de sacos torcidos; encolhimento de envólucros, 
recipientes ou tampas de recipientes durante ou depois da 
embalagem 53/00) 

7/01 . Maquinas caracterizadas pela incorporação de meios para 
produzir os fechos antes de sua aplicação (produção de  
fechos não pertinentes a  essa aplicação, ver as subclasses 
pertinentes)  [6] 

7/02 . Fechamento de recipientes ou receptáculos deformados por 
ou tomando a forma de conteúdos, por ex., sacos, sacas 

7/04 . . virando as bordas para formar duas abas que serão 
depois dobradas 

7/06 . . desdobrando as bordas, por ex., para formar uma única 
aba 

7/08 . . . e dobrando 
7/10 . . . e enrolando 
7/12 . . . e torcendo 
7/14 . Fechamento de tubos flexíveis ou elásticos, por ex., para 

pasta de dentes, para líquido de isqueiros 
7/16 . Fechamento de recipientes ou receptáculos semi-rígidos ou 

rígidos não deformados por ou não tomando forma de 
conteúdos, por ex., caixas, caixas de papelão (fechamento 
de latas por operações de usinagem de metal B 21 D 
51/26) 

7/18 . . virando as bordas e, subseqüentemente, abaixando ou 
prendendo as abas 

7/20 . . abaixando abas pré-formadas 
7/22 . . . e introduzindo partes de aba entre o conteúdo e a 

parede 
7/24 . . . e engatando as lingüetas nas fendas de fechamento 
7/26 . . fechando tampas articuladas 
7/28 . . utilizando fechos pré-formados, separados, por ex., 

tampas 

9/00 Encerramento sucessivo de artigos ou quantidades de 
material, por ex., líquidos ou semilíquidos, em tiras planas, 
dobradas ou tubulares de material flexível em folhas; 
Subdivisão dos tubos flexíveis cheios para formar pacotes 

9/02 . Encerramento de artigos ou quantidades de material entre 
tiras opostas 

9/04 . . com uma ou ambas as tiras formando bolsas para 
recolher os artigos ou quantidades de material 

9/06 . Encerramento de artigos ou quantidades de material, em 
uma tira dobrada no sentido longitudinal ou em uma tira 
dobrada em forma de tubo em volta de artigos ou 
quantidades de material 

9/08 . . em uma tira dobrada e selada transversalmente a fim 
de formar bolsas que serão depois cheias e seladas 

9/10 . Encerramento de artigos ou quantidades de material, em 
tiras tubulares pré-formadas ou em tiras em forma de tubo 
em volta de bocais de enchimento, por ex., tiras tubulares 
extrudadas 

9/12 . . Subdivisão de tubos cheios para formar dois ou mais 
pacotes, por vedação ou fechamento, implicando no 
deslocamento do conteúdo (fabricação de lingüiças A 
22 C 11/00) 

9/13 . . sendo, as bobinas tubulares pré-moldadas, alimentadas 
em estado achatado [3] 

9/14 . . . Dispositivos para distender as bobinas tubulares 
[3] 

9/15 . . sendo, as bobinas tubulares pré-moldadas, estocadas 
em bocais de enchimento [3] 

9/18 . . . Dispositivos para estocar bobinas tubulares [3] 
9/20 . . sendo, as bobinas formadas no interior de tubos in situ, 

em torno dos bocais de enchimento [3] 
9/22 . . . Superfícies de apoio da moldagem; Formadores de 

tubos [3] 
9/24 . . sendo os tubos formados in situ, por extrusão [3] 

11/00 Embrulhamento, por ex., encerramento total ou parcial de 
artigos ou quantidades de material, em tiras, folhas ou 
cartões, de material flexível (enfeixamento de artigos pela 
aplicação de tiras estreitas ou fitas de material flexível 13/00; 
dispositivos para dobrar ou moldar envoltórios em torno de 
conteúdos 49/00; dispositivos para unir ou torcer envoltórios 
51/00) 

11/02 . Embrulhamento de artigos ou quantidades de material, sem 
mudar sua posição durante a operação de embrulhamento, 
por ex., em moldes com dobradeiras articuladas (dobrando 
o invólucro e amarrando suas margens opostas livres para 
encerrar o conteúdo 11/48; dispondo o conteúdo entre duas 
folhas e amarrando suas bordas opostas livres 11/50; 
cobrindo ou envolvendo núcleos ao enrolar bobinas, fitas 
ou material filamentoso B 65 H 81/00) 

11/04 . . fazendo rodar os artigos 
11/06 . Embrulhamento de artigos ou quantidades de material, 

conduzindo invólucro e conteúdo por trilhas definidas 
11/08 . . em uma única trilha reta 
11/10 . . . para dobrar os invólucros em forma tubular, em 

volta do conteúdo 
11/12 . . . . para, então, formar dobras de fechamento de 

forma similar nas extremidades opostas do 
tubo 

11/14 . . . . torcendo, subseqüentemente, as extremidades 
do tubo 

11/16 . . . para dobrar os invólucros em forma de calha, em 
torno do conteúdo e fechando, então, as 
extremidades da calha por dobramento e, 
finalmente, a boca da calha por dobramento ou 
torção 

11/18 . . em duas ou mais trilhas retas 
11/20 . . . para dobrar os invólucros em forma tubular, em 

volta do conteúdo 
11/22 . . . . para, então, formar dobras de fechamento de 

forma similar nas extremidades opostas do 
tubo 

11/24 . . . . torcendo, subseqüentemente, as extremidades 
do tubo 

11/26 . . . para dobrar os invólucros em forma de calha, em 
torno do conteúdo e fechando, então, as 
extremidades da calha por dobramento e, 
finalmente, a boca da calha por dobramento ou 
torção 



B 65 B 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 2, Seção B 305 

11/28 . . em uma trilha curva, por ex., em mesas ou colunas 
rotativas 

11/30 . . . para dobrar os invólucros em forma tubular, em 
volta do conteúdo 

11/32 . . . . para, então, formar dobras de fechamento de 
forma similar nas extremidades opostas do 
tubo 

11/34 . . . . torcendo, subseqüentemente, as extremidades 
do tubo 

11/36 . . . para dobrar os invólucros em forma de calha, em 
torno do conteúdo e fechando, então, as 
extremidades da calha por dobramento e, 
finalmente, a boca da calha por dobramento ou 
torção 

11/38 . . em uma combinação de trilhas retas e curvas 
11/40 . . . para dobrar os invólucros em forma tubular, em 

volta do conteúdo 
11/42 . . . . para, então, formar dobras de fechamento de 

forma similar, nas extremidades opostas do 
tubo 

11/44 . . . . torcendo, subseqüentemente, as extremidades 
do tubo 

11/46 . . . para dobrar os invólucros em forma de calha, 
em torno de conteúdo e fechando, então, as 
extremidades da calha por dobramento e, 
finalmente, a boca da calha por dobramento 
ou torção 

11/48 . Encerrando artigos ou quantidades de material, por 
dobramento de um invólucro, por ex., invólucro em forma 
de bolso e prendendo suas bordas opostas livres para 
encerrar o conteúdo 

11/50 . Encerrando artigos ou quantidades de material, dispondo-
se o conteúdo entre duas folhas, por ex., folhas em forma 
de bolso e prendendo suas margens opostas livres 
(aparelhos ou dispositivos para formação de bolsos em ou 
a partir de folhas, de discos ou de bobinas 47/00) 

11/52 . . sendo uma folha plastificada, por ex., por aquecimento 
e forçada por pressão de fluido, por ex., por vácuo, a se 
engatar à outra folha e o conteúdo, por ex., embalagem 
pelicular 

11/54 . Embrulhamento por aplicação do invólucro a uma 
extremidade e todos os lados do conteúdo e seu 
fechamento na extremidade oposta formando pregas 
regulares ou irregulares 

11/56 . Rolamento de artigos junto com o invólucro sobre uma 
superfície de sustentação (para garrafas 21/26) 

11/58 . Emprego de dois ou mais invólucros, por ex., 
sucessivamente 

13/00 Enfeixamento de artigos (enfeixamento de artigos específicos 
que apresentem problemas especiais no uso de barbantes, 
arame, fita ou tira estreita 27/00) 

13/02 . Aplicação e travamento do material de fixação em torno 
dos artigos ou grupos de artigos, por ex., usando barbantes, 
arames, tiras, cintas ou fitas (especialmente adaptados para 
colheitas A 01 D 37/00, 39/00, 59/00, A 01 F 1/00); 
dispositivos de amarração em prensas de enfardamento A 
01 F 15/14; B 30 B 9/30; aplicação de reforços em 
dormentes não-metálicos E 01 B 31/28) [3] 

13/04 . . com meios para guiar o material de amarrar em torno 
dos artigos antes de separá-los da fonte de suprimento 

13/06 . . . Condutos ou canais fixos 
13/08 . . . Transportador ou guia único à extremidade livre do 

material, movendo-se a meio caminho e de um só 
lado em torno dos artigos 

13/10 . . . Suportes fazendo a volta completa em torno dos 
artigos, segurando, ao mesmo tempo, a 
extremidade livre do material 

13/12 . . . . presos a anéis rotativos 

13/14 . . . Pares de suportes ou de guias movendo-se em volta 
de lados opostos dos artigos 

13/16 . . com meios para cortar o material de amarrar da fonte 
de suprimento, aplicando-o em torno dos artigos 

13/18 . Detalhes de ou dispositivos auxiliares usados em máquinas 
de enfaixar 

13/20 . . Feixes antes de acondicioná-los em amarrados 
13/22 . . Meios para controlar a tensão dos meios de amarração 
13/24 . . Fixação das extremidades do material de amarrar 
13/26 . . . por meio de nós 
13/28 . . . por torção 
13/30 . . . por deformação das extremidades sobrepostas da 

tira ou cinta 
13/32 . . . por solda, soldagem com solda fraca ou vedação a 

quente; pela aplicação de adesivos 
13/34 . . . pela aplicação de elementos isolados de fixação, 

por ex., clipes deformáveis 

15/00 Fixação de artigos a cartões, folhas, cordões, telas ou 
outros suportes 

15/02 . Fixação de pequenos artigos a cartões, por ex., botões 
(cartões para botões, botões de colarinho ou abotoaduras A 
44 B 7/00) 

15/04 . Fixação de uma série de artigos, por ex., pequenas peças 
elétricas, a uma tira contínua   

17/00 Outras máquinas, aparelhos ou métodos de embalar 
artigos ou materiai s 

17/02 . União de artigos, por ex., latas, diretamente uns aos outros, 
para facilitar o armazenamento, transporte ou manipulação 

 
Máquinas, aparelhos ou métodos adaptados à embalagem de 
artigos ou materiais que apresentem problemas especiais ou para 
operações especiais de embalagem; Desembalagem de garrafas ou 
ovos 

19/00 Embalagem de artigos em forma de varas ou tubos, 
podendo ser danificados por abrasão ou pressão, por ex., 
cigarros, charutos, macarrões, espaguete, canudinhos para 
refrigerantes, eletrodos de soldar (tratamento final de 
charutos ou cigarros após sua manufatura A 24 C 1/38, 5/60) 

19/02 . Embalagem de cigarros 
19/04 . . Disposição, alimentação ou orientação dos cigarros 
19/06 . . . Viramento dos cigarros unitariamente para que a 

marca impressa fique na posição desejada 
19/08 . . . Posicionamento de cigarros ovais em superposição 
19/10 . . . Disposição de cigarros em camadas 

compreendendo, cada qual, um número 
predeterminado 

19/12 . . Introdução de cigarros ou grupos embrulhados dos 
mesmos, em recipientes pré-formados 

19/14 . . . em carteiras de bolso, por ex., caixas de forma 
retangular, fechadas em uma das extremidades por 
uma aba, que se insere em uma fenda cortada na 
caixa 

19/16 . . . . em carteiras com dois compartimentos 
19/18 . . . em carteiras ou caixas de papelão do tipo de gaveta 
19/20 . . . em caixas com tampas articuladas 
19/22 . . Embrulhamento de cigarros; Embalagem de cigarros 

em recipientes formados pelo dobramento do material 
de embrulhar em volta de gabaritos 
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19/24 . . . utilizando mandris ocos através dos quais são 
alimentados grupos de cigarros 

19/26 . Máquinas especialmente adaptadas à embalagem de 
charutos 

19/28 . Dispositivos de controle para máquinas de embalar 
cigarros ou charutos (de aplicação geral a máquinas de 
embalar 57/00) 

19/30 . . sensíveis à presença de artigos imperfeitos, por ex., 
cigarros incorretamente cheios 

19/32 . . sensíveis ao agrupamento incorreto de artigos ou ao 
enchimento incorreto de pacotes 

19/34 . Embalagem de outros artigos em forma de varetas, por ex., 
lingüiças, macarrões, espaguetes, canudos para líquidos, 
eletrodos para soldar 

21/00 Embalagem ou desembalagem de garrafas (enfeixamento de 
garrafas 27/04) 

21/02 . em ou de recipientes pré-formados, por ex., engradados 
21/04 . . Disposição, reunião, alimentação ou orientação de 

garrafas antes de sua introdução em ou depois da 
remoção de recipientes 

21/06 . . . Formação de grupos de garrafas 
21/08 . . Introdução ou remoção de garrafas isoladas ou de 

grupos de garrafas, por ex., para enchimento ou 
esvaziamento progressivo de recipientes 

21/10 . . . por gravidade 
21/12 . . . usando garras que se engatam às garrafas, por ex., 

os gargalos das garrafas (garras em geral B 25 J) 
[3] 

21/14 . . Introdução ou remoção de grupos de garrafas, para 
encher ou esvaziar recipientes em uma operação 

21/16 . . . por gravidade 
21/18 . . . usando garras que se engatam às garrafas, por ex., 

os gargalos das garrafas (garras em geral B 25 J) 
[3] 

21/20 . . . . com meios para variar o espaçamento das 
garrafas 

21/22 . . . por inversão e levantamento ou abaixamento do 
recipiente em relação às garrafas 

21/24 . Encerrando as garrafas em invólucros 
21/26 . . Aplicação de invólucros a garrafas isoladas por 

operações que compreendem rotação ou rolamento das 
garrafas (a artigos em geral 11/56) 

23/00 Embalagem de artigos frágeis ou sensíveis a choques outros 
que não garrafas; Desembalagem de ovos (encerramento de 
artigos em um material anti-choque 55/20) 

23/02 . Embalagem ou desembalagem de ovos 
23/04 . . Montagem de bandejas ou caixas para ovos com 

formas desmontadas 
23/06 . . Disposição, alimentação ou orientação dos ovos a 

serem embalados; Remoção dos ovos das bandejas ou 
caixas 

23/08 . . . utilizando garras (verificação, seleção ou limpeza 
de ovos A 01 K 43/00; pegadores para ovos para 
fins culinários A 47 J 29/06) 

23/10 . Embalagem de biscoitos 
23/12 . . Disposição, alimentação ou orientação dos biscoitos a 

serem embalados (em relação ao cozimento A 21 C 
15/00) 

23/14 . . . Formação de grupos de biscoitos 
23/16 . . Introdução dos biscoitos ou de grupos embrulhados 

dos mesmos em recipientes pré-formados 

23/18 . . Embrulhamento de biscoitos unitariamente ou de 
grupos de biscoitos 

23/20 . Embalagem de vidro plano, azulejos ou telhas 
23/22 . Embalagem de ampolas de vidro, bulbos de lâmpadas, 

válvulas ou tubos de rádio ou similares 

25/00 Embalagem de outros artigos que apresentem problemas 
específicos (enfeixamento 27/00) 

25/02 . Embalagem de produtos agrícolas ou hortigranjeiros 
25/04 . . Embalagem de frutas ou verduras (dispositivos para 

encher sacos ou sacas associados a cavadeiras-
colhedeiras A 01 D 33/10) 

25/06 . Embalagem de fatias ou pedaços de carne de forma 
especial, de queijo ou outros produtos plásticos ou 
pegajosos 

25/08 . . entre camadas ou tiras de material em folha ou tela, por 
ex., em telas dobradas em forma de ziguezague 

25/10 . . Formação de pacotes de queijo ou de produtos 
plásticos similares em forma de setores 

25/12 . . . e encerrados em recipientes circulares 
25/14 . Embalagem de folhas de papel ou similares, envelopes ou 

jornais, em forma plana, dobrada ou enrolada 
25/16 . Embrulhamento de pão ou produtos similares de padaria, 

por ex., formas inteiras de pão [2] 
25/18 . . Embrulhamento de pão em fatias (máquinas de cortar 

ou fatias especialmente adaptadas a padarias A 21 C 
15/04; Máquinas ou aparelhos de cortar pão em fatias 
B 26 B, D) 

25/20 . Embalagem de confecções, por ex., meias de cano curto, 
meias compridas, camisas 

25/22 . Embalagem de produtos alimentícios, por ex., filés de 
peixe, destinados ao cozimento na embalagem 

25/24 . Embalagem de artigos anelares, por ex., pneus 

27/00 Enfeixamento de artigos determinados que apresentam 
problemas especiais com barbante, fio metálico, fita ou tira 
estreita; Enfardamento de material fibroso, por ex., turfa, 
não incluído em outro local (enfeixamento de artigos em 
geral 13/00) 

27/02 . Enfeixamento de tijolos ou outros blocos para construção 
27/04 . Enfeixamento de grupos de latas ou garrafas 
27/06 . Enfeixamento de rolos de fio metálico ou objetos anelares 

similares 
27/08 . Enfeixamento de folhas de papel, de envelopes, sacos ou 

outros artigos delgados e chatos; enfeixamento de jornais 
27/10 . Enfeixamento de varetas, bengalas ou outros objetos 

alongados 
27/12 . Enfardamento ou enfeixamento de material fibroso 

prensável, por ex., turfa (prensas para enfardar palha, feno 
ou similares A 01 F 15/00; prensas para enfardar em geral 
B 30 B 9/30) 

29/00 Embalagem de materiais que apresentem problemas 
específicos 

29/02 . Embalagem de substâncias, por ex., chá, destinadas à 
infusão na embalagem 

29/04 . . Fixação ou formação e fixação de alças de barbante ou 
de tiras a saquinhos de chá 

29/06 . Embalagem de substâncias às quais um novo ingrediente, 
por ex., água, deve ser adicionado na embalagem pelo 
usuário para misturar antes de servir 
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29/08 . Embalagem de materiais comestíveis destinados ao 
cozimento na embalagem (substâncias para infusão 29/02) 

29/10 . Embalagem de duas ou mais substâncias diferentes, 
isoladas uma da outra na embalagem mas, podendo ser 
misturadas sem se abrir a embalagem, por ex., formando 
pacotes que contêm uma resina e uma endurecedor isolado 
por uma separação frágil 

31/00 Embalagem de artigos ou de materiais sob condições 
especiais atmosféricas ou gasosas; adição de propulsores e 
recipientes para aerosol (tratamentos auxiliares durante o 
carregamento ou descarregamento em meio fluido outro que 
não o ar B 65 G 69/20) 

31/02 . Enchimento, fechamento ou enchimento e fechamento de 
recipientes em câmaras mantidas sob vácuo ou pressão 
atmosférica ou contendo uma atmosfera especial, por ex., 
gás inerte 

31/04 . Esvaziamento, pressurização ou gaseificação de recipientes 
ou invólucros cheios por meio de bocais através dos quais 
seja retirado ou alimentado o ar ou outro gás, por ex., um 
gás inerte (bocais para introduzir artigos ou materiais 
dentro de recipientes 39/00) 

31/06 . . com o bocal disposto de maneira a ser inserido ou 
retirado da boca de um recipiente cheio e operando em 
conjunto com meios para vedar a boca do recipiente 

31/08 . . com o bocal adaptado de maneira a perfurar o 
recipiente ou invólucro 

31/10 . Adição de propulsores em forma sólida a recipientes de 
aerossol 

33/00 Embalagem de artigos pela aplicação de revestimentos 
removíveis, por ex., descascáveis (11/52 tem prioridade; 
aplicação de líquidos ou demais materiais fluidos a superfícies 
em geral B 05; embrulhamento de núcleos por enrolamento B 
65 H 81/00) [3] 

33/02 . Embalagem de artigos pequenos, por ex., peças 
sobressalentes para máquinas ou motores 

33/04 . Embalagem de artigos grandes, por ex., máquinas 
completas, aeronaves 

33/06 . . com o revestimento aplicado a uma camada de suporte 
ou uma armação de folhas ou tiras de material delgado 
flexível, por ex., embalagem em casulo 

 
Detalhes de, dispositivos auxiliares aplicados a ou medidas 
auxiliares adotadas em máquinas, aparelhos ou métodos, não 
incluídos em outro local  

35/00 Suprimento, alimentação, disposição ou orientação de 
artigos a serem embalados (cigarros 19/04; garrafas 21/04; 
ovos 23/06; biscoitos 23/12; se não restritos a máquinas de 
embalar B 07 C, B 65 G, H 

35/02 . Depósitos de aproveitamento 
35/04 . . com dispositivos amortecedores para o armazenamento 
35/06 . Separação de artigos isolados de massas soltas de artigos  
35/08 . . utilizando transportadores com bolsas 
35/10 . Alimentação, por ex., transporte, de artigos isolados 

(orientação 35/56) 
35/12 . . por gravidade 
35/14 . . por agitadores ou vibradores 
35/16 . . por garras 
35/18 . . . por garras operadas por sucção 
35/20 . . por impulsores de movimento alternado ou oscilatório 
35/22 . . por vias de rolamento 
35/24 . . por correias ou correntes sem fim 
35/26 . . por transportadores rotativos 
35/28 . . por transportadores pneumáticos 

35/30 . Disposição e alimentação de artigos em grupos (orientação 
35/56) 

35/32 . . por gravidade 
35/34 . . por agitadores ou vibradores 
35/36 . . por garras 
35/38 . . . por garras operadas por sucção 
35/40 . . por impulsores de movimento alternado ou oscilatório 
35/42 . . por vias de rolamento 
35/44 . . por correias ou correntes sem fim 
35/46 . . por transportadores rotativos 
35/48 . . por transportadores pneumáticos 
35/50 . . Empilhamento de um artigo ou de um grupo de artigos, 

uns sobre os outros, antes de embalar 
35/52 . . . formando a pilha a partir da base 
35/54 . . Alimentação de artigos ao longo de percursos 

múltiplos para uma única posição de embalagem 
35/56 . Orientação, isto é, mudança da posição de artigos, por ex., 

de corte transversal não uniforme 
35/58 . . Viramento de artigos por meio de ação positiva, por 

ex., para apresentar as partes etiquetadas para cima 

37/00 Suprimento ou alimentação de material sólido-fluente, 
plástico ou líquido ou de quantidades avulsas de artigos 
pequenos a serem embalados (métodos de ou meios para 
encher recipientes isolados com esses materiais ou artigos 
1/04, 3/04) 

37/02 . por fluxo de gravidade 
37/04 . por alimentadores vibratórios 
37/06 . por pistões ou bombas 
37/08 . por alimentadores rotativos 
37/10 . . do tipo de rosca 
37/12 . . do tipo centrífugo 
37/14 . por alimentadores pneumáticos 
37/16 . Separação de quantidades dosadas do aprovisionamento 

(em máquinas de encher recipientes 1/30, 3/26) 
37/18 . . por pesagem (em geral G 01 G) 
37/20 . . por medição do volume (em geral G 01 F) 

39/00 Bocais, funis ou guias para introduzir artigos ou materiais 
em recipientes ou invólucros (bocais em geral B 05 B, funis 
em geral B 67 C 11/00) 

39/02 . Bocais, funis ou guias dilatáveis ou retráteis 
39/04 . com passagens para escapamento de ar ou para remoção de 

ar 
39/06 . adaptados para suportar recipientes ou invólucros 
39/08 . . por meio de grampos 
39/10 . . . operando automaticamente 
39/12 . podendo aproximar-se ou afastar-se dos recipientes ou 

invólucros durante o enchimento ou o depósito 
39/14 . podendo se deslocar com o recipiente ou o invólucro 

móvel durante o enchimento ou depósito 

41/00 Suprimento ou alimentação de folhas de formar recipientes 
ou material de embrulho (em geral B 65 H) 

41/02 . Alimentação de folhas ou invólucros para embrulhar 
41/04 . . por meio de garras 
41/06 . . . por meio de garras operadas por sucção 
41/08 . . por impulsores de movimento alternado ou oscilatório 
41/10 . . por meio de roletes 
41/12 . Alimentação com papel contínuo de rolos 
41/14 . . por meio de garras 
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41/16 . . por meio de roletes 
41/18 . Registro de folhas, invólucros ou papel contínuo 

43/00 Formação, alimentação, abertura ou armação de 
recipientes ou receptáculos em conjunto com a embalagem 
(formação de bolsas em folhas, invólucros ou papel contínuo 
comprimindo o material em matrizes ou movendo-o sobre 
matrizes de dobrar 47/00) 

43/02 . Formação de sacos chatos com folhas ou invólucros 
43/04 . Formação de sacos chatos com papel contínuo 
43/06 . . com mais de um rolo de papel contínuo 
43/08 . Formação de recipientes tridimensionais com material em 

folha 
43/10 . . por dobramento do material 
43/12 . Alimentação de sacos flexíveis ou fôrmas de papelão em 

estado achatado ou desmontado; Alimentação de sacos 
chatos ligados para fazer uma série ou cadeia 

43/14 . . Alimentação de sacos ou fôrmas de papelão isolados, 
retirados de pilhas ou depósitos 

43/16 . . . por meio de garras 
43/18 . . . . por meio de garras operadas por sucção 
43/20 . . . por meio de impulsores de movimento alternado 

ou oscilatório 
43/22 . . . por meio de roletes 
43/24 . Formação de vincos para facilitar a armação das caixas de 

papelão 
43/26 . Abertura ou armação dos sacos; Abertura, montagem ou 

armação de caixas ou fôrmas de papelão 
43/28 . . por meio de garras conjugadas a suportes fixos 
43/30 . . por meio de garras engatadas a paredes opostas, por 

ex., operadas por sucção 
43/32 . . por meio de pressão externa aplicada em diagonal 
43/34 . . por meio de pressão interna 
43/36 . . . aplicada pneumaticamente 
43/38 . Abertura de tampas articuladas 
43/39 . . Abertura de lingüetas de fechamento de sacos, caixas 
43/40 . Remoção de tampas soltas 
43/41 . Abertura de caixas de papelão do tipo de gaveta 
43/42 . Alimentação ou posicionamento de sacos, caixas em 

posição distendida, aberta ou armada; Avanço de 
recipientes rígidos, pré-formados, por ex., latas, cápsulas, 
tubos de vidro, para a posição de embalagem; Colocação 
de recipientes ou receptáculos na posição de enchimento 
(por meio de bocais 39/00); Suporte de recipientes ou 
receptáculos durante a operação de enchimento (por meio 
de bocais 39/00) 

43/44 . . a partir de depósitos alimentadores (43/46 a 43/52 têm 
prioridade) [3] 

43/46 . . utilizando garras 
43/48 . . utilizando impulsores de movimento alternado ou 

oscilatório 
43/50 . . utilizando mesas ou torres rotativas 
43/52 . . utilizando vias de rolamento ou transportadores sem 

fim 
43/54 . . Meios para sustentar recipientes ou receptáculos 

durante a operação de enchimento 
43/56 . . . com deslocamento para posição sucessiva a fim de 

colocar o recipiente ou receptáculo de forma a 
receber levas sucessivas de conteúdo 

43/58 . . . . com deslocamento vertical 
43/59 . . . Movíveis verticalmente (43/58 tem prioridade) [3] 
43/60 . . . rotativo 
43/62 . . . . em torno de um eixo colocado em posição de 

enchimento, por ex., o eixo do recipiente ou 
receptáculo 

 
45/00 Aparelhos ou dispositivos para suportar ou prender 

invólucros durante a operação de embrulhamento (tubeiras, 
funis, guias de enchimento 39/00) 

 
47/00 Aparelhos ou dispositivos para formar bolsas ou 

receptáculos em ou com folhas, invólucros ou tiras, 
consistindo, essencialmente, em uma matriz em que o 
material é prensado ou em uma matriz dobrável através da 
qual passa o material  

47/02 . com meios para aquecer o material antes de formá-lo 
47/04 . por aplicação de pressão mecânica 
47/06 . . utilizando matrizes dobráveis 
47/08 . por aplicação da pressão de um fluido 
47/10 . . por vácuo 
 
49/00 Dispositivos para dobrar ou curvar invólucros em torno do 

conteúdo 
49/02 . Dobradeiras fixas ou montadas de forma flexível, por ex., 

roletes não acionados 
49/04 . . Guilhermes ou chapas com ranhuras inclinadas ou com 

bordas opostas inclinadas 
49/06 . Dobradeiras flexíveis, por ex., escovas, diafragmas 
49/08 . Dobradeiras de movimento alternado ou oscilatório 
49/10 . Dobradeiras móveis em circuitos fechados não circulares 
49/12 . Dobradeiras rotativas 
49/14 . Dobradeiras fazendo parte de ou fixas a transportadores de 

artigos semi-embrulhados 
49/16 . Meios pneumáticos, por ex., jatos de ar 
 
51/00 Dispositivos ou métodos para vedar ou prender dobras ou 

fechos de pacotes; Dispositivos para juntar ou torcer 
invólucros ou bocas de sacos 

51/02 . Aplicação de adesivos ou líquidos de vedar (ativação de 
adesivos por aplicação de calor ou pressão 51/10) 

51/04 . Aplicação de elementos separados para vedar ou fixar, por 
ex., pinças (aplicação de tampas separadas 7/28) 

51/05 . . Grampeamento 
51/06 . . Aplicando fita adesiva (distribuidores de fita adesiva B 

65 H 35/07) 
51/07 . . Costura ou presponto 
51/08 . . Aplicação de material de amarrar, por ex., em bocas de 

sacos torcidos 
51/09 . por deformação do fecho   [6] 
51/10 . Aplicação ou produção de calor ou pressão ou de 

combinações dos mesmos (51/09 tem prioridade)  [6] 
51/12 . . por meios flexíveis, por ex., escovas 
51/14 . . por elementos de movimento alternado ou oscilatório 
51/16 . . por elementos rotativos 
51/18 . . por meio de correias ou correntes sem fim 
51/20 . . por pressão de um fluido atuando diretamente sobre as 

dobras ou sobre superfícies opostas, por ex., utilizando 
jatos de ar quente (contração de invólucros por 
aquecimento 53/02) 
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51/22 . por fricção ou por meios ultra-sônicos ou elétricos de alta 
freqüência 

51/24 . . para produzir vedações por filetes (combinados com 
separação por fios metálicos ou hastes aquecidos 
61/10) 

51/26 . . Dispositivos especialmente adaptados para produzir 
costuras transversais ou longitudinais em tiras ou tubos 

51/28 . . . Roletes para produzir costuras longitudinais e 
transversais simultaneamente 

51/30 . . . Dispositivos, por ex., mandíbulas, para aplicar 
pressão e calor sucessivamente, por ex., para 
subdividir tubos cheios (para subdividir tubos 
cheios com deslocamento do conteúdo 9/12) 

51/32 . Resfriamento ou resfriamento e prensagem de fechos de 
pacotes depois de sua vedação por calor 

53/00 Encolhimento de invólucros, recipientes ou tampas de 
recipientes durante ou depois da embalagem 

53/02 . por calor 
53/04 . . fornecido por líquidos 
53/06 . . fornecido por gases, por ex., jatos de ar quente 
55/00 Conservação, proteção ou esterilização das embalagens ou 

de seus conteúdos juntamente com a embalagem (por 
embalagem sob condições atmosféricas ou gasosas especiais 
31/00; dispositivos para colocar folhas, tampões ou chumaços 
de proteção sobre conteúdos 61/22; quando não restritos à 
embalagem A 23 L, A 61 L) 

55/02 . Esterilização, por ex., de embalagens prontas 
55/04 . . Esterilização de invólucros ou receptáculos, antes de 

ou durante a embalagem 
55/06 . . . por calor 
55/08 . . . por irradiação 
55/10 . . . por líquidos ou gases (55/06 tem prioridade) 
55/12 . . Esterilização de conteúdos antes de ou durante a 

embalagem 
55/14 . . . por calor 
55/16 . . . por irradiação 
55/18 . . . por líquidos ou gases (55/14 tem prioridade) 
55/19 . . . por adição de materiais destinados a remover o 

oxigênio livre ou a gerar gases inibidores, por ex., 
inibidores do processo por vapor 

55/20 . Embutimento do conteúdo em um meio anti-choque, por 
ex., espuma plástica, material granulado 

55/22 . Imersão do conteúdo em líquidos protetores 
55/24 . Limpeza ou remoção da poeira de recipientes, invólucros 

ou embalagens 

57/00 Dispositivos automáticos de controle, verificação, aviso ou 
segurança (registro de material de embrulho ou de formação 
de recipientes alimentados por rolos 41/18; medidas de 
prevenção de acidentes aplicáveis a usos gerais F 16 P; células 
fotoelétricas H 01 J, L; tais dispositivos em geral, ver as 
classes pertinentes) 

57/02 . sensíveis à ausência, à presença, à alimentação anormal ou 
à má colocação do material de amarrar ou embrulhar, de 
recipientes ou de embalagens 

57/04 . . e operando de modo a controlar ou para deter, a 
alimentação desse material, desses recipientes ou 
dessas embalagens 

57/06 . . e operando de modo a controlar ou a deter a 
alimentação de artigos ou materiais a serem embalados 

57/08 . . e operando de modo a deter ou controlar a velocidade 
da máquina como um todo 

57/10 . sensíveis à ausência, à presença, à alimentação anormal ou 
à má colocação dos artigos ou materiais a serem 
embalados  

51/12 . . e operando de modo a controlar ou a deter, a 
alimentação de materiais de embrulhar, de recipientes 
ou de embalagens 

57/14 . . e operando de modo a controlar ou a deter alimentação 
de artigos ou materiais a serem embalados 

57/16 . . e esperando de modo a deter ou a controlar a 
velocidade da máquina como um todo 

57/18 . acionando sinais de alarme, acústicos ou óticos 
57/20 . Utilização de dispositivos de contagem para controlar a 

alimentação de artigos (outras utilizações 65/08) 

59/00 Disposições para permitir às máquinas operar com artigos 
de tamanhos diferentes, produzir pacotes de tamanhos 
diferentes, variar o conteúdo dos pacotes ou permitir 
limpeza ou manutenção 

59/02 . Disposições para permitir ajustagens durante o 
funcionamento da máquina (ajustagem de volume ou do 
peso do material a ser embalado 1/30, 3/26) 

59/04 . Máquinas estruturadas com unidades ou conjuntos 
facilmente removíveis, por ex., para facilitar a manutenção 

61/00 Dispositivos auxiliares diversos para operação em folhas, 
invólucros, tiras, material de amarrar, recipientes ou 
pacotes e não incluídos em outro local (operando em artigos 
ou materiais a serem embalados e não incluídos em outro local 
63/00) 

61/02 . para perfurar, riscar ou fazer marcas de código ou data no 
material antes de sua embalagem 

61/04 . para partir tiras contínuas ou para separar pacotes unidos 
61/06 . . por corte 
61/08 . . . utilizando cortadores rotativos 
61/10 . . . utilizando fios metálicos ou cortadores aquecidos 
61/12 . . rasgando ao longo de perfurações ou de linhas de 

pouca resistência 
61/14 . para incorporar ou formar e incorporar, alças ou meios de 

suspensão em pacotes (fixação ou formação e fixação de 
alças de barbantes ou de tiras a saquinhos de chá 29/04) 

61/16 . . Formação de aberturas para suspensão em embalagens 
61/18 . para aplicar ou incorporar elementos de abertura ou 

desembalagem de pacotes, por ex., tiras para rasgar 
61/20 . para acrescentar cartões, cupons ou outras inserções a 

conteúdos de pacotes (adição de elementos de 
desembalagem 61/18; rotulação B 65 C) 

61/22 . . para colocar folhas, tampões ou chumaços de proteção 
sobre conteúdos, por ex., algodão em vidros de pílulas 

61/24 . para formar ou reformar pacotes prontos 
61/26 . para marcar ou codificar pacotes prontos 
61/28 . para descarregar pacotes prontos das máquinas 

63/00 Dispositivos auxiliares diversos para operação em artigos 
ou materiais a serem embalados e não incluídos em outro 
local (operando em folhas, invólucros, tiras, material de 
amarrar ou pacotes e não incluídos em outro local 61/00) 

63/02 . para comprimir ou compactar artigos ou materiais antes de 
embrulhá-los ou inseri-los em recipientes ou receptáculos 
(compressão de pós ou sua formação em tabletes B 30 B 
11/00) 
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63/04 . para dobrar ou enrolar artigos, por ex., luvas, meias 
(dobramento ou enrolamento de tiras ou material 
filamentar em geral B 65 H 45/00, 54/00; dobramento de 
artigos têxteis em relação à lavagem, anterior à embalagem 
D 06 F 89/00) 

63/06 . . formação de meadas alongadas, por ex., de cordões de 
sapatos 

63/08 . para aquecer ou resfriar artigos ou materiais, a fim de 
facilitar a embalagem 

65/00 Detalhes próprios de máquinas de embalar e não incluídos 
em outro local; Disposições desses detalhes 

65/02 . Mecanismos de acionamento 
65/04 . Mecanismos para converter um movimento rotativo 

contínuo em um movimento rotativo intermitente, por ex., 
transmissão geneva 

65/06 . revestidos ou tratados com materiais antifricção ou anti-
aderentes, por ex., politetrafluoroetileno 

65/08 . Dispositivos para contagem ou registro do número de 
artigos manuseados ou do número de pacotes produzidos 
pela máquina 

67/00 Aparelhos ou dispositivos para facilitar operações manuais 
de embalagem; Suportes para sacos 

67/02 . Embalagem de artigos ou materiais em recipientes 
67/04 . . Dispositivos para facilitar a inserção de artigos 

separados ou de grupos de artigos, em sacos 
67/06 . . Dispositivos de operação manual para fechamento de 

bocas de sacos por aplicação e fixação de pedaços de 
barbante, fio metálico ou fita 

67/08 . Embrulhamento de artigos 
67/10 . . Mesas para embrulhar 
67/12 . Suportes para sacos, isto é, cavaletes ou armações com 

meios para manter os sacos abertos a fim de lhes facilitar o 
enchimento com artigos ou materiais 

69/00 Desembalagem de artigos ou materiais, não incluída em 
outro local 

 

B 65 C MÁQUINAS, APARELHOS OU PROCESSOS PARA ROTULAR OU ETIQUETAR (gravação de pregos ou grampeamento em 
geral B 25 C, B 27 F; processos para aplicação de decalcomanias B 44 C 1/16; aplicação de rótulos para fins de embalagem B 65 B; 
rótulos, placas de identificação G 09 F) 

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é utilizado com o significado indicado: 
– "rótulos" abrange também decalcomanias, carimbos ou similares. 

 

1/00 Colocação de rótulos em superfícies planas, essencialmente 
rígidas (colocação de rótulos em tecidos 5/00) 

1/02 . Fixação de rótulos a uma superfície plana de artigos, por 
ex., de pacotes, de tiras planas 

1/04 . Fixação de rótulos, por ex., rótulos para fazer a volta 
inteira, a duas ou mais superfícies planas de um artigo 
poliédrico 

3/00 Colocação de rótulos em superfícies outras que não planas 
(de tecidos 5/00) 

3/02 . Fixação de rótulos a objetos alongados, por ex., fios 
metálicos, cabos, barras, tubos 

3/04 . . Colocação de tiras ou rótulos em charutos ou cigarros 
3/06 . Fixação de rótulos a recipientes rígidos curtos 
3/08 . . ao corpo de recipientes 
3/10 . . . sendo o recipiente colocado para ser rotulado, com 

sua linha central na horizontal 
3/12 . . . . enrolando os rótulos em torno de recipientes 

cilíndricos, por ex., garrafas 
3/14 . . . sendo o recipiente colocado para ser rotulado, com 

sua linha central na vertical 
3/16 . . . . enrolando os rótulos em torno de recipientes 

cilíndricos, por ex., garrafas 
3/18 . . a gargalos de recipientes 
3/20 . . a fechos de garrafas (colocação de fechos ou cápsulas 

em garrafas B 67 B) 
3/22 . . . Fixação de tampas de folha de metal 

3/24 . . . Fixação de rótulos indicando o estado inicial do 
fecho da garrafa, de pressão ou de rosca 

3/26 . Fixação de rótulos a recipientes não rígidos, por ex., 
garrafas feitas de polietileno, caixas infláveis por pressão 
interna de ar antes de rotulada 

5/00 Colocação de rótulos em tecidos ou materiais ou artigos 
semelhantes de superfície deformável, por ex., papel, rolos 
de tecido, meias, sapatos (fixação de rótulos a recipientes não 
rígidos 3/26; por costura D 05 B) 

5/02 . utilizando adesivos 
5/04 . . Adesivos termoativáveis 
5/06 . usando grampos 

7/00 Fixação de tiras (em combinação com o enchimento de 
saquinhos de chá B 65 B 29/04) 

9/00 Detalhes de máquinas ou aparelhos para rotular 
9/02 . Dispositivos para mover os artigos, por ex., recipientes até 

o posto de rotulagem 
9/04 . . com meios para girar os artigos 
9/06 . Dispositivos para apresentar os artigos em posição pré-

determinada no posto de rotulagem 
9/08 . Alimentação de rótulos 
9/10 . . Depósitos de rótulos  
9/12 . . Remoção de rótulos, um a um, das pilhas (para 

impressão B 41 F) 
9/14 . . . por vácuo 
9/16 . . . por dispositivos umectantes 
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9/18 . . Alimentação de rótulos em tiras, por ex., de rolos 
9/20 . Colagem dos rótulos ou dos artigos 
9/22 . . por umedecimento, por ex., pela aplicação de cola 

líquida ou de um líquido a um revestimento adesivo 
seco 

9/24 . . por calor 
9/25 . . . por termoativação da cola [2] 
9/26 . Dispositivos para colocar rótulos 
9/28 . . Dispositivos para injeção de ar 
9/30 . . Roletes 
9/32 . . . Roletes conjugados entre os quais os artigos e 

rótulos são alimentados 
9/34 . . Tiras flexíveis 
9/36 . . Limpadores; Compressores 
9/38 . Resfriamento ou secagem dos rótulos 
9/40 . Controles; Dispositivos de segurança 
9/42 . . Controle da alimentação de rótulos 
9/44 . . . por meios especiais sensíveis a marcas em rótulos 

ou artigos (controle da alimentação no 
embrulhamento B 65 B) 

9/46 . Colocação de marcas de datas, de código ou similares aos 
rótulos durante a rotulagem (aparelhos controlados ou 
operados manualmente com equipamento impressor 11/02; 
impressão e omissão de bilhetes G 07 B 1/00) 

 
11/00 Distribuidores de rótulos de controle ou operação manual, 

por ex., modificados para a aplicação de rótulos aos artigos 
(mobiliário, dispositivos ou acessórios para lojas, armazéns, 
bares ou similares A 47 F; para guardanapos de papel, para 
papel higiênico A 47 K; para cartas de jogar A 63 F; aparelhos 
de escrita ou leitura com fita móvel B 42 D 19/00; 
distribuidores de fita adesiva B 65 H 35/07; distribuidores de 
bilhetes G 07 B; distribuidores de selos acionados por moedas 
G 07 F) 

11/02 . com equipamento impressor 
11/04 . com meios para umedecer os rótulos 
11/06 . com meios para aquecer os rótulos termoativáveis 
 

 

B 65 D RECIPIENTES PARA ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE ARTIGOS OU MATERIAIS, por ex., SACOS, BARRIS, 
GARRAFAS, CAIXAS, LATAS, CAIXA DE PAPELÃO, ENGRADADOS, TAMBORES, POTES, TANQUES, 
ALIMENTADORES, CONTAINERS DE TRANSPORTE; ACESSÓRIOS, FECHAMENTOS OU GUARNIÇÕES PARA OS 
MESMOS; ELEMENTOS DE EMBALAGEM; PACOTES (recipientes especialmente adaptados ao armazenamento de produtos 
agrícolas ou hortícolas A 01 F 25/14; recipientes especialmente adaptados para uso em leiteiras A 01 J; sacos ou cestas de viagem, 
valises A 45 C; equipamento de viagem ou acampamento A 45 F; equipamento doméstico ou de mesa A 47 G; caixas postais para uso 
doméstico A 47 G 29/12; utensílios de cozinha ou demais utensílios domésticos A 47 J; conjugados a veículos, ver a subclasse 
apropriada de B 60 a B 64; máquinas, aparelhos ou dispositivos para ou métodos de embalar artigos ou materiais B 65 B; suportes para 
sacos B 65 B 67/00; receptáculos para lixo B 65 F 1/00; manuseio de folhas, de bobinas ou de material filamentar B 65 H; elementos ou 
dispositivos fixadores de carga ligados à engrenagem de suspensão ou abaixamento de guindastes ou adaptados para conexão com os 
mesmos para efeito de transmissão de forças de suspensão B 66 C; manuseio de líquidos B 67; estocagem de gases F 17; fabricação dos 
recipientes, ver as subclasses que lidam com o processamento do material em questão) 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange:  [6]  
- recipientes, elementos de embalagens ou embalagens com meios auxiliares para expor artigos ou materiais;  [6] 
- métodos de embalagens que são totalmente caracterizados pela forma da embalagem produzida ou a forma do recipiente ou do 

elemento de embalagem utilizado, independentemente das operações pré-formadas ou dos aparelhos empregados, que estão incluídos 
na subclasse 

 B 65 B.  [6] 
(2) Esta subclasse tem por finalidade ser o mais abrangente possível, exclui somente recipientes ou embalagens de natureza que se refira 

claramente a uma outra subclasse os quais são classificados naquela subclasse. 
(3) Nesta subclasse, os grupos 5/00, 27/00, 30/00 ou 65/00 incluem características construtivas de recipientes dobráveis ou armáveis ou de 

folhas de embrulho, bem como os recipientes ou invólucros formados pelo dobramento ou a armação dessas folhas. 
(4) Recipientes, elementos de embalagem ou embalagens classificados no grupo 85/00, são também classificados de acordo com as 

características estruturais ou funcionais, se tais características forem relevantes.  [6] 
(5) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 

– "recipientes rígidos ou semi-rígidos" inclui: 
(a) recipientes não deformados pelo, nem tomando a forma, do conteúdo; 
(b) recipientes adaptados para serem, temporariamente, deformados a fim de expelir seu conteúdo; 
(c) pallets; 
(d) bandejas. 

– "recipientes flexíveis" inclui: 
(a) recipientes deformados pelo ou tomando a forma de seu conteúdo; 
(b) recipientes adaptados para serem, permanentemente, deformados a fim de expelir seu conteúdo. 

– "elementos de embalagem" inclui: 
(a) elementos outros que não recipientes, para tampar, proteger, retesar ou prender juntos artigos ou materiais a 

serem armazenados ou transportados; 
(b) materiais de embalagem de tipo ou forma especial não incluídos em outras subclasses. 

– "pacotes" inclui: 
(a) combinações de recipientes ou elementos de embalagem com artigos ou materiais a serem armazenados ou 

transportados; 
(b) artigos presos juntos por conveniência de armazenamento ou transporte. 

– "papel" inclui materiais, por ex., papelão, folhas de matéria plástica, material laminado ou folhas de metal, processados de maneira 
análoga à do papel; 
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– "containers de grande porte", nos grupos 88/00 ou 90/00, significa recipientes que possuam aproximadamente as dimensões dos 
containers usados no tráfego de containers, algumas vezes mencionados como containers de carga, de transporte ou "ISO" 
(International Standardization Organization) ou containers maiores. [3] 

(6) Meios indicadores de adulteração para recipientes ou fechamentos são classificados no grupo pertinente ao tipo do 
recipiente ou fechamento, por ex., 5/43, 5/54, 17/00, 27/30, 27/34, 33/34, 41/32, 47/36, 49/12, 51/20, 55/06 [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
RECIPIENTES EM GERAL 

Rígidos ou semi-rígidos caracterizados 
por sua estrutura ou material .................................. 1/00 a 13/00 
seu tipo...................................................................19/00, 21/00 
abertura por corte ou rasgamento......................................17/00 
sua função determinada ........................................ 81/00 a 85/00 
detalhes não incluídos em outro local ....................23/00, 25/00 

Flexíveis, caracterizados por  
seu tipo................................................................. 27/00 a 37/00 
sua função determinada ........................................ 81/00 a 85/00 

CONTÊINERES DE GRANDE PORTE............................88/00, 90/00 
CAIXAS DE CARTAS..................................................................91/00 
FECHAMENTOS MÓVEIS OU ARTICULADOS 

Tipos de fechamento ..................................39/00, 41/00, 43/00,  
 50/00, 51/00 
Fixação ou utilização de fechamento..........45/00, 47/00, 49/00 
Acessórios ..............................................................53/00, 55/00 

ELEMENTOS DE EMBALAGEM  
Materiais................................................................. 65/00, 67/00 
Para uso determinado ............................................. 81/00, 85/00 
Acessórios 

internos ............................................................ 57/00, 59/00 
externos............................................................ 61/00, 63/00 
não incluídos em outro local....................................... 67/00 

TIPOS DE EMBALAGENS 
Fardos; artigos em suportes; 
encerrados em tubos, folhas ou tiras; 
utilizando recipientes pré-formados.71/00; 73/00; 75/00; 77/00 
Reunião de objetos................................................. 69/00, 71/00 
Para usos determinados............................... 81/00, 83/00, 85/00 
Tipos ou detalhes não incluídos em 
outro local ......................................................................... 79/00 

 

Tipos gerais de recipientes rígidos ou semi -rígidos (conteineres de 
grande porte 88/00) [3] 

1/00 Recipientes feitos em uma só peça, por ex., por fundição de 
material metálico, por moldagem de matéria plástica, por 
sopramento de material vítreo, por vazamento de material 
cerâmico, por moldagem de material fibroso em polpa, por 
operações de estiramento profundo, efetuadas em material 
em chapa (por enrolamento, curvamento ou dobramento de 
papel 3/00, 5/00; especialmente estruturados para serem 
abertos por corte, perfuração ou dilaceramento de partes das 
paredes 17/00; ou  pallets 19/00; detalhes de garrafas ou de 
potes 23/00; feixes de artigos mantidos juntos por elementos 
de embalagem por conveniência de estocagem ou transporte, 
por ex., suportes sep arados e portáteis para vários receptáculos 
tais como latas de cerveja, garrafas de bebidas efervescentes 
71/00) [5] 

1/02 . Garrafas ou recipientes similares com gargalos ou 
aberturas restritas similares, planejados para verter o 
conteúdo (recipientes com isolamento térmico 81/38, A 47 
J 41/00) 

1/04 . . Garrafas de cavidades múltiplas 
1/06 . . com aberturas na base podendo ser fechadas 
1/08 . . adaptadas para verter gotas (conta-gotas 47/18) 
1/09 . Ampolas (especialmente adaptadas para finalidades 

médicas ou farmacêuticas A 61 J 1/06) [5] 
1/10 . Potes, por ex., para conservar alimentos 
1/12 . Latas, pipas, barris ou tambores 
1/14 . . caracterizados pela forma 

1/16 . . . de seção transversal curva, por ex., cilíndrica 
1/18 . . . de seção transversal poligonal 
1/20 . . caracterizados pela localização ou disposição de 

aberturas para encher ou esvaziar 
1/22 . Caixas ou recipientes similares com paredes laterais de 

profundidade suficiente para encerrar o conteúdo 
1/24 . . com divisões ou compartimentos moldados 
1/26 . . Recipientes de paredes finas, por ex., formadas por 

operações de repuxamento profundo 
1/28 . . . formadas de material laminado 
1/30 . . . Grupos de recipientes unidos pelas extremidades 

ou pelos lados 
1/32 . Recipientes adaptados para serem, temporariamente, 

deformados por pressão externa para expelir o conteúdo 
(para recipientes com revestimentos desinfetantes A 61 L 
2/00; vaporizadores de líquidos B 05 B; almotolias F 16 N 
3/00) 

1/34 . Bandejas ou recipientes rasos similares 
1/36 . . com divisões ou compartimentos moldados 
1/38 . Cestas ou recipientes similares de estrutura tipo esqueleto 

ou perfurada 
1/40 . Detalhes de paredes (outros detalhes de recipientes 23/00, 

25/00) 
1/42 . . Reforço ou fortalecimento de peças ou elementos 
1/44 . . . Corrugações 
1/46 . . . Reforços locais, por ex., fechamentos adjacentes 
1/48 . . . Reforços de materiais dissimilares, por ex., 

armações metálicas em paredes plásticas 
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3/00 Recipientes tendo corpos ou paredes periféricas de seções 
transversais curvas ou parcialmente curvas, formadas por 
meio de enrolamento ou curvamento de papel sem dobrá-
lo, ao longo de linhas definidas (com as paredes das 
extremidades de material diferente 6/00, 8/00) 

3/02 . caracterizados pela forma 
3/04 . . essencialmente cilíndrica 
3/06 . . essencialmente cônica ou aproximadamente cônica 
3/08 . . tendo uma seção transversal de forma variável, por ex., 

circular, tornando-se quadrada ou retangular 
3/10 . caracterizados pela forma do fechamento da extremidade 

constituindo parte integrante ou permanentemente fixa 
3/12 . . Discos com rebordos de fixação permanente, por ex., 

por adesivos, por vedação a calor 
3/14 . . . Discos se encaixando na extremidade do recipiente 

e presos por curvamento, rolamento ou 
dobramento 

3/16 . . Discos sem rebordos engatando-se em uma ranhura do 
corpo do recipiente 

3/18 . . . e presos por rolamento na extremidade do corpo 
3/20 . . com a extremidade do corpo adaptada de maneira a 

fechar por achatamento ou dobramento, por ex., 
formada por linhas vincadas ou abas 

3/22 . com paredes duplas; com paredes incluindo câmaras de ar; 
com paredes feitas de material laminado 

3/24 . com vários compartimentos 
3/26 . Disposições ou dispositivos de abertura fazendo parte 

integrante de recipientes ou fixos aos mesmos  
3/28 . Outros detalhes de paredes 
3/30 . . Reforços locais, por ex., aros metálicos 

5/00 Recipientes de seção transversal poligonal, por ex., caixas, 
bandejas, caixas de papelão, formados por meio de 
dobramento ou armação de uma ou mais folhas de papel 
(pallets 19/00; feixes de artigos mantidos juntos por elementos 
de embalagem por conveniência de estocagem ou transporte, 
por ex., suportes separadores e portáteis para vários 
receptáculos tais como latas de cerveja, garrafas de bebidas 
efervescentes 71/00; formação de folhas dobráveis ou armáveis 
B 31 B) [5] 

5/02 . por dobramento ou armação de uma só folha a fim de 
formar um corpo tubular, com ou sem operações 
subsequentes de dobramento ou a adição de elementos 
separados, para fechar as extremidades do corpo (5/36 tem 
prioridade) 

5/04 . . não tendo, o corpo tubular, fechamentos nas 
extremidades (invólucros de caixas do tipo de gaveta 
5/38) 

5/06 . . com elementos de fechamento das extremidades ou de 
sustentação do conteúdo formados, dobrando para 
dentro uma parede que se projeta de uma extremidade 
do corpo tubular e se enrola continuamente em torno 
do mesmo 

5/08 . . com os fechamentos das extremidades formados pelo 
dobramento para dentro de partes do corpo, por ex., 
abas interligadas por ou incluindo dobras de reforço 
(por dobramento para dentro de uma parede 
estendendo-se continuamente em volta de uma das 
extremidades do corpo e incluindo dobras de reforço 
5/06) 

5/10 . . com os fechamentos das extremidades formados pelo 
dobramento, para dentro, de abas articuladas ao corpo 
tubular que se engatam entre si 

5/12 . . com os fechamentos das extremidades formados 
separadamente do corpo tubular 

5/14 . . . com fechamentos, das extremidades, embutidos 

5/16 . . com o corpo tubular sendo formado com uma abertura 
ou uma parte destacável disposta de forma a permitir a 
remoção ou inserção do conteúdo através de um ou 
mais lados (meios de distribuir o conteúdo 5/72) 

5/18 . por dobramento de uma só folha em forma de U para 
formar a base da caixa e os lados opostos do corpo, os 
lados restantes sendo formados, principalmente, por 
extensões de um ou mais desses lados opostos, por ex., 
abas articuladas aos mesmos (5/36 tem prioridade) 

5/20 . por dobramento das partes ligadas a um painel central por 
todos os lados para formar o corpo de um recipiente, por 
ex., em forma de bandeja (5/36 tem prioridade) 

5/22 . . Caixas, caixas de papelão ou bandejas mantidas em pé 
por extensões de um ou mais lados que se dobram 
sobre extensões de lados opostos 

5/24 . . Caixas, caixas de papelão ou bandejas com lados 
adjacentes interligados por dobras de reforço 

5/26 . . Caixas, caixas de papelão ou bandejas com extensões 
de lados opostos engatando-se mutuamente, de forma a 
apoiar-se sobre os outros lados 

5/28 . . Caixas, caixas de papelão ou bandejas com extensões 
dos lados fixas, de forma permanente, a lados 
adjacentes, com os lados presos juntos, 
permanentemente, por tiras adesivas ou com os lados 
mantidos no lugar, unicamente, pela rigidez do 
material 

5/30 . . Caixas, caixas de papelão ou bandejas com conexões 
tipo lingüeta e fenda ou similares entre os lados e as 
extensões dos outros lados 

5/32 . Caixas, caixas de papelão ou bandejas com os corpos 
formados por dobramento e interligação de duas ou mais 
folhas de papel (5/36 tem prioridade) 

5/34 . . uma folha formando três lados do corpo e a outra folha 
formando os lados restantes, uma tampa articulada e o 
fechamento da extremidade oposta 

5/35 . . . uma folha formando três lados de um corpo de 
quatro lados e a outra folha formando o lado 
restante uma tampa articulada e o fechamento da 
extremidade oposta [2] 

5/355 . especialmente adaptado para ser de capacidade variável  
[6] 

5/36 . Caixas, caixas de papelão ou bandejas especialmente 
estruturadas para permitir desmontá-las e rearmá-las sem 
soltar os engates de lados e fundo 

5/38 . Caixas do tipo de gaveta 
5/40 . Recipientes especialmente estruturados para conter 

líquidos  
5/42 . Detalhes de recipientes ou de folhas de recipientes 

dobráveis ou armáveis 
5/43 . . Recipientes caracterizados por meios para desencorajar 

ou indicar abertura não autorizada do recipiente [6] 
5/44 . . Partes integrais, inseridas ou fixadas ao recipiente que 

formam os acabamentos internos ou externos do 
mesmo  [6] 

5/44 . . Partes integradas ou fixas formando montagens 
internas ou externas 

5/46 . . . Alças 
5/462 . . . . formadas pelo dobramento de uma lâmina [6] 
5/465 . . . . . não formando parte integrante do 

recipiente  [6] 
5/468 . . . . Alças incluídas no corpo do recipiente  [6] 
5/472 . . . . de metal, por ex., fio metálico  [6] 
5/475 . . . . de plásticos  [6] 
5/478 . . . . de corda  [6] 
5/48 . . . Divisões 
5/4805 . . . . integrais  [6] 
5/481 . . . . . que formam compartimentos em pelo 

menos duas filas  [6] 
5/482 . . . . . . Divisão longitudinal provida com abas 

recortadas que são dobradas 
perpendicularmente a divisão [6] 
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5/483 . . . . . . formadas pelo dobramento de extensões 
articuladas as bordas superior e inferior 
de um corpo de recipiente tubular ( 5/482 
tem prioridade )  [6] 

5/484 . . . . . . formadas pelo dobramento de extensões 
dos painéis laterais de uma lâmina do 
corpo de um recipiente em forma de 
bandeja  [6] 

5/485 . . . . . . combinadas com divisões introduzidas 
no recipiente  [6] 

5/486 . . . . . formadas pelo dobramento de extensões 
articuladas a um corpo tubular do 
recipiente ao longo de linhas de 
dobramento paralelas ao seu eixo ( 5/481 
tem prioridade)  [6] 

5/487 . . . . . formadas pelo dobramento de extensões 
articuladas as bordas superior e inferior de 
um corpo tubular do recipiente ( 5/483 tem 
prioridade )  [6] 

5/488 . . . . . formadas pelo dobramento de extensões 
dos painéis laterais de uma lâmina do 
corpo de um recipiente em forma de 
bandeja (5/484 tem prioridade)  [6] 

5/489 . . . . . formadas pelo dobramento para dentro de 
partes recortadas no corpo do recipiente 
(5/481 tem prioridade)  [6] 

5/49 . . . . inseridas [6] 
5/491 . . . . . formando compartimentos com pelo menos 

duas filas(5/485 tem prioridade) [6] 
5/492 . . . . . . formadas pelo dobramento de uma única 

lâmina (5/493, 5/494 tem prioridade)  [6] 
5/493 . . . . . . providas com um fundo pelo menos 

parcial  [6] 
5/494 . . . . . . Divisão longitudinal provida com abas 

recortadas que são dobradas 
perpendicularmente a separação  [6] 

5/495 . . . . . . formadas por tiras cruzadas com entalhes 
que se engatam [6] 

5/496 . . . . . formadas pelo dobramento de tiras em 
seção tubular, em forma de U ou em forma 
de S (5/491 tem prioridade)  [6] 

5/497 . . . . . Lâmina provida com abas recortadas que 
são dobradas perpendicularmente ao 
modelo (5/491 tem prioridade) [6] 

5/498 . . . . . Divisões com uma ou mais abas formadas 
pelo dobramento, e fixadas a ou mantidas 
na posição pelos lados do corpo do 
recipiente (5/491, 5/496, 5/497 tem 
prioridade)  [6] 

5/499 . . . . . Divisões formadas de tiras não dobradas 
com entalhes ou ranhuras nos lados do 
corpo do recipiente (5/491 tem prioridade)  
[6] 

5/50 . . . Elementos internos sustentando ou protegendo o 
conteúdo (elementos formados pelo dobramento 
para dentro de uma parede que se projeta de uma 
extremidade do corpo tubular e se enrola 
continuamente em volta do mesmo 5/06; divisões 
5/48) 

5/52 . . . Estantes externas ou elementos para exposição dos 
conteúdos 

5/54 . . Linhas de menor resistência para facilitar a abertura do 
recipiente ou sua divisão, em partes separadas, por 
corte ou dilaceramento (abas de embutir ou elementos 
adaptados para serem arrancados, de maneira a 
produzir aberturas de despejo 5/70) 

5/56 . . Forros ou revestimentos internos 
5/58 . . . Revestimentos apreciavelmente afastados da 

parede do recipiente 
5/60 . . . Forros soltos 

5/62 . . Capas ou revestimentos externos 
5/63 . . que tem duas ou mais aberturas de acesso separadas 

(meios de distribuição de conteúdos 5/72)  [6] 
5/64 . . Tampas 
5/66 . . . Tampas articuladas (5/34 tem prioridade) 
5/68 . . . Tampas telescópicas com rebordos 
5/70 . . Abas de embutir ou elementos adaptados para serem 

arrancados, a fim de produzir aberturas de despejo 
(5/74 tem prioridade) 

5/72 . . Meios para distribuir o conteúdo 
5/74 . . . Bicos 
5/76 . . . para distribuir quantidades medidas 

6/00 Recipientes tendo corpos formados pela interconexão ou 
união mútua de dois ou mais componentes rígidos ou 
substancialmente rígidos, componentes em geral, 
totalmente ou em sua maior parte, de metal, de material 
plástico, de madeira ou de substitutos para os mesmos 
(recipientes tendo seção transversal curva 8/00; construídos 
especialmente para serem abertos por corte, perfuração ou 
rasgadura de porções da parede 17/00; pallets 19/00) [3] 

6/02 . caracterizados por sua forma [3] 
6/04 . . Bandejas ou recipientes similares sem tampa [3] 
6/06 . . do tipo gaveta e carcaça [3] 
6/08 . de estrutura perfurada ou com aberturas, por ex., feita de 

material flexível entrelaçado ou formando malha [3] 
6/10 . com paredes compreendendo painéis múltiplos numa 

relação espaçada e frontal, por ex., paredes duplas [3] 
6/12 . . com paredes, por ex., fundos, móveis sob a influência 

do conteúdo [3] 
6/14 . com paredes compreendendo painéis laminados, por ex., 

madeira compensada [3] 
6/16 . dobráveis ou desmontáveis [3] 
6/18 . . com componentes articulados [3] 
6/20 . . . ligados por arame flexível ou elementos similares a 

tiras [3] 
6/22 . . . e componentes removíveis [3] 
6/24 . . com componentes removíveis (6/22 tem prioridade) [3] 
6/26 . . Dispositivos para manter em estado erguido os 

recipientes dobráveis ou desmontáveis [3] 
6/28 . com ligações permanentes entre suas paredes, por ex., 

conexões de canto [3] 
6/30 . . formado por laminação ou por laminação e compressão 

[3] 
6/32 . . formado por soldagem, solda a arco ou qualquer outro 

modo de unir superfícies opostas [3] 
6/34 . Reforço ou fortalecimento de peças ou elementos [3] 
6/36 . . Sarrafos, cintas, tiras ou acessórios [3] 
6/38 . . Deformações, por ex., corrugação [3] 
6/40 . Com paredes formadas com aberturas para enchimento ou 

esvaziamento [3] 

8/00 Recipientes possuindo seção transversal curva formada 
pela interconexão ou união de dois ou mais componentes 
rígidos ou substancialmente rígidos, componentes 
fabricados, totalmente ou em sua maior parte, de metal, de 
material plástico, madeira ou substitutos dos mesmos 
(construídos especialmente para serem abertos por meio de 
corte, perfuração ou rasgadura de porções da parede 17/00; 
pallets 19/00) [3] 

8/02 . Disposições das aberturas de enchimento ou descarga [3] 
8/04 . caracterizado pela estrutura da parede ou pela ligação entre 

as paredes [3] 
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8/06 . . com paredes de painéis múltiplos colocados face a 
face, por ex., paredes duplas [3] 

8/08 . . Peças de reforço ou elementos de consolidação [3] 
8/10 . . . Sarrafos, correias, tiras ou acessórios [3] 
8/12 . . Deformações, por ex., corrugação [3] 
8/14 . . dobráveis ou desmontáveis [3] 
8/16 . . com paredes compreendendo painéis laminados, por 

ex., madeira compensada [3] 
8/18 . . com conexões permanentes entre as paredes [3] 
8/20 . . . formados por laminação ou por laminação e 

compressão [3] 
8/22 . . . formados por solda, por solda a arco ou qualquer 

outro processo de unir superfícies opostas (8/20 
tem prioridade) [3] 

13/00 Recipientes possuindo corpos formados pela interconexão 
de dois ou mais componentes,  rígidos ou substancialmente 
rígidos, componentes constituídos, total ou principalmente, 
do mesmo material, outro que não metal, plásticos, 
madeira ou seus substitutos (pallets19/00) [4] 

13/02 . de vidro, barro ou outro material cerâmico 
17/00 Recipientes construídos especialmente para serem abertos 

por corte ou perfuração ou rasgamento de elemento ou 
partes frágeis (dispositivos de abertura ou dispositivos para 
recipientes fabricados por enrolamento, flexão ou dobramento 
de papel 3/00, 5/00; Elementos internos e frágeis, de 
fechamento conjugados com capas, tampas ou coberturas 
51/20; Dispositivos de abertura adicionados ou incorporados 
durante o enchimento ou fechamento de recipientes 77/30; 
Dispositivos separados para abrir recipientes fechados B 67 B 
7/00) 

17/28 . em torno de linha ou ponto de pequena resistência [3] 
17/30 . . usando equipamento de corte [3] 
17/32 . . possuindo elemento ou parte não-destacável [3] 
17/34 . . Disposição ou construção de alça para puxar ou 

suspender (17/32 tem prioridade) [3] 
17/347 . . . caracterizado pela conexão entre a alça e um 

membro ou porção destacável do recipiente  [6] 
17/353 . . . . os meios de conexão sendo parte integrante 

com a alça ou com o membro ou  porção 
destacável  [6] 

17/36 . . . adaptado para se engatar com a ferramenta de 
abrir, por ex., chave ranhurada (dispositivos de 
fixação das ferramentas de abrir, por ex., chaves 
ranhuradas, aos recipientes 17/52) [3] 

17/38 . . . . com tira ou guia para a ferramenta [3] 
17/40 . . tendo, a linha de menor resistência, se estendendo em 

circunferência, em torno da embocadura do recipiente 
[3] 

17/42 . tendo meios de corte, de perfuração ou de abrigar o 
cortador (em torno da linha ou ponto de menor resistência 
17/28) [3] 

17/44 . . a ferramenta puncionadora serve de fechamento [3] 
17/46 . . Arame, barbante ou similar, por ex., corda de rasgar 

[3] 
17/48 . . . localizado nas partes adjacentes à costura do 

recipiente [3] 
17/50 . Elementos frágeis não-integrais e aplicados a ou inseridos 

em uma abertura pré-formada, por ex., tiras rasgáveis, 
tampões plásticos (53/08 tem prioridade) [3] 

17/52 . Fixação de ferramentas de abrir, por ex., chaves 
ranhuradas, aos recipientes [3] 

19/00 Pallets ou pallets ou plataformas similares, com ou sem 
paredes laterais, para suportar cargas a serem levantadas 
ou abaixadas (em dispositivos para içar ou baixar mercadorias 
a granel ou pesadas, para fins de carga ou descarga B 66 F 
9/12) 

19/02 . Pallets rígidos com paredes laterais, por ex., caixas-pallets 
19/04 . . com corpos moldados ou, de outra forma, fabricados 

inteiriços 
19/06 . . com corpos formados pela união ou interligação de 

duas ou mais peças 
19/08 . . . feitos, total ou principalmente, de metal 
19/10 . . . . de estrutura perfurada, por ex., feitos de fio 

metálico 
19/12 . . . . Pallets desmontáveis ou dobráveis 
19/14 . . . feitos, total ou principalmente, de madeira 
19/16 . . . . Estados desmontáveis ou dobráveis 
19/18 . . . feitos, total ou principalmente, de matérias plástica 
19/20 . . . feitos, total ou principalmente, de papel 
19/22 . Pallets rígidos sem paredes laterais 
19/24 . . com corpos moldados ou fabricados de outra maneira 

inteiriça 
19/26 . . com corpos formados pela união ou interligação de 

duas ou mais peças 
19/28 . . . feitos, total ou principalmente, de metal 
19/30 . . . . de estrutura perfurada, por ex., feitos de fio 

metálico 
19/31 . . . feitos inteira ou principalmente de madeira [4] 
19/32 . . . feitos inteira ou principalmente de matéria plástica 
19/34 . . . feitos total ou principalmente de papel 
19/36 . Pallets compreendendo um suporte de carga flexível 

estendendo-se entre elementos de guia, por ex., tubos de 
guia 

19/38 . Detalhes ou acessórios 
19/40 . . Elementos para espaçar as plataformas da superfície de 

suporte 
19/42 . . . Disposições ou utilização de roletes ou rodas 
19/44 . . Elementos ou dispositivos para colocação de artigos 

em plataformas 

21/00 Recipientes encaixáveis ou empilháveis; Recipientes de 
capacidade variável (containers de grande porte 88/00) 

21/02 . Recipientes especialmente enformados ou providos de 
guarnições ou elementos de fixação para facilitar o 
encaixe, o empilhamento ou a junção de extremidade com 
extremidade ou lado a lado [5] 

21/024 . . para empilhar os recipientes sobre seus lados ou para 
unir recipientes lado a lado por meios situados 
lateralmente com relação a orientação normal dos 
recipientes  [6] 

21/028 . . . com meios de interconexão que formam parte dos 
recipientes, por ex., sambladuras, conectores de 
pressão, ganchos  [6] 

21/032 . . para empilhar recipientes uns sobre os outros, na 
posição normal ou invertida, por ex., com elementos 
ou recessos que se projetam verticalmente  [6] 

21/036 . . . que tem meios de fechamento especialmente 
adaptados para facilitar o empilhamento  [6] 

21/04 . . Recipientes abertos nas extremidades formados para 
serem encaixados uns aos outros, quando vazios e 
superpostos, quando cheios 
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21/06 . . com partes móveis adaptadas de maneira a serem 
colocados em posições alternativas para encaixar os 
recipientes uns aos outros, quando vazios e para 
empilhá-los, quando cheios 

21/08 . Recipientes de capacidade variável 
 
Detalhes dos recipientes rígidos ou semi -rígidos não incluídos em 
outro lugar (de pallets 19/38; de containers de grande porte 90/00) [3] 

23/00 Detalhes de garrafas ou potes não incluídos em outro local 
(elementos de fixação de fechamento 45/00) 

23/02 . Forros ou revestimentos internos 
23/04 . Meios para misturar ou permitir o escoamento do conteúdo 

(meios hidrodinâmicos para ajudar o escoamento de 
líquidos F 15 D) 

23/06 . Apanha-gotas constituindo parte integrante do recipiente 
ou meios para impedir o gotejamento 

23/08 . Acabamento ou revestimento externos (invólucros 65/00) 
23/10 . Alças 
23/12 . Meios para fixação de artigos pequenos 
23/14 . . de tiras 
23/16 . . de termômetros (mamadeiras com termômetros A 61 J 

9/02) 

25/00 Detalhes de outros tipos ou espécies de recipientes rígidos 
ou semi -rígidos 

25/02 . Guarnições internas (de recipientes feitos por dobramento 
ou armação de folhas de papel 5/44) 

25/04 . . Divisões 
25/06 . . . adaptadas para serem ajustadas em duas ou mais 

posições alternativas 
25/08 . . . com meios para removê-las ou destrui-las, por ex., 

para facilitar a mistura do conteúdo 
25/10 . . Dispositivos para colocar artigos em recipientes 
25/14 . Forros ou revestimentos internos (de recipientes feitos por 

dobramento ou armação de folhas de papel 5/56) 
25/16 . . Forros soltos ou fixos de maneira frouxa 
25/18 . . bastante afastados da parede do recipiente 
25/20 . Guarnições externas (de recipientes feitos por dobramento 

ou armação de folhas de papel 5/44) 
25/22 . . para facilitar o levantamento ou suspensão dos 

recipientes 
25/24 . . para separar as bases dos recipientes das superfícies de 

sustentação, por ex., pés (para pallets ou pallets 19/40) 
25/26 . . Dispositivos para proteger o conteúdo contra choques 
25/28 . Alças (de recipientes feitos por dobramento ou armação de 

folhas de papel 5/46; de garrafas ou potes 23/10) 
25/30 . . Aberturas para a mão 
25/32 . . Alças de suspensão, isto é, alças articuladas de forma 

geralmente semicircular 
25/34 . Acabamento ou revestimentos externos (de recipientes 

feitos por dobramento ou armação de folhas de papel 5/62; 
para garrafas ou potes 23/08; invólucros 65/00) 

25/36 . . formados pela aplicação de material em chapa 
25/38 . Dispositivos para descarregar o conteúdo (incorporados 

aos elementos de fechamento removíveis ou fixos de forma 
não permanente 47/00; para descarregar artigos planos, 
delgados 83/08) 

25/40 . . Bocais ou bicos (em geral B 05 B) 
25/42 . . . Bocais ou bicos constituindo parte integrante ou 

fixos 
25/44 . . . . Bocais ou bicos telescópicos ou escamoteáveis 
25/46 . . . . Bocais ou bicos articulados ou giratórios 
25/48 . . . Bocais ou bicos separáveis 
25/50 . . . . dispostos de maneira a serem encaixados em 

duas posições alternadas 
25/52 . . Dispositivos para descarregar artigos sucessivos ou 

porções do conteúdo 
25/54 . Aberturas ou janelas para inspeção 
25/56 . . com meios para indicar o nível do conteúdo 
 
Tipos gerais de recipientes flexíveis (containers de grande porte 
88/00) [3] 

27/00 Envelopes ou recipientes similares de forma essencialmente 
retangular para uso postal ou outros fins sem reforço para 
proteção do conteúdo (com propriedades de absorção de 
choque 81/03; cartões-cartas B 42 D 15/00) 

27/02 . com inserções de reforço 
27/04 . com aberturas ou janelas para ver o conteúdo 
27/06 . com provisões para reutilização repetida 
27/08 . com dois ou mais compartimentos 
27/10 . Cadeias de envelopes interligados 
27/12 . Fechamento (prendedores separados B 42 F 1/00) 
27/14 . . utilizando um adesivo aplicado a partes integrantes, 

por ex., abas 
27/16 . . . utilizando um adesivo sensível à pressão 
27/18 . . . utilizando adesivos termoativáveis 
27/20 . . utilizando elementos de autofechamento formando 

parte integrante ou fixos 
27/22 . . . Fechos de lingüeta à fenda ou similares; Abas de 

embutir 
27/24 . . . Fechamentos de barbante 
27/26 . . . Elementos metálicos deformáveis 
27/28 . . Utilização de elementos separados de fechamento 
27/30 . . com meios especiais para indicar abertura não 

autorizada 
27/32 . Dispositivos de abertura incorporados durante a 

manufatura de envelope (incorporados durante o 
fechamento do envelope B 43 M 5/00; dispositivos 
separados para abrir envelopes B 43 M 7/00) 

27/34 . . Linhas de pequena resistência 
27/36 . . Aberturas para dedos, fendas ou abas de pressão 
27/38 . . Cordões ou tiras de rasgar 

30/00 Sacos, bolsas ou recipientes similares [3] 
30/02 . caracterizado pelo material utilizado [3] 
30/04 . . feito de tecido [3] 
30/06 . . . reticular [3] 
30/08 . . com paredes laminadas ou múltiplas, em relação 

espaçada face a face, por ex., paredes duplas (30/14, 
30/26 têm prioridade) [3] 

30/10 . caracterizado por forma ou por construção [3] 
30/12 . . Bolsas de fundo transversal [3] 
30/14 . . . em muitas camadas [3] 
30/16 . . com paredes externas rígidas, por ex., bolsas que livres 

permanecem em pé [3] 
30/18 . . com fundos em bloco [3] 
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30/20 . . com dobras, por ex., para facilitar o dobramento [3] 
30/22 . . com dois ou mais compartimentos [3] 
30/24 . . Bolsas tendo válvulas [3] 
30/26 . . . em muitas camadas [3] 
30/28 . . Sacos de forma triangular ou cônica [3] 

33/00 Detalhes de ou acessórios para, sacas ou sacos 
33/01 . Ventilação ou esvaziamento de sacos (ligações de válvulas 

à material elástico inflável B 60 C 29/00) [3] 
33/02 . Reforços locais ou inserções para dar rigidez, por ex., 

arames, barbantes, tiras, armaduras 
33/04 . Janelas ou outras aberturas, por ex., para verificar o 

conteúdo 
33/06 . Alças 
33/08 . . Aberturas para a mão 
33/10 . . formadas de material similar ao utilizado para o saco 
33/12 . . Alças de barbante 
33/14 . Meios de suspensão (alças 33/06) 
33/16 . Dispositivos ou disposições para fechamento de 

extremidades ou de aberturas (válvulas de bolsas com 
válvula 30/24; tampas ou rolhas removíveis 39/00, 41/00; 
fechamento de sacos cheios 77/10; operação de 
fechamento de sacos cheios associadas à de embalagem B 
65 B 7/00, 51/00) 

33/17 . . com braçadeiras, anéis ou travas [4] 
33/18 . . utilizando adesivo aplicado a partes integradas, por ex., 

a abas (de envelopes 27/14) 
33/20 . . . utilizando adesivo sensível à pressão 
33/22 . . . utilizando adesivo termoativável 
33/24 . . utilizando elementos de autofechamento, integrados ou 

fixos, por ex., abas (33/25 tem prioridade) [4] 
33/25 . . Rebitagem; Encaixe em rabo de andorinha; 

Aparafusamento; Uso de botões de pressão ou fechos 
de correr [4] 

33/26 . . utilizando grampos ou pespontos 
33/28 . . Cordões ou fechamentos em forma de tiras ou 

similares [4] 
33/30 . . Tiras ou fitas deformáveis ou flexíveis de metal ou 

material similar 
33/32 . . Fechamentos de correntes metálicas 
33/34 . . com meios especiais para indicar abertura não 

autorizada 
33/36 . Meios para descarregar o conteúdo 
33/38 . . Bicos 

35/00 Recipientes tubulares dobráveis adaptados de forma a 
serem permanentemente deformados para expelir o 
conteúdo, por ex., tubos dobráveis para pastas de dentes ou 
outras matérias plásticas ou materiais semilíquidos; 
Suporte para os mesmos 

35/02 . Estrutura do corpo 
35/04 . . inteiriça 
35/06 . . . de material metálico 
35/08 . . . de matéria plástica 
35/10 . . constituída pela união ou interligação de duas ou mais 

peças 
35/12 . . Ligações entre o corpo e o aro em que se apóia o 

fechamento 
35/14 . com forros ou inserções 
35/16 . . para diminuir ou prevenir a corrosão do corpo 
35/18 . . para manter o corpo em estado enrolado depois da 

expulsão parcial do conteúdo 

35/20 . . para reter o conteúdo 
35/22 . com dois ou mais compartimentos 
35/24 . com dispositivos auxiliares (forros ou inserções 35/14) 
35/26 . . para encher 
35/28 . . para expelir o conteúdo 
35/30 . . . Pistões 
35/32 . . Chaves para enrolar 
35/34 . . . ligadas ou associadas aos suportes de tubos 
35/36 . . para aplicar o conteúdo à superfície (escovas 

combinadas com ou associadas a recipientes tubulares 
A 46 B 11/00) 

35/38 . . . Bocais 
35/40 . . para medir a descarga 
35/42 . . para impedir a perda de elementos removíveis do fecho 
35/44 . Fechamentos (elementos de fechamento não relacionados 

com esta utilização 39/00 a 55/00; formação de 
fechamentos de fundos depois do enchimento B 65 B 7/14) 

35/46 . . com válvulas (acessórios de escritório para aplicar 
líquidos, por ex., adesivos, B 43 M 11/00) 

35/48 . . . Válvulas de operação manual 
35/50 . . . que se abrem quando o recipiente tubular é 

deformado 
35/52 . . . Fendas 
35/54 . . . que se abrem quando o fechamento é comprimido 

contra uma superfície a que se aplica o conteúdo 
(bocais 35/38) 

35/56 . Suportes para tubos dobráveis 

37/00 Recipientes flexíveis portáteis não incluídos em outro local  
 
Elementos de fechamento para recipientes rígidos ou semi -rígidos 
ou para recipientes flexíveis que apresentem problemas de 
fechamento similares  (abas ou tampas de fechamento fixadas ou 
incorporadas em recipientes ou lâminas para recipientes dobráveis ou 
armáveis, fabricadas de papel 3/00, 5/00; paredes de fechamento de 
recipientes construídos especialmente para serem abertos mediante 
corte, perfuração ou rasgo de partes das paredes 17/00; aplicação de 
elementos para fechamento a garrafas B 67 B; coberturas ou elementos 
similares de fechamento para vasos de pressão em geral F 16 J 13/00); 
Partes de recipientes, em conjugação com elementos de 
fechamento; Recipientes caracterizados pela forma do elemento de 
fechamento e peças conjugadas (para containers de grande porte 
90/00) [3] 
 
Nota:  
 

Nos grupos 39/00 à 55/00 é aconselhável acrescentar o código 
de indexação do grupo 101:00. O código de indexação deve ser 
não-ligado [5] 

 
39/00 Fechamentos dispostos nos gargalos ou orifícios de despejo 

ou em abertura de descarga, por ex., rolhas (tampas ou 
capas 43/00; com elementos adicionais de fixação 45/00) 

39/02 . Fechamentos por discos (discos com rebordos 39/04) 
39/04 . Tampões em forma de taça ou elementos similares ocos, 

com rebordos 
39/06 . Esferas 
39/08 . Elementos de fechamento com roscas e similares fixos por 

rotação; Aros para os mesmos 
39/10 . . com cames de baioneta 
39/12 . dilatáveis, por ex., infláveis 
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39/14 . estendendo-se por aberturas laterais nos gargalos 
39/16 . com alças ou outros meios especiais para facilitar o 

acionamento manual 
39/18 . com revestimentos ou coberturas antifricção ou resistentes 

ao desgaste 

41/00 Tampas, por ex., tampinhas de garrafas ou vedações de 
engate, isto é, elementos dispostos de forma a se 
encaixarem na periferia exte rna de um gargalo ou de uma 
parede, delimitando um orifício de despejo ou uma 
abertura de descarga; Capas protetoras em forma de 
tampas para elementos de fechamento, por ex., capas 
decorativas feitas de metal em chapas ou de papel (45/00 
tem prioridade; combinações de tampas e capas protetoras em 
forma de tampa 51/18; fabricação de fechamentos pela 
usinagem de folhas de metal B 21 D 51/44; fixação de rótulos 
B 65 C 3/06) 

41/01 . especialmente adaptadas para acomodar vários  
tamanhos  [6] 

41/02 . Tampas ou capas em forma de tampa sem linhas de 
pequena resistência, nem tiras, presilhas de rasgar ou 
disposit ivos similares de abertura ou remoção 

41/04 . . Tampas de rosca ou similares ou capas em forma de 
tampas fixas por rotação 

41/06 . . . com cames de baioneta 
41/08 . . . engatando-se a um aro roscado fixo à periferia 

externa do gargalo ou da parede 
41/10 . . Tampas ou capas em forma de tampa adaptadas de 

forma a serem mantidas em posição pela deformação 
permanente das partes de engates às paredes 

41/12 . . . feitas de materiais relativamente duros por ex., 
tampas de rebordo 

41/14 . . . feitas de metal em chapa ou de material delgado 
flexível similar 

41/16 . . Tampas de pressão ou capas em forma de tampa 
41/17 . . . com pressão e torção [6] 
41/18 . . . não metálicas, por ex., feitas de papel ou matéria 

plástica 
41/20 . . Tampas ou capas em forma de tampa com membranas, 

por ex., adaptadas para serem perfuradas 
41/22 . . Tampas ou capas em forma de tampa com partes 

elásticas adaptadas para serem esticadas sobre o 
recipiente 

41/24 . . Tampas ou capas em forma de tampas feitas de 
material contrátil ou formados in situ por imersão, por 
ex., utilizando gelatina ou celulóide 

41/26 . . Tampas ou capas em forma de tampa servindo de ou 
incluindo recipientes para beber ou medir 

41/28 . . Tampas combinadas com rolhas 
41/30 . . . Tampas deformáveis combinadas com rolhas 

flexíveis para permitir sua reutilização como 
fechamento temporário 

41/32 . Tampas ou capas em forma de tampa com linhas de 
pequena resistência, tiras, presilhas de rasgar ou 
dispositivos similares de abrir ou remover, por ex., para 
facilitar a formação de aberturas para despejar 

41/34 . . Tampas ou capas em forma de tampa, de rosca ou 
similares 

41/36 . . . com cames de baioneta 
41/38 . . . encaixando-se em um aro roscado, preso à periferia 

externa do gargalo ou da parede 

41/40 . . Tampas ou capas tipo tampa adaptadas para serem 
presas na posição mediante deformação permanente 
das partes que se encaixam na parede 

41/42 . . . feitas de material metálico relativamente rígido, 
por ex., tampas de rebordo 

41/44 . . . feitas de folha metálica ou material delgado 
flexível similar 

41/46 . . Tampas de pressão ou capas em forma de tampa 
41/47 . . . com pressão e torcimento [6] 
41/48 . . . não metálicas, por ex., feitas de papel, de matéria 

plástica 
41/50 . . Tampas ou capas em forma de tampa com membranas, 

por ex., dispostas de forma a serem perfuradas 
41/52 . . Tampas ou capas em forma de tampa com partes 

elásticas adaptadas para serem esticadas sobre o 
recipiente 

41/54 . . Tampas ou capas em forma de tampas feitas de 
material retrátil ou formadas in situ por imersão, por 
ex., utilizando gelatina, celulóide 

41/56 . . Tampas ou capas em forma de tampa servindo de ou 
incluindo, recipientes para beber ou medir 

41/58 . . Tampas ou capas em forma de tampa combinadas com 
rolhas 

41/60 . . . Tampas deformáveis combinadas com rolhas 
elásticas, a fim de permitir sua reutilização como 
fechamento temporário 

41/62 . Capas protetoras secundárias externas em forma de tampa 
para elementos de fechamento (disposições de 
fechamentos com capas protetoras externas em forma de 
tampa ou de dois ou mais fechamentos conjugados 51/18) 

43/00 Tampas ou coberturas para recipientes rígidos ou semi -
rígidos (para panelas de cozinhar A 47 J 36/06; coberturas 
para vasos de pressão em geral F 16 J 13/00) 

43/02 . Tampas ou capas removíveis (com meios para perfurar, 
cortar ou rasgar um fechamento interno frágil 51/22) 

43/03 . . encaixáveis ou empilháveis (recipientes encaixáveis ou 
empilháveis 21/00) [3] 

43/04 . . com uma parte ou partes encaixando-se na boca do 
recipiente e presas, por fricção ou gravidade 

43/06 . . com um canal periférico envolvendo o aro do 
recipiente 

43/08 . . com uma aba periférica adaptada sobre o aro do 
recipiente 

43/10 . . . e presa por pressão sobre rebordos ou projeções 
43/12 . . guiados para remoção por deslizamento 
43/14 . Tampas ou capas não removíveis 
43/16 . . articuladas para se moverem para cima ou para baixo 

(dobradiças de portas ou de tipo similar E 05 D) 
43/18 . . articuladas para se moverem no plano da boca do 

recipiente 
43/20 . . deslizáveis linearmente 
43/22 . . Dispositivos destinados a manter em posição fechada, 

por ex., braçadeiras [4] 
43/24 . . Dispositivos para manter na posição aberta 
43/26 . Mecanismos de abrir ou fechar, por ex., acionados por 

pedal 
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45/00 Dispositivos que se colocam por pressão ou aperto para 
fixar ou reter os elementos de fechamento (conexões 
roscadas ou de baioneta entre rolhas ou tampas e recipientes 
39/08, 41/04, 41/34; rolhas dilatáveis 39/12; para vasos de 
pressão em geral F 16 J 13/00) 

45/02 . para aplicar pressão axial a fim de engatar o fecho à 
superfície de vedação 

45/04 . . compreendendo elementos em forma de U ou 
bifurcados conjugados a recipientes, por ex., alças de 
suspensão articuladas 

45/06 . . . associados a alavancas articuladas, por ex., 
sistemas de rolhas oscilatórias (formação de 
alavancas ou elos por usinagem de fio metálico B 
21 F 45/04) 

45/08 . . . incluindo molas 
45/10 . . . incluindo parafusos de aperto 
45/12 . . . associados a alavancas de travar engatadas a dentes 

de cremalheira para variar a pressão aplicada 
45/14 . . . conjugados a ranhuras inclinadas na parede do 

recipiente para variar a pressão aplicada 
45/16 . . Braçadeiras, ganchos ou grampos, por ex., em forma 

de C (elementos em forma de U ou bifurcados 45/04) 
45/18 . . . do tipo de fecho de pressão 
45/20 . . . articulados 
45/22 . . . . elásticos 
45/24 . . . . incorporando meios de aplicar pressão, por ex., 

parafusos, alavancas articuladas 
45/26 . . . . incorporando correntes de tensão 
45/28 . . Elementos alongados, por ex., molas lamelares, 

localizadas preponderantemente em ângulo reto com o 
eixo de fechamento e atuando entre a face do 
fechamento e os contrafortes do recipiente 

45/30 . . Elementos anelares, por ex., com ação de fecho de 
pressão, roscados 

45/32 . para aplicar pressão radial, por ex., tiras contráteis que 
envolvem o elemento de fechamento 

45/34 . . acionados por alavanca 

47/00 Fechamentos com dispositivos para encher e esvaziar ou 
para esvaziar (distribuidores de sabão líquido A 47 K 5/12; 
equipamento de escrivaninhas para aplicação de líquidos por 
contato com superfícies B 43 M 11/00; válvulas para descarga 
de fluidos em geral F 16 K 21/00) 

47/02 . para enchimento inicial e para impedir o reenchimento 
ulterior 

47/04 . Fechamentos com dispositivos de descarga outros que não 
bombas 

47/06 . . com bicos ou tubos de despejo; com bocais ou 
passagens de descarga (com bicos deslizantes 47/26) 

47/08 . . . com fechamentos articulados ou com dobradiças 
47/10 . . . com fechamentos frágeis 
47/12 . . . com fechamentos removíveis 
47/14 . . . . e meios para reter o fechamento 
47/16 . . . com fechamentos acionados automaticamente pela 

imersão do bico no líquido descarregado 
47/18 . . . para despejar gotas; Conta-gotas (conta-gotas em 

geral B 01 L 3/00) 
47/20 . . compreendendo elementos de acionamento manual 

para controlar a descarga (47/34 tem prioridade) 
47/22 . . . acionados pelo efeito de aperto em tubos flexíveis  
47/24 . . . com válvulas de gatilho 

47/26 . . . com válvulas deslizantes, por ex., formadas com 
blocos deslizantes 

47/28 . . . . de movimento linear 
47/30 . . . com válvulas de encaixe 
47/32 . . com meios de ventilação [3] 
47/34 . Fechamentos com descarga por bombeamento 
47/36 . Fechamentos com peças frágeis adaptadas para serem 

perfuradas, rasgadas ou removidas a fim de formarem 
aberturas de descarga (51/18 tem prioridade; tampas com 
membranas perfuráveis 41/20, 41/50) 

47/38 . . com meios para perfurar, dispostos de forma a 
funcionar em seguida, como uma válvula para 
controlar a abertura 

47/40 . com apanha-gotas ou meios de impedir o gotejamento 
47/42 . com almofadas ou meios similares de aplicar o conteúdo 

(escovas combinadas com ou associadas a recipientes A 46 
B 11/00; esfregação para aplicação de algum produto ao 
corpo humano a partir de um fornecimento integral A 61 F 
13/40) 

47/44 . . combinadas com fendas que se abrem quando o 
recipiente é deformado ou quando a almofada é 
pressionada contra a superfície à qual o conteúdo deve 
ser aplicado (recipientes tubulares dobráveis com 
válvulas que se abrem quando o fechamento é 
pressionado contra a superfície 35/54) 

49/00 Disposições ou dispositivos para impedir o reenchimento 
de recipientes (fechamentos integrados ou permanentemente 
presos a recipientes especialmente adaptados para serem 
abertos por corte, perfuração ou dilaceração de parte das 
paredes 17/00; para enchimento inicial e para impedir o 
reenchimento ulterior 47/02) 

49/02 . Válvulas de sentido único 
49/04 . . Válvulas de contrapeso 
49/06 . . . com pesos de carga adicionais 
49/08 . . Válvulas de molas 
49/10 . . Disposições de várias válvulas 
49/12 . pela destruição no ato de abertura do recipiente, de uma 

parte integrante do mesmo 

50/00 Fechamentos com meios para impedir sua abertura ou sua 
remoção não autorizada, com ou sem meios indicadores, 
por ex., fechamentos à prova de crianças (fechamentos com 
meios indicadores de adulteração sem meios de impedimento 
para tal fim, ver os grupos correspondentes, por ex., 41/32, 
51/20) [5] 

50/02 . que podem ser abertos ou levantados mediante uma 
combinação de várias operações [5] 

50/04 . . que exigem a combinação de operações simultâneas, 
por ex., para apoiar e girar, levantar e girar, imobilizar 
uma parte e girar a outra (50/10 tem prioridade, tampas 
ou capas fixas por rotação com cames de baioneta 
41/06, 41/36) [5] 

50/06 . . que requerem a combinação de diferentes operações 
sucessíveis (50/10 tem prioridade) [5] 

50/08 . . que podem ser abertos ou levantados por deformação 
do fechamento ou do recipiente [5] 

50/10 . . que podem ser abertos unicamente após alinhar partes 
do fechamento com o recipiente [5] 
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50/12 . Formas dissimuladas ou ocultas de fechamentos, por ex., 
fechamento de imitação em associação com um 
fechamento removível que forma a base do recipiente 
(garrafas ou recipientes similares com aberturas que 
podem ser fechadas na base 1/06) [5] 

50/14 . podendo ser aberto ou removível apenas por meio de um 
elemento especial de abertura (recipientes com dispositivos 
de corte 17/42; ferrolhos de fechamento acionados por 
chaves 55/14) [5] 

51/00 Dispositivos de fechamento não incluídos em outro local 
(coberturas ou fechamento similares na qualidade de elementos 
de engenharia para vasos de pressão em geral F 16 J 13/00) 

51/02 . Tampas ou capas de fechamento frouxo para potes, latas 
ou recipientes similares, para líquidos sem meios para 
vedação do recipiente (para panelas A 47 J 36/06) 

51/04 . . articuladas (51/10 tem prioridade) 
51/06 . . desmontáveis 
51/08 . . com projeções axiais encaixando-se dentro ou em volta 

das paredes, definindo as aberturas do recipiente, por 
ex., para batedeiras de leite 

51/10 . . abrindo-se automaticamente quando o recipiente é 
inclinado para despejar 

51/12 . . Capas flexíveis não elásticas 
51/14 . Discos rígidos ou elementos esféricos de forma a serem 

adaptados na boca do recipiente para vedá-lo, por ex., 
chapas de fechamento para potes de conserva 

51/16 . com meios para deixar passar o ar ou o gás 
51/18 . Disposições de fechamentos com capas protetoras externas 

em forma de tampa ou de dois ou mais fechamentos 
conjugados (capas protetoras secundárias externas em 
forma de tampas para elementos de fechamento 41/62) 

51/20 . . Tampões, tampas ou capas conjugadas com um 
fechamento interno disposto de forma a serem abertos 
por perfuração, corte ou dilaceração 

51/22 . . . com meios para perfurar, cortar ou dilacerar o 
fechamento interno 

51/24 . combinado com dispositivos auxiliares para fins de não 
fechamento. 

51/26 . . com meios para manter o conteúdo em posição, por 
ex., dispositivos elásticos 

51/28 . . com recipientes auxiliares para artigos ou materiais 
adicionais 

51/30 . . . para secadores 
51/32 . . com escovas ou varetas para aplicar ou agitar o 

conteúdo (conta-gotas 47/18) 

53/00 Elementos de vedação ou de embalagem (vedações em geral 
F 16 J 15/00); Vedações formadas por materiais líquidos ou 
matéria plástica 

53/02 . Colares ou anéis 
53/04 . Discos 
53/06 . Vedações formadas por líquidos ou matéria plástica 
53/08 . Tiras adesivas flexíveis adaptadas para vedar aberturas de 

enchimento ou descarga 
53/10 . caracterizados pela adaptação especial a vasilhas à prova 

de ácidos 

55/00 Acessórios para fechamento de recipientes não incluídos 
em outro local 

55/02 . Dispositivos de travamento; Meios para impedir ou indicar 
a abertura ou remoção não autorizada do fechamento 
(capas protetoras para garrafas 23/08; capas protetoras 
externas em forma de tampa para fechamentos de garrafas 
ou potes 41/28; meios de aplicar pressão 45/00; 
fechamento com meios para impedir abertura não 
autorizada ou remoção dos fechamentos 50/00) [5] 

55/04 . . Braçadeiras de mola, por ex., de fio metálico, de metal 
em chapa 

55/06 . . Fios metálicos, barbantes ou tiras deformáveis ou 
rasgáveis (recipientes construídos especialmente para 
serem abertos por corte de tiras, barbante ou similares 
17/00; tampas ou tipos de fechamentos com tiras 
rasgáveis 41/32); Utilização de vedações (aplicação de 
rótulos a garrafas B 65 C 3/06, 9/00; selos per se G 09 
F 3/00) 

55/08 . . . Elementos anelares rodeando o gargalo de 
recipientes 

55/10 . . Pinos de travamento 
55/12 . . Dispositivos ou meios com peças de movimento 

relativo conjugados a rebordos de garrafas ou potes 
(utilização de fechaduras 55/14) 

55/14 . . Utilização de fechaduras, por ex., de fechaduras de 
permutações ou controladas por chave 

55/16 . Dispositivos para impedir o extravio de elementos 
removíveis de fechamentos 

 
 
Espécies ou tipos de elementos de embalagem 

57/00 Armações ou suportes internos para artigos flexíveis, por 
ex., reforços; Separadores para artigos embalados em 
pilhas ou grupos, por ex., para impedir aderência de 
artigos pegajosos 

59/00 Tampões, mangas, tampas ou elementos similares, rígidos 
ou semi -rígidos, para proteger partes de artigos ou para 
amarrar artigos, por ex., protetores para roscas de 
parafusos, protetores para cantos, tampas para 
extremidades de tubos ou para enfeixar artigos em forma 
de vareta 

59/02 . Tampões 
59/04 . Mangas, por ex., tubos postais 
59/06 . Tampas 
59/08 . . de seção transversal poligonal 
 
61/00 Armações ou suportes externos adaptados de forma a 

serem armados em volta de ou aplicados a artigos 
(recipientes desmontáveis 5/00, 6/16, 6/24, 8/14) 

61/02 . Armações tubulares com juntas flexíveis 

63/00 Elementos alongados flexíveis, por ex., correias para 
enfeitar ou sustentar artigos (para sustentar tubos, cabos ou 
tubulação de proteção F 16 L 3/137) 

63/02 . Correias, fitas ou tiras metálicas; Juntas entre as 
extremidades das mesmas 

63/04 . . Juntas produzidas pela deformação das extremidades 
de elementos 

63/06 . . Juntas produzidas pela utilização de elementos 
separados de fixação, por ex., pela sua deformação 

63/08 . . . Juntas utilizando fivelas, cunhas ou elementos 
similares de travamento, fixos às extremidades dos 
elementos 

63/10 . Correias, fitas ou tiras não metálicas; Elementos 
filamentares, por ex., cordões, fios, fios metálicos; Juntas 
entre as extremidades dos mesmos 
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63/12 . . Juntas produzidas pela deformação ou amarração das 
extremidades de elementos 

63/14 . . Juntas produzidas pela utilização de elementos 
separados de fixação 

63/16 . . . Juntas utilizando fivelas, cunhas ou elementos de 
travamento similares fixos às extremidades dos 
elementos 

63/18 . Elementos providos de alças ou outros meios de suspensão 

65/00 Envoltórios ou coberturas flexíveis; materiais de 
embalagem de tipo ou forma especial (invólucros ou 
envelopes absorventes de choques 81/03; produtos em 
camadas, per se , B 32 B; materiais per se , ver as classes 
pertinentes) 

 
Nota 

Atenção para a definição de "elementos de embalagem" 
na Nota (5) após o título desta subclasse. 

 
65/02 . Invólucros ou capas flexíveis 
65/04 . . não retangulares 
65/06 . . . formados com abas dobráveis, por ex., abas de 

entretravamento 
65/08 . . . com elementos de fechamento, por ex., fechos 

corrediços 
65/10 . . retangulares 
65/12 . . . formados com linhas vincadas para facilitar o 

dobramento 
65/14 . . com áreas revestidas com adesivo 
65/16 . . com dispositivos para interceptar ou admitir a luz 
65/18 . . . com algumas áreas transparentes e outras opacas 
65/20 . . . com dispositivos para interceptar a luz de 

determinado comprimento de onda 
65/22 . . Detalhes 
65/24 . . . Abas ou outras projeções para identificação do 

conteúdo 
65/26 . . . Dispositivos de abertura 
65/28 . . . . Perfurações ou linhas de pequena resistência 
65/30 . . . . ranhuras, fendas ou entalhes 
65/32 . . . . Abas ou projeções similares para serem 

seguras com os dedos 
65/34 . . . . Cordões fixos de rasgar ou elementos flexíveis 

similares 
65/36 . . . . Reforços para guiar o dilaceramento 
65/38 . Materiais de embalagem de tipo ou forma especial 
65/40 . . Utilização de laminados para fins especiais de 

embalagem 
65/42 . . Utilização de materiais revestidos ou impregnados 
65/46 . . Aplicações de materiais desintegráveis, dissolúveis ou 

comestíveis [3] 

67/00 Espécies ou tipos de elementos de embalagem não incluídos 
em outro local  

67/02 . Braçadeiras ou grampos para prender artigos uns aos 
outros, para facilitar armazenagem ou transporte 

 
Espécies ou tipos de embalagens 

69/00 Artigos presos uns aos outros para facilitar 
armazenamento ou transporte sem utilização de elementos 
de embalagem (união de artigos para facilitar a embalagem B 
65 B 17/02) 

71/00 Feixes de artigos mantidos juntos por elementos de 
embalagem, por conveniência de estocagem ou transporte, 
por ex., suportes separadores e portáteis para muitos 
receptáculos, tais como latas de cerveja, garrafas de 
bebidas efervescentes; Fardos de material (amarração de 
feno ou palha A 01 D, A 01 F 1/00; enfeixamento ou 
enfardamento B 65 B, por ex., B 65 B 13/00, 27/00) 

71/02 . Disposições de amarradores flexíveis 
71/04 . . com elementos protetores ou de suporte dispostos entre 

o amarrador e os artigos ou materiais, por ex., para 
impedir roçadura do amarrador 

71/06 . compreendendo uma pluralidade de artigos, completa ou 
principalmente mantidos juntos por elementos de 
embalagem, por ex., sob tensão [3] 

71/08 . . sendo os envoltórios retraídos pelo calor [3] 
71/10 . . . e fornecido com inserções [5] 
71/12 . . os elementos de embalagem sendo formados mediante 

dobramento de uma única folha [5] 
71/14 . . . tendo a forma de um tubo, sem, ou não sendo 

caracterizado por paredes terminais (mangas 
59/04) [5] 

71/16 . . . . com elementos de localização do artigo (71/24 
tem prioridade) [5] 

71/18 . . . . . Tiras dobradas internamente a partir da 
parede superior ou da parede inferior [5] 

71/20 . . . . . Fendas ou aberturas ao longo da linha de 
dobramento do corpo tubular [5] 

71/22 . . . . . Aberturas formadas na parede lateral [5] 
71/24 . . . . com divisões [5] 
71/26 . . . . . Estendendo da parede superior ou da 

parede inferior [5] 
71/28 . . . . caracterizados pela alça [5] 
71/30 . . . . . integral com os elementos de embalagem 

tubular (71/32 tem prioridade) [5] 
71/32 . . . . . formado por furos de lingueta [5] 
71/34 . . . . caracterizados por linhas de quebra ou 

similares [5] 
71/36 . . . . caracterizados por apresentarem paredes 

terminais [5] 
71/38 . . os elementos de embalagem sendo formados mediante 

dobramento e interligação de duas ou mais folhas [5] 
71/40 . compreendendo uma pluralidade de artigos mantidos 

juntos apenas parcialmente pelos elementos de embalagem 
formados mediante dobramento de uma folha [5] 

71/42 . . formados mediante dobramento de uma única folha em 
um único elemento de camada [5] 

71/44 . . . caracterizados pela alça [5] 
71/46 . . formados mediante dobramento de uma única folha em 

um elemento tubular [5] 
71/48 . . . caracterizados pela alça [5] 
71/50 . compreendendo vários objetos que se mantêm juntos 

unicamente de forma parcial por elementos de embalagem 
formados de outro modo diferente do dobramento de uma 
folha [5] 

71/52 . Elementos de embalagem do tipo bandeja plana, providos 
de alças para a armazenagem ou o transporte de vários 
objetos (71/12, 71/38, 71/40, 71/50 têm prioridade) [5] 

71/54 . . sem compartimentos (71/60, 71/68 têm prioridade) [5] 
71/56 . . com uma só separação longitudinal (71/60, 71/68 têm 

prioridade) [5] 
71/58 . . formados pelo dobramento de uma folha e possuindo 

separações verticais [5] 
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71/60 . . formados pelo dobramento de uma folha em forma de 
elemento tubular, em que as porções de parede 
superiores estão dotadas com aberturas, através das 
quais podem passar os objetos [5] 

71/62 . . . com partes das paredes curvadas umas contra as 
outras para formar uma repartição longitudinal 
entre duas fileiras de objetos (71/64, 71/66 têm 
prioridade) [5] 

71/64 . . . com paredes rodeando os artigos quase 
inteiramente (71/66 tem prioridade) [5] 

71/66 . . . para manter uma só fileira de objetos [5] 
71/68 . . formados por dobramento e interligando duas ou mais 

folhas (71/72 tem prioridade) [5] 
71/70 . Bandejas planas com saliências ou recessos para recolher 

vários objetos, por ex., elementos intermediários para o 
empilhamento [5] 

71/72 . . formados por dobramento de uma ou mais folhas, e 
estando incluídas nos objetos nas aberturas de uma 
parede [5] 

73/00 Pacotes incluindo artigos presos a cartões, folhas ou telas 
(cartões para botões, botões de colarinhos ou abotoaduras A 44 
B 7/00; fixação de artigos a cartões, folhas ou telas B 65 B 
15/00) 

73/02 . Artigos, por ex., peças elétricas pequenas, fixas a telas 

75/00 Pacotes incluindo artigos ou materiais, total ou 
parcialmente, envolvidos por tiras, folhas, invólucros, 
tubos ou telas, de material flexível em folhas, por ex., em 
invólucros dobrados (71/00 tem prioridade; embrulhamento 
B 65 B 11/00) [5] 

75/02 . Artigos parcialmente encerrados em tiras ou folhas 
dobradas ou enroladas, por ex., jornais embrulhados 

75/04 . Artigos ou materiais totalmente encerrados em folhas 
simples ou tiras envolventes 

75/06 . . em folhas ou invólucros dobrados inicialmente para 
formar tubos 

75/08 . . . com as extremidades do tubo fechadas por 
dobramento 

75/10 . . . com as extremidades do tubo fechadas por torção 
75/12 . . . com as extremidades do tubo fechadas por 

achatamento e vedação por calor 
75/14 . . em folhas ou invólucros dobrados em volta de todos os 

lados do conteúdo, a partir da parte em que o conteúdo 
é colocado 

75/16 . . . sendo a parte vertical do invólucro fechada por 
torção 

75/18 . . . sendo a parte vertical do invólucro fechada por 
dobras ou pregas regulares ou irregulares, por ex., 
pacotes embrulhados em grupos 

75/20 . . em folhas ou invólucros dobrados em volta do 
conteúdo e com suas margens livres opostas unidas, 
por ex., por adesivos sensíveis à pressão, por 
encrespamento, vedação por calor ou solda 

75/22 . . . com a folha ou o invólucro formando uma 
reentrância para acomodar o conteúdo 

75/24 . . . . formando várias reentrâncias para acomodar 
uma série de artigos ou quantidades de material 

75/26 . Artigos ou materiais totalmente encerrados em folhas, 
laminadas ou em invólucros 

75/28 . Artigos ou materiais totalmente encerrados em invólucros 
compostos, isto é, invólucros formados pela associação ou 
interligação de duas ou mais folhas ou invólucros 

75/30 . . Artigos ou materiais fechados entre duas folhas ou 
invólucros opostos, tendo suas margens unidas, por 
ex., por adesivo sensível à pressão, encrespamento, 
vedação por calor ou solda 

75/32 . . . com uma ou ambas as folhas ou invólucros 
formando reentrâncias para acomodar o conteúdo 

75/34 . . . . e tendo várias reentrâncias para acomodar uma 
série de artigos ou quantidades de material 

75/36 . . . . com uma folha ou invólucro formando uma 
reentrância, sendo a outra formada de material 
em chapa duro e plano, por ex., embalagem de 
bolhas ("blister") 

75/38 . Artigos ou materiais encerrados em dois ou mais 
invólucros dispostos um dentro do outro 

75/40 . Pacotes formados encerrando-se artigos sucessivos ou 
acrescentando-se material em tiras, por ex., tiras dobradas 
ou tubulares ou subdividindo tubos cheios de líquidos, 
semilíquidos ou matéria plástica 

75/42 . . Cadeias de pacotes interligados 
75/44 . . Pacotes isolados, recortados de tiras ou tubos 
75/46 . . . contendo artigos 
75/48 . . . contendo líquidos, semilíquidos ou pastas, por ex., 

pacotes em forma de almofada. 
75/50 . . . . Pacotes tetraédricos 
75/52 . Detalhes 
75/54 . . Cartões, cupons ou outras inserções ou acessórios 

(dispositivos de abertura 75/70) 
75/56 . . . Alças ou outros meios de suspensão  
75/58 . . Dispositivos de abrir ou de remover conteúdos 

adicionados ou incorporados durante a manufatura do 
pacote 

75/60 . . . Costuras de fechamento de pequena resistência 
75/62 . . . Cortes ou perfurações, por ex., nas costuras de 

fechamento 
75/64 . . . Abas formadas por uma parte livre do invólucro 
75/66 . . . Cordões de rasgar ou elementos flexíveis similares 

inseridos ou aplicados 
75/68 . . . . estendendo-se através do fechamento do 

invólucro ou entre camadas do invólucro 
75/70 . . . Dispositivos rígidos para rasgar ou cortar 

77/00 Pacotes formados por artigos ou materiais encerrados em 
recipientes pré-formados, por ex., caixas, caixas de 
papelão, sacas, bolsas 

77/02 . Artigos embrulhados encerrados em recipientes rígidos ou 
semi-rígidos 

77/04 . Artigos ou materiais encerrados em dois ou mais 
recipientes dispostos um dentro do outro 

77/06 . . Líquidos ou semilíquidos encerrados em recipientes 
flexíveis dispostos dentro de recipientes rígidos 

77/08 . Materiais, por ex., materiais diferentes, encerrados em 
compartimentos separados formados durante o enchimento 
de um único recipiente 

77/10 . Fechamento de recipientes formados depois do enchimento 
(fechamento de recipientes cheios combinado com 
embalagem B 65 B 7/00, 51/00) 

77/12 . . dobrando e achatando a boca do recipiente e 
prendendo sem dobrar, por ex., por adesivo sensível à 
pressão, vedação por calor, solda, aplicando-se um 
elemento separado de fixação 

77/14 . . por achatamento e dobramento ou enrolamento 
subsequentes da boca 

77/16 . . por dobramento e torção da boca 
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77/18 . . . e fixando por meio de uma braçadeira ou 
amarrador deformável 

77/20 . . por aplicação de tampas ou cápsulas separadas 
77/22 . Detalhes 
77/24 . . Inserções ou acessórios adicionados ou incorporados 

durante o enchimento de recipientes (dispositivos de 
abertura 77/30) 

77/26 . . . Elementos ou dispositivos para colocar ou proteger 
os artigos 

77/28 . . . Cartões, cupons ou canudos para líquidos 
77/30 . . Dispositivos para abrir ou remover conteúdos 

adicionados ou incorporados durante o enchimento ou 
o fechamento de recipientes 

77/32 . . . Cordões de rasgar ou elementos flexíveis similares 
77/34 . . . . encerrados em uma vedação da boca 
77/36 . . . . dispostos sob um invólucro, rótulo ou outro 

elemento de material em folha prendendo uma 
tampa, capa ou boca de recipiente 

77/38 . . . Costuras de fechamento de pequena resistência 
77/40 . . . Dispositivos rígidos para cortar ou rasgar 

79/00 Espécies ou detalhes de pacotes, não incluídos em outro 
local 

79/02 . Disposições ou dispositivos para indicar armazenamento 
ou transporte incorreto (dispositivos de medição G 01) 

 
Recipientes, elementos de embalagem ou pacotes, de tipos ou 
formas especiais ou especialmente adaptados a organismos, artigos 
ou materiais que apresentem problemas especiais de transporte, 
armazenamento ou distribuição 
 
81/00 Recipientes, elementos de embalagem ou pacotes, para 

conteúdos que apresentem problemas especiais de 
transporte ou armazenamento ou adaptados para outros 
fins que não embalagem depois da remoção do conteúdo 

 
 
Nota 
 
 Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação dos grupos 111:00 ou 113:00. Os códigos de 
indexação  devem ser não-ligados.  [6] 
 

81/02 . especialmente adaptados para proteger os conteúdos de 
possíveis avarias mecânicas [6] 

81/03 . . Invólucros ou envelopes com propriedades de absorção 
de choque, por ex., filmes com bolhas de ar  [6] 

81/05 . . que mantém os conteúdos afastados das paredes da 
embalagem, ou de outros conteúdos ( 81/03 tem 
prioridade )  [6] 

81/07 . . . utilizando meios de suspensão elásticos  [6] 
81/09 . . . utilizando um material amortecedor de choque, 

constituído por elementos sólidos do tipo 
esponjoso por ex., grânulos  [6] 

81/107 . . . utilizando blocos de material amortecedor de 
choque [6] 

81/127 . . . utilizando folhas rígidas ou semi-rígidas de 
material amortecedor de choque  [6] 

81/133 . . . . de uma forma especialmente adaptada para 
acomodar conteúdos, por ex., bandejas  [6] 

81/113 . . . . de uma forma especialmente adaptada para 
acomodar conteúdos  [6] 

81/15 . . . utilizando líquidos  [6] 
81/17 . . especialmente adaptados para entrar em colapso sem 

danificar os conteúdos  [6] 
81/18 . que proporciona um ambiente específico para os 

conteúdos, por ex., temperatura acima ou abaixo da 
ambiente ( com isolamento térmico 81/38; caixas de gelo 
com meios de resfriamento F25D )  [6] 

81/20 . . no vácuo ou sob pressão superatmosférica ou em uma 
atmosfera especial, por ex., de gás inerte 

81/22 . . em condições de umidade ou imersos em líquidos 
81/24 . Adaptações para prevenir a deterioração ou decomposição 

do conteúdo; Aplicações ao recipiente ou material de 
embalagem de conservantes alimentícios, fungicidas, 
pesticidas ou repelentes de animal (com isolamento 
térmico 81/38) [6] 

81/26 . . com dispositivos para drenar ou absorver fluidos, por 
ex., exsudados pelo conteúdo; Utilização de 
anticorrosivos ou secantes 

81/28 . . Utilização de meios para conservar alimentos, 
fungicidas, pesticidas ou repelentes contra animais 

81/30 . . por interceptação da luz ou outra irradiação externa 
(invólucros 65/16) 

81/32 . para a embalagem de dois ou mais materiais diferentes que 
devem ser mantidos separados antes de usar-se misturados 
(recipientes com divisões removíveis ou destrutíveis 
25/08) 

81/34 . para embalar alimentos destinados a serem cozidos ou 
aquecidos na própria embalagem  [6] 

81/36 . adaptados à utilização sem fins de embalagem depois de 
removido o conteúdo 

81/38 . com isolamento térmico (garrafas térmicas ou similares A 
47 J 41/00) 

83/00 Recipientes ou embalagens providos de meios especiais 
para distribuir o seu conteúdo (meios distribuidores 
incorporados a dispositivos de fechamento removíveis ou 
presos de modo não-permanente 47/00; para lojas, armazéns, 
escritórios, bares ou similares A 47 F 1/04; mostruários ou 
armários com dispositivos distribuidores A 47 F 3/02; 
depósitos de parafusos ou porcas combinados com chaves de 
porca, chaves inglesas ou chaves de fenda B 25 B 23/06; 
dispositivos para distribuir pregos B 25 C 3/00; para uso 
correlato ao manuseio de folhas, bobinas ou material 
filamentar B 65 H; mecanismos de entrega acionados por 
moeda G 07 D 1/00) 

83/02 . para distribuir objetos em forma de vareta, por ex., agulhas 
(receptáculos ou caixas de charutos ou cigarros A 24 F 
15/00) 

83/04 . para distribuição de pequenos artigos anelares, em forma 
de discos ou esféricos ou similares, por ex., tabletes, 
pílulas 

83/06 . para distribuir material em pó ou granulado (aparelhos de 
vaporização ou atomização em geral B 05 B) 

83/08 . para distribuição sucessiva de artigos delgados planos 
83/10 . . para distribuição de lâminas de barbear 
83/12 . . para distribuição de bilhetes ou fichas 
83/14 . para distribuição de conteúdos líquidos ou semilíquidos 

por pressão gasosa interna, isto é, recipientes de aerossol 
(aparelhos de vaporização ou atomização em geral B 05 B; 
sifões, bombeamento de um fluido pelo contato direto de 
outro fluido F 04 F; vasilhames para conter ou armazenar 
gases comprimidos, liqüefeitos ou solidificados F 17 C) 

83/16 . . caracterizados pelos meios de acionamento [5] 
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83/18 . . Recipientes dotados de uma alavanca manual [5] 
83/20 . . . Tampas que servem para o acionamento [5] 
83/22 . . . com meios para impedir o acionamento (50/00 tem 

prioridade) [5] 
83/24 . . . com meios para manter as válvulas abertas [5] 
83/26 . . . que operam automaticamente, por ex., 

periodicamente [5] 
83/28 . . Bocais, seus meios de suporte ou seus acessórios 

especialmente adaptados para esse fim [5] 
83/30 . . . para dirigir o jato de pulverização [5] 
83/32 . . Tubos submersos [5] 
83/34 . . Limpeza ou prevenção da obstrução do orifício de 

saída [5] 
83/36 . . que permitem o funcionamento em todas as posições 

[5] 
83/38 . . Detalhes do corpo do recipiente (dispositivos de alívio 

de pressão 83/70) [5] 
83/40 . . Tampas de fechamento (tampas para o acionamento 

83/20) [5] 
83/42 . . Meios de enchimento ou de carga [5] 
83/44 . . Válvulas especialmente adaptadas dos mesmos; 

Dispositivos de regulagem (meios de enchimento ou 
descarga 83/42; dispositivos de alívio de pressão 
83/70) [5] 

83/46 . . . Válvulas basculantes (83/50 tem prioridade) [5] 
83/48 . . . Válvulas elevadoras, por ex., operadas por ação de 

impulso (83/50 tem prioridade) [5] 
83/50 . . . Válvulas que não tornam a se fechar [5] 
83/52 . . . para medição [5] 
83/54 . . . . Válvulas medidoras [5] 
83/56 . . desligadas quando invertidas [5] 
83/58 . . Entradas separadas para gás e material no duto da 

válvula (83/60 tem prioridade) [5] 
83/60 . . Produto e propelente separados [5] 
83/62 . . . por membrana, bolsa ou similar [5] 
83/64 . . . por pistão [5] 
83/66 . . . inicialmente  separado, posteriormente misturado 

[5] 
83/68 . . Dispensando dois ou mais produtos [5] 
83/70 . . Dispositivos de alívio de pressão [5] 
83/72 . . com dispositivos de aquecimento ou resfriamento [5] 
83/74 . . . aquecimento por reação exotérmica [5] 
83/76 . Para dispensar material de circulação por meio de um 

pistão ou similar (ferramentas manuais para descarga de 
materiais fluidos através de um orifício de saída por 
pressão B 05 C 17/005) [5] 

 
Nota 
 

Atenção para a Nota (4) após o título desta subclasse. [6] 
 

85:00 Recipientes , elementos  de embalagens ou embalagens, 
especialmente adaptados para artigos ou materiais 
especiais (71/00, 83/00 tem prioridade, equipamentos 
manuais, mala de viagem A45C; equipamento de cosmética 
ou toalete A 45 D; recipientes especialmente adaptados para 
fins médicos ou farmacêuticos A 61 J/00; latas de tintas B 44 
D 3/12; panelas de óleo F 16 N 3/04; estojos para carregar 
armas portáteis F 41 C 33/06; embalagem munição ou cargas 
explosivas F 42 B 39/00; recipientes para transportes de 
dados, especialmente adaptados para cooperar com os 
aparelhos de gravar ou reproduzir G 11 B 23/00)  [5,6] 

 

85/02 . para artigos em forma anelar (para material em bobina ou 
similar a fita, enrolado em forma espiral achatada 85/671) 

85/04 . . para rolo de fio metálico, cordas ou mangueiras 
85/06 . . para pneus 
85/08 . para artigos compressíveis ou flexíveis, em forma de 

vareta ou tubulares 
85/10 . . para cigarros 
85/12 . . para charutos 
85/14 . . para tubos desmontáveis ou dobráveis 
85/16 . para artigos compressíveis ou flexíveis de outras formas 

(para vestimentas 85/18) 
85/18 . para vestimentas, isto é, roupas, chapéus, sapatos 
85/20 . para artigos não compressíveis ou rígidos em forma de 

vareta ou tubulares 
85/22 . . para macarrões, espaguetes ou outros produtos 

farináceos similares 
85/24 . . para agulhas, pregos ou outros pequenos artigos 

similares de forma alongada 
85/26 . . para eletrodos de soldar 
85/28 . . para lápis ou canetas (caixas de lápis A 45 C 11/34) 
85/30 . para artigos especialmente sensíveis o dano por choque ou 

pressão 
85/32 . . para ovos 
85/34 . . para frutas, por ex., maçãs, laranjas, tomates 
85/36 . . para biscoitos ou outros produtos de panificação 
85/38 . . para aparelhos óticos ou outros aparelhos delicados de 

medição, cálculo ou controle 
85/40 . . . para relógios de pulso, relógios de parede ou peças 

dos mesmos 
85/42 . . para ampolas; para bulbos de lâmpadas; para válvulas 

ou tubos eletrônicos 
85/44 . . para louças 
85/46 . . para tijolos, telhas ou blocos para construção 
85/48 . . para chapas de vidro 
85/50 . para organismos vivos, artigos ou materiais sensíveis a 

mudanças de ambiente ou de condições atmosféricas, por 
ex., animais terrestres, pássaros, peixes, plantas aquáticas, 
plantas não aquáticas, bulbos de flores, flores colhidas, 
folhagens (dispositivos para transporte de peixes vivos A 
01 K 63/02) 

85/52 . . para plantas vivas; para bulbos em desenvolvimento 
85/57 . para discos [3] 
85/575 . para fitas cassetes [5] 
85/58 . para rolamentos de esferas, arruelas, botões ou artigos 

similares de forma esférica ou em forma de disco (cartões 
para botões, botões de colarinho, abotoaduras A 44 B 7/00) [3] 

85/60 . para doces ou produtos de confeitaria similares [3] 
85/62 . para pilhas de artigos; para disposição especial de grupos 

de artigos [3] 
85/64 . para artigos volumosos [3] 
85/66 . para rolos enormes; para rolos de tapetes [3] 
85/67 . para outros materiais bobinados ou similares a fitas (para 

fitas cassete 85/575) [3,5] 
85/671 . . enrolado em forma espiral achatada [3] 
85/672 . . . sobre núcleos [3] 
85/675 . . enrolado em forma helicoidal [3] 
85/676 . . . sobre núcleos [3] 
85/677 . . . . sobre cartões planos [3] 
85/68 . para máquinas, motores ou veículos montados ou 

desmontados [3] 
85/72 . para líquidos, semilíquidos ou materiais plásticos ou 

pastosos, que sejam comestíveis ou potáveis [3] 
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85/73 . . com meios especialmente adaptados para criar 
efervescência nos líquidos, por ex., para formar bolhas 
ou fazer espuma na cerveja  [7] 

85/74 . . para manteiga, margarina ou toucinho [3] 
85/76 . . para queijo [3] 
85/78 . . para sorvete [3] 
85/80 . . para leite [3] 
85/804 . Recipientes ou embalagens descartáveis com conteúdos 

para infusão ou dissolvido in situ  [7] 
85/808 . . para imersão no líquido, por ex., saquinhos de chá  [7] 
85/812 . . . com detalhes que facilitam sua suspensão  [7] 
85/816 . . nos quais o líquido é adicionado, por ex., copos 

contendo comida em pó ou desidratada  [7] 
85/82 . para venenos [3] 
85/84 . para produtos químicos corrosivos [3] 
85/86 . para componentes elétricos (pequenos componentes 

elétricos fixados a cartões, folhas ou  telas 73/02 para 
objetos particularmente sensíveis a danos por choque ou 
pressão 85/30; para ampolas, bulbos de lâmpadas, válvulas 
ou tubos eletrônicos 85/42) [6] 

85/88 . Baterias  [6] 
85/90 . Circuitos integrados  [6] 
 
 

Nota 

 Atenção para a definição de “containers de grande porte” na 
Nota (3) após o título desta subclasse. [3] 

88/00 Containers de grande porte (componentes, detalhes ou 
acessórios 90/00; construção ou montagem de containers para 
estocagem de material a granel, empregando-se técnicas de 
engenharia civil, in situ ou fora dele E 04 H 7/00; reservatórios 
de gás de capacidade variável F 17 B; vasos (botijas) para 
conter ou estocar gases comprimidos, liquefeitos ou 
solidificados F 17 C) [3] 

88/02 . rígidos (88/34 a 88/78 têm prioridade; alimentadores 
88/26) [3] 

88/04 . . esféricos (88/12 tem prioridade) [3] 
88/06 . . cilíndricos (88/12 tem prioridade) [3] 
88/08 . . . com eixo vertical [3] 
88/10 . . . em forma de paralelepípedo (88/12 tem prioridade) 

[3] 
88/12 . . adaptados especialmente para transporte (associados a 

veículos, ver as subclasses pertinentes de B 60 a B 64) 
[3] 

88/14 . . . por ar [3] 
88/16 . flexíveis (88/34 a 88/78 têm prioridade; alimentadores 

88/26) [3] 
88/18 . . em forma de fole (88/22 tem prioridade; ligações de 

válvulas à material elástico inflável B 60 C 29/00) [3] 
88/20 . . com paredes extremas rígidas (88/18, 88/22 têm 

prioridade) [3] 
88/22 . . adaptados, especialmente, a transporte (associados a 

veículos, ver as subclasses pertinentes, de B 60 a B 64) 
[3] 

88/24 . . . por ar [3] 
88/26 . Alimentadores, isto é, containers tendo descargas em 

forma de funil (88/34 a 88/78 têm prioridade) [3] 
88/28 . . Construção ou forma do seguimento de descarga [3] 

88/30 . . adaptados especialmente para facilitar o transporte de 
um local de utilização para outro (alimentadores 
dobráveis 88/52) [3] 

88/32 . . em disposição múltipla [3] 
88/34 . tendo coberturas oscilantes, por ex., tetos ou cobertas 

flutuantes (meios de ventilação 90/34) [3] 
88/36 . . com segmentos relativamente móveis [3] 
88/38 . . com dispositivos receptores da água da superfície; por 

ex., dreno [3] 
88/40 . . com suporte para cobertura pousada no solo [3] 
88/42 . . com meios de vedação entre o anel de cobertura e o 

receptáculo [3] 
88/44 . . . Com meios magnéticos atuando sobre a vedação 

[3] 
88/46 . . . com meios mecânicos atuando sobre a vedação [3] 
88/48 . . . com meios fluidos atuando sobre a vedação [3] 
88/50 . . . com espuma elástica ou vedação acolchoada [3] 
88/52 . dobrável, isto é, com paredes articuladas entre si ou ligadas 

de modo a poderem ser destacadas [3] 
88/54 . Caracterizados por meios para facilitar o enchimento ou o 

esvaziamento (construção ou forma da seção de descarga 
dos alimentadores 88/28; portinholas ou dispositivos de 
fechamento 90/54; enchimento ou esvaziamento de silos 
(bunkers), alimentadores ou containers similares B 65 G 
65/30) [3] 

88/56 . . por basculamento [3] 
88/58 . . por deslocamento de paredes [3] 
88/60 . . . de paredes internas [3] 
88/62 . . . . sendo as paredes deformáveis [3] 
88/64 . . evitando a formação de ponte [3] 
88/66 . . . usando dispositivos vibradores ou de impacto [3] 
88/68 . . . usando dispositivos rotativos [3] 
88/70 . . . usando jatos de fluido (88/72 tem prioridade) [3] 
88/72 . . Dispositivos fluidificantes [3] 
88/74 . possuindo meios para aquecer, resfriar, aerar ou 

condicionar de qualquer outro modo o conteúdo [3] 
88/76 . para uso subterrâneo (portinholas, aberturas para inspeção, 

coberturas para tal fim 90/10) [3] 
88/78 . para uso sobre a água ou submerso (portinholas, aberturas 

de inspeção, coberturas para as mesmas 90/10) [3] 
 
90/00 Componentes, detalhes ou acessórios para containers de 

grande porte (88/34 a 88/78 têm prioridade) [3] 
90/02 . Construção da parede [3] 
90/04 . . Revestimentos [3] 
90/06 . . Coberturas, por ex., para fins de isolamento [3] 
90/08 . . Interconexões de partes da parede; Meios de vedação 

para as mesmas [3] 
90/10 . Portinholas; Aberturas de inspeção; Cobertura para as 

mesmas (dispositivos de segurança 90/22; coberturas ou 
elementos de fechamento similares, para vasos de pressão 
em geral F 16 J 13/00) [3] 

90/12 . Suportes [3] 
90/14 . . Pés, por ex., removíveis [3] 
90/16 . . Deslizadores ou patins [3] 
90/18 . . Rodízios, roletes ou similares, por ex., removíveis 

(rodízios em geral B 60 B) [3] 
90/20 . . Estruturas ou malhas, por ex., para containers flexíveis 

[3] 
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90/22 . Dispositivos de segurança (coberturas flutuantes 88/34; 
disposições dos equipamentos indicadores ou medidores 
90/48; combate a incêndio A 62 C) [3] 

90/24 . . Meios de retenção contra o derramamento, por ex., 
reservatórios de recuperação [3] 

90/26 . . Prevenção de enchimento excessivo (meios de 
retenção do derramamento 90/24; disposições dos 
equipamentos indicadores ou medidores 90/48) [3] 

90/28 . . Meios de evitar ou minimizar o escapamento de 
vapores [3] 

90/30 . . Recuperação dos vapores de escape [3] 
90/32 . . Disposições para evitar ou minimizar, o efeito de 

excesso de pressão ou de pressão insuficiente (válvulas 
per se F 16 K) [3] 

90/34 . . . Meios de arejamento (tanques de combustível para 
veículos caracterizados por meios de arejamento B 
60 K 15/035) [3,5] 

90/36 . . . Partes de resistência reduzida [3] 
90/38 . . Meios para reduzir o espaço do vapor ou para reduzir a 

formação de vapor no interior dos containers [3] 
90/40 . . . pelo uso de enchimentos de material poroso [3] 
90/42 . . . pelo uso de materiais especiais para cobrir a 

superfície de líquidos [3] 
90/44 . . . pelo uso de gás inerte, para preencher o espaço 

acima do líquido ou entre conteúdos [3] 
90/46 . . Disposições para dissipar cargas eletrostáticas ou para 

evitar sua formação (dissipação de cargas eletrostáticas 
ou impedimento de formação das mesmas em geral H 
05 F) [3] 

90/48 . Disposições dos equipamentos indicadores ou medidores 
[3] 

90/50 . . dos equipamentos indicadores de vazamento  
(verificação da vedação de fluidos em estruturas G 01 
M 3/00) [3] 

90/52 . Equipamentos anti-respingo (tanques de combustível de 
veículos com meios que modificam ou controlam a 
distribuição ou movimentação do combustível, por ex., 
para evitar ruído, aumento de pressão, salpico ou 
degradação do combustível, B 60 K 15/077) [3] 

90/54 . Portas ou fechamentos (para portinholas de inspeção 
90/10; coberturas ou elementos similares de fechamento, 
para os vasos de pressão em geral F 16 J 13/00; válvulas 
per se F 16 K) [3] 

90/56 . . operando mediante deformação de paredes flexíveis 
[3] 

90/58 . . providos de elementos de fechamento que deslizem no 
plano da abertura [3] 

90/60 . . . e providos de uma ou mais aberturas [3] 
90/62 . . providos de elementos de fechamento que se 

movimentem fora do plano da abertura [3] 
90/64 . . possuindo elementos de fechamento formados por 

muitas peças, sendo estas peças levadas à sua posição 
de fechamento, uma por uma, conforme as 
necessidades [3] 

90/66 . . Dispositivos operacionais para tal fim [3] 
 

91/00 Caixas de correio ou similares para coletar artigos postais 
ou outros (para uso doméstico A 47 G 29/12; estruturados 
como porta-sacos B 65 B 67/00; calhas para correspondência 
em edifícios B 65 G 11/04; cofres E 05 G) 

 
Esquema de indexação associado aos grupos 39/00 a 55/00, 
relativos aos meios indicados de fechamento. O código de 
indexação deve ser não-ligado. [5] 
 
Nota 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação.  [6] 

 
101:00 Meios indicadores de fechamento [5] 
 
Esquema de indexação associado com o grupo 81/00, relativo ao 
material ou meios utilizados. Os códigos de indexação devem ser 
não-ligados.  [6] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação.  [6] 

 
111:00 Utilizando material de espuma  [6] 
 
111:02 . formado in situ  [6] 
 
113:00 Utilizando meios infláveis  [6] 
 

 

B 65 F COLETA OU REMOÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO OU REFUGOS SIMILARES (desinfecção de refugos A 61 L; 
desintegradores de refugos B 02 C; triagem de refugos B 03 B, B 07 B; carrinhos de mão para transporte de receptáculos de refugos B 
62 B; porta-sacos B 65 B 67/00; conversão de refugos em fertilizantes C 05 F; conversão de refugos em combustíveis sólidos C 10 L; 
esgotos, fossas E 03 F; disposições em edifícios para remoção de refugos E 04 F 17/10; fornalhas para incineração de refugos F 23 G) 

 

1/00 Receptáculos para refugos (recipientes não especialmente 
adaptados para refugos, características de receptáculos de 
refugos de interesse geral B 65 D) 

1/02 . sem inserções removíveis 
1/04 . com inserções removíveis 

1/06 . . com inserções flexíveis, por ex., sacos ou sacas 
1/08 . . com inserções rígidas 
1/10 . com meios de enchimento de refugo, por ex., fechamentos 

pneumáticos 
1/12 . com dispositivos para facilitar o esvaziamento 
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1/14 . Outras características estruturais (suportes ou sistemas de 
transporte para artigos manuais A 45 F 5/00; dispositivos 
de fechamento para folhas de porta E 05 C; dobradiças E 
05 D) 

1/16 . . Tampas ou capas (operadas por pedal ou alavanca de 
mão B 65 D) 

3/00 Veículos especialmente adaptados à coleta de refugos 
(veículos em geral B 60; equipamento ou acessórios de 
acionamento de veículos B 60 K; descarga dos conteúdos pela 
inclinação de todo o veículo B 65 G; aparelhos sobre rodas 
para esvaziar esgotos ou fossas E 03 F 7/10) 

3/02 . com meios para neles descarregar receptáculos de refugos 
(estrutura de transportadores B 65G; carregadores 
separados dos veículos B 66 F; sistemas de controle a 
fluido em geral F 15 B) 

3/04 . . Articulações, braços articulados ou suportes 
articulados para levantar e depois inclinar os 
receptáculos 

3/06 . . . Arrumação ou disposição de atuadores a fluidos 
3/08 . . Elevadores de plataforma ou guinchos com guias ou 

corrediças para levantar ou inclinar receptáculos 
3/10 . . . Arrumação ou disposição de atuadores a fluidos 
3/12 . . Movimento conjugado de tampas, abas e portinholas 

no veículo e no receptáculo; Operação de fechamento 
de veículo conjugada à inclinação do receptáculo 

3/14 . com dispositivos para carregar, distribuir ou comprimir o 
refugo no interior do tanque de um veículo de refugos 
(3/02 tem prioridade) [2] 

3/16 . . com rodas transportadoras (com transportadores 
helicoidais 3/22) [2] 

3/18 . . com transportadores sem fim, por ex., elevadores [2] 
3/20 . . com pistões, chapas ou dispositivos similares para 

carregar (para descarregar 3/28) [2] 
3/22 . . com transportadores helicoidais, tanques rotativos [2] 
3/24 . com dispositivos para descarregar o tanque de um veículo 

de refugos [2] 
3/26 . . por inclinação do tanque [2] 
3/28 . . pelo movimento longitudinal de uma parede, por ex., 

uma chapa, um pistão ou similares (para carregar 3/20) 
[2] 

5/00 Coleta ou remoção de refugos por outros meios que não 
receptáculos ou veículos (silos de armazenamento, carga ou 
descarga dos mesmos B 65 G) 

7/00 Dispositivos de limpeza ou desinfecção associados e 
receptáculos ou veículos para refugos (esses dispositivos per 
se A 61 L, B 08 B) 

9/00 Transferência de refugos entre veículos ou recipientes com 
armazenagem intermediária ou prensagem (prensas para 
enfardar per se B 30 B 9/30) [4] 

 

B 65 G DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE OU DE ESTOCAGEM, por ex., TRANSPORTADORES PARA CARREGAR OU PARA 
BASCULAR; SISTEMAS DE TRANSPORTADORES PARA LOJAS; TRANSPORTADORES POR TUBO PNEUMÁTICO; 
(transporte ou estocagem cujos dispositivos sejam usados para manuseio ou tratamento especiais de artigos ou materiais, ver a subclasse 
pertinente, por ex., em usinagem de metal B 21 D 43/00, B 23 Q 7/00, 41/02; tipos para veículos, ferrovias, barcos ou aeronaves B 60 a 
B 64; em embalagem B 65 B; manuseio de materiais delgados ou filamentosos B 65 H; içamento, suspensão, reboque, por ex., 
carregadores de caminhões B 66; manuseio de líquidos B 67; adaptados especialmente a condições subterrâneas E 21 F 13/00; 
estocagem ou distribuição de gases ou de líquidos F 17; no manuseio de materiais radioativos G 21 C 19/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

Carga e descarga ..........................................65/00, 67/00, 69/00 
Transferência, transbordo..................................................63/00 
Armazenamento.................................................1/00, 3/00, 5/00 
Empilhamento, desempilhamento 

de artigos ........................................................ 57/00 a 61/00 
de material solto..........................................................65/28 

Dispositivos auxiliares de 
movimentação manual................................................7/00, 9/00 

TRANSPORTADORES, CALHAS 
Mecânicos 

com elemento sem-fim................................... 15/00 a 23/00 
com movimento especial............25/00, 27/00, 29/00, 33/00 

 
outros tipos.................................................................. 35/00 
combinações ou sistemas de uso 
geral ................................................................. 37/00, 49/00 
calhas; galerias de rolamento; 
projetores ..............................................11/00; 13/00; 31/00 

Peças ou dispositivos auxiliares 
aplicáveis a diversos tipos 

roletes; armações; dispositivos  
auxiliares de movimentação .................39/00; 41/00; 47/00 
controle, segurança; manutenção..................... 43/00; 45/00 

Não mecânicos ............................................ 51/00; 53/00, 54/00 
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Armazenamento; Dispositivos de armazenamento 

1/00 Estocagem de artigos, individualmente ou em disposição 
ordenada, em armazéns ou depósitos (combinações de 
transportadores em armazéns, depósitos ou oficinas 37/00; 
empilhamento de artigos 57/00; remoção dos artigos das pilhas 
59/00; máquinas de carga 65/02; disposição de artigos para 
serem secos ou tostados em estufas ou fornos de secagem F 26, 
F 27) 

1/02 . Dispositivos de armazenamento (móveis, equipamentos de 
lojas, utensílios de mesa A 47 B, F, G; garagens mecânicas 
E 04 H; para cartões de registro de dados associados a 
máquinas para marcação ou leitura de dados G 06 K; 
trocadores ou separadores de moedas G 07 D; aparelhos 
acionados por moedas G 07 F) 

1/04 . . mecânicos 
1/06 . . . tendo meios para apresentar os artigos a serem 

removidos em posição ou nível preestabelecidos 
(1/12 tem prioridade) [3] 

1/07 . . . . sendo o artigo superior de uma pilha sempre 
apresentado ao mesmo nível pré- 
determinado [3] 

1/08 . . . . sendo os artigos alimentados por gravidade 
1/10 . . . com prateleiras que se movem em relação umas às 

outras para facilitar inserção ou remoção de artigos 
1/12 . . . com suportes ou porta-artigos móveis em um 

circuito fechado para facilitar inserção ou remoção 
de artigos 

1/127 . . . . ficando o circuito restrito a um plano vertical 
[3] 

1/133 . . . . ficando o circuito restrito a um plano 
horizontal [3] 

1/137 . . . com disposições ou meios de controle automático 
para selecionar os artigos que devem ser 
removidos (dispositivos para alimentar artigos, em 
um transportador de vários grupos de artigos 
47/10) [4] 

1/14 . . Suportes ou separadores de pilhas 
1/16 . Disposição especial de artigos em espaços de 

armazenamento 
1/18 . . Artigos inclinados de forma a se sustentarem 

mutuamente 
1/20 . . Artigos dispostos em camadas com espaços entre si 

3/00 Armazenamento de material a granel ou de artigos soltos, 
isto é, em desordem (fechamento ou esvaziamento de espaços 
de armazenamento ou de recipientes, espalhando ou 
empilhando material a granel ou os artigos soltos 65/28, 65/30, 
69/04; armazenamento de produtos agrícolas ou hortícolas A 
01 F 25/00) 

3/02 . ao ar livre (3/04 tem prioridade) 
3/04 . per silos, tremonhas ou containers similares de grande 

porte (tais containers per se B 65 D 88/00) 

5/00 Estocagem de fluidos em cavidades ou câmaras naturais ou 
artificiais da terra (modificação de passagens ou de câmaras 
de minas para fins de estocagem, especialmente para fluidos E 
21 F 17/16) 

Dispositivos auxiliares do transporte manual de artigos a pequenas 
distâncias, por ex., armazenamento em depósitos, armazéns ou 
fábricas (calhas 11/00; galerias de rolamento 13/00; transportadores 
de bagagem A 45 C 13/38; suportes ou transportadores para artigos 
manuais ou para emprego em viagem ou acampamento A 45 F 5/00; 
veículos em geral, eixos, rodas B 60; veículos a colchão de ar B60 V; 
carrinhos de mão, trenós, características de dispositivos sob rodas de 
propulsão manual ou controlados por pedestres, características de 
veículos a motor igualmente aplicáveis a carrinhos de mão B 62 B; 
dispositivos para deslocar embarcações B 63 C, E 02 C; recipientes, 
pallets B 65 D; colchões de ar como elementos de sustentação F 16 C 
29/00) 

7/00 Dispositivos para mover ou inclinar cargas pesadas (para 
inclinar e esvaziar barricas ou tonéis 65/24) 

7/02 . Dispositivos adaptados para serem interpostos entre a 
carga e o chão ou piso, por ex., alavancas com meios para 
auxiliar o transporte de cargas (alavancas per se B 66 F 
15/00) 

7/04 . . Roletes 
7/06 . . utilizando fluidos à alta pressão, fornecidos por uma 

fonte independente para formar uma almofada entre a 
carga e o chão 

7/08 . . para inclinar a carga 
7/10 . . para rolar cargas cilíndricas 
7/12 . Porta-cargas, por ex., ganchos, laços, arreios, luvas, 

modificados para suporte de carga 
9/00 Aparelhos com transportadores de carga suspensos, 

acionados à mão ou por gravidade (transportadores de 
corrente ou cordas sem-fim de operação manual 17/00; 
sistemas ferroviários B 61 B) 

 
Calhas; Espécies ou tipos de transportadores; Características 
estruturais, detalhes ou dispositivos auxiliares próprios de 
transportadores de tipos especiais (alimentação ou descarga de 
transportadores por disp ositivos incorporados a ou conjugados 
funcionalmente a transportadores 47/00; carga ou descarga 65/00; 
escadas ou passarelas rolantes B 66 B 21/00; transportadores à cadeia 
de arrasto E 02 F 3/46) [4] 

11/00 Calhas (utilizadas como dispositivos de armazenamento 1/02, 
B 65 D 88/26; para esportes, jogos ou diversões A 63 G 21/00; 
para disposição de refugos em edifícios E 04 F 17/12) 

11/02 . retas 
11/04 . para correspondência em edifícios 
11/06 . helicoidais ou em espiral 
11/08 . com superfícies de guia, descontínuas, por ex., dispostas 

em ziguezague ou em cascata 
11/10 . flexíveis 
11/12 . articuladas 
11/14 . extensíveis, por ex., telescópicas 
11/16 . Superfícies internas; Revestimentos 
11/18 . Suportes ou montagens  
11/20 . Dispositivos auxiliares, por ex., para desviar, controlar a 

velocidade de ou agitar artigos ou sólidos 

13/00 Galerias de rodagem (dispositivos de armazenamento 
compreendendo galerias de rodagem 1/02; transportadores de 
corrente sem-fim compreendendo roletes para sustentar a carga 
17/00; roletes ou sua disposição 39/00; em instalações de 
laminação B 21 B 39/00, 41/00) 

13/02 . com roletes acionados 
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13/04 . . com todos os roletes acionados 
13/06 . . Meios de acionamento por roletes [3] 
13/07 . . . com elementos de acionamento sem-fim 
13/071 . . . com engate por fricção 
13/073 . . . compreendendo engrenagem de roda livre 
13/075 . Meios de frenagem [3] 
13/08 . curvas; com ramificações 
13/10 . . Dispositivos de desvio 
13/11 . Armações de rolete 
13/12 . . ajustáveis 

15/00 Transportadores com superfícies sem-fim para transporte 
de caga, isto é, correias ou elementos contínuos similares, 
aos quais o esforço de tração é transmitido por outros 
meios que não elementos sem-fim de acionamento de 
configuração, similares (com superfícies para transporte da 
carga formadas por articulações longitudinais interligadas 
17/06) 

15/02 . para transportar em um arco circular 
15/04 . sendo a carga transportada sobre a parte inferior da 

superfície sem-fim 
15/06 . com as peças da superfície sem-fim colocadas no mesmo 

plano e paralelas umas às outras, deslocando-se em sentido 
oposto 

15/08 . sendo a superfície de suporte da carga formada por uma 
correia côncava ou tubular, por ex., uma correia formando 
uma canaleta 

15/10 . compreendendo duas ou mais superfícies sem-fim 
conjugadas com eixos paralelos longitudinais ou vários 
elementos paralelos, por ex., cordas formando uma 
superfície sem-fim 

15/12 . . com duas ou mais correias sem-fim 
15/14 . . . sendo a carga transportada entre as correias 
15/16 . . . . entre uma correia auxiliar e uma correia 

principal 
15/18 . . . sendo as correias vedadas nas bordas 

(transportadores de superfície sem-fim com uma só 
correia de bordas vedadas 15/08) 

15/20 . . . dispostas lado a lado, por ex., para transporte de 
artigos planos em posição vertical (para transporte 
de folhas ou artigos planos delgados similares B 65 
H) 

15/22 . compreendendo uma série de unidades conjugadas 
15/24 . . em tandem 
15/26 . . extensíveis, por ex., telescópicas 
15/28 . Transportadores com uma superfície de transporte de carga 

formada por uma única correia plana, não incluídos em 
outro local 

15/30 . Correias ou transportadores de carga sem-fim similares 
(conjugados a trilhos ou similares 21/22; com roletes 
39/20; correias em geral F 16 G) 

15/32 . . feitos de borracha ou matéria plástica 
15/34 . . . com camadas de reforço, por ex., de tecido 
15/36 . . . . com as camadas incluindo cordas, correntes ou 

seções de aço laminado 
15/38 . . . com camadas resistentes a chamas, por ex., de 

amianto, vidro 
15/40 . . . com canaletas ou tubulares; formados com juntas 

que facilitam a canalização 
15/42 . . . com nervuras, estrias ou outras saliências da 

superfície 
15/44 . . . . para impulsionar a carga 
15/46 . . . formados com guias 
15/48 . . metálicos 
15/50 . . Transportadores de carga sem-fim consistindo em uma 

série de cordas ou tiras de correia paralelas 

15/52 . . . interligados por ripas transversais 
15/54 . . Transportadores de carga sem-fim feitos de cordas ou 

fios metálicos entrelaçados 
15/56 . . com meios para proteger ou reforçar as bordas 
15/58 . . com meios para reter ou segurar a carga em posição 

fixa, por ex., magnéticos 
15/60 . Disposições para suportar ou guiar correias 

transportadoras, por ex., por jatos de fluido (construção de 
rolos ou suportes para tal fim 39/00, F 16 G) 

15/62 . . Guias para correias deslizantes 
15/64 . . para manter automaticamente a posição das correias 

17/00 Transportadores com um elemento sem-fim de tração, por 
ex., uma corrente, que transmite movimento a uma 
superfície de transporte de carga contínua ou praticamente 
contínua ou a uma série de transportadores de carga 
individuais; Transportadores de corrente sem-fim em que 
as correntes formam a superfície de transporte da carga 
(sistemas ferroviários, transportadores de carga sobre trilhos 
removíveis B 61 B; escadas rolantes ou ascensores do tipo de 
corrente não combinadas nem associadas a aparelhos de carga 
ou descargas B 66 B 9/00) 

17/02 . compreendendo uma correia de transporte de carga fixa ao 
ou apoiada no elemento de tração 

17/04 . . coma correia fazendo laços que formam bolsos para 
receber a carga 

17/06 . com uma superfície de transporte da carga formada por 
uma série de elos, chapas ou plataformas interligadas, por 
ex., longitudinais 

17/08 . . sendo a superfície formada pelo elemento de tração 
17/10 . . formando a superfície uma canaleta longitudinal  
17/12 . compreendendo uma série de transportadores de carga 

individuais, fixos ou normalmente fixos ao elemento de 
tração 

17/14 . . com duas conexões ao elemento de tração, espaçadas 
17/16 . compreendendo suportes, de carga, individuais articulados, 

por ex., para permitir oscilação livre (guias para virar ou 
inclinar os transportadores de carga para esvaziá-los 47/34) 

17/18 . . e deslocando-se em contato com uma superfície de 
guia 

17/20 . compreendendo transportadores de carga suspensos em 
correntes, de tração, aéreas 

17/22 . com peças do transportador que se deslocam em sentido 
oposto, colocadas em um mesmo plano 

17/24 . compreendendo uma série de roletes que se movem sobre 
uma superfície de sustentação por meio de elementos de 
tração para efetuar o transporte de cargas ou de 
transportadores de carga 

17/26 . compreendendo uma série de unidades conjugadas, por ex., 
interligadas por articulações 

17/28 . . extensíveis, por ex., telescópicas 
17/30 . Detalhes; Dispositivos auxiliares (correias 15/30; armações 

21/00) 
17/32 . . Transportadores de carga individuais (controle 17/48) 
17/34 . . . com superfícies planas, plataformas, grades, 

forquilhas 
17/36 . . . com superfícies côncavas, por ex., caçambas 
17/38 . . Correntes ou elementos similares de tração (correntes 

em geral F 16 G); Ligações entre elementos de tração e 
transportadores de carga 

17/40 . . . Correntes atuando como transportadores de carga 
17/42 . . . Fixação de transportadores de carga a elementos de 

tração 
17/44 . . . . por meios que excluem movimentos relativos 
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17/46 . . Meios para fixar ou reter as cargas em posição fixa nos 
transportadores de carga, por ex., magnéticos 

17/48 . . Controle de comportamento dos transportadores de 
carga durante sua movimentação (guias 21/20; para 
virar ou inclinar transportadores de carga para 
descarregar o conteúdo 47/38) 

19/00 Transportadores compreendendo um impulsor ou uma 
série de impulsores movidos por um elemento de tração 
sem-fim e dispostos de maneira a deslocar artigos ou 
materiais sobre uma superfície de suporte ou um material 
de base, por ex., transportadores de arrasto sem-fim 

19/02 . para artigos, por ex., para recipientes 
19/04 . para deslocar materiais a granel em calhas ou canaletas 

abertas 
19/06 . . sendo, os impulsores, raspadeiras similares, no 

tamanho e na forma, à seção transversal da calha ou 
canaleta 

19/08 . . . e fixos a uma única correia, cabo ou corrente 
19/10 . . . e fixos a um par de correias, cabos ou correntes 
19/12 . . sendo, os impulsores, chapas de dimensão bem menor 

que a seção transversal da calha ou canaleta 
19/14 . para deslocar materiais a granel em condutos fechados, por 

ex., tubos 
19/16 . . sendo os impulsores elementos de dimensão bem 

menor que a seção transversal do conduto 
19/18 . Detalhes 
19/20 . . Correntes, cordas ou cabos de tração 
19/22 . . Impulsores, por ex., chapas propulsoras, raspadeiras; 

Meios de guiar os mesmos 
19/24 . . . Fixação dos impulsores ao elemento de tração 
19/26 . . . . de forma articulada 
19/28 . . Calhas, canaletas ou condutos 
19/30 . . . com a superfície de suporte modificada para 

facilitar o movimento de carga, por ex., 
dispositivos de redução da fricção 

21/00 Estruturas ou carcaças de suporte ou proteção para 
transportadores de carga sem-fim ou elementos de tração 
de transportadores de correia ou corrente (estruturas de 
suporte de bases para transportadores como um todo 41/00) 

21/02 . consistindo essencialmente em escoras, esteios ou 
elementos estruturais semelhantes 

21/04 . . sendo os esteios formados por cabos ou cordas 
longitudinais 

21/06 . . estruturados de modo a facilitar montagem ou 
desmontagem rápida 

21/08 . Tetos de proteção ou suportes em arco para os mesmos 
21/10 . móveis ou com peças intercambiáveis ou movimento 

relativo; Dispositivos para deslocar a estrutura ou partes da 
mesma 

21/12 . . para permitir a ajustagem da posição do transportador 
de cargas ou do elemento de tração como um todo 

21/14 . . para permitir a regulagem do comprimento ou da 
configuração do elemento que recebe a carga ou 
elemento de tração (disposições de tensionamento para 
a correia ou corrente 23/44) 

21/16 . para transportadores com transporte sem fim, deslocáveis 
em percursos curvos 

21/18 . . em percursos curvos tridimensionais 

21/20 . Meios incorporados ou fixos a estruturas ou carcaças para 
guiar transportadores de carga, elementos de tração ou 
cargas apoiadas em superfícies móveis (disposições para 
suportar correias 15/60; roletes ou disposições de roletes 
39/00, F 16 G) 

21/22 . . trilhos ou elementos deslizantes de engates similares 
ou roletes fixos a transportadores de carga ou 
elementos de tração 

23/00 Engrenagem de acionamento para transportadores sem-
fim (dispositivos de controle para transportadoras em geral 
43/00); disposições para tensionar a correia ou a corrente  

23/02 . Elementos de engate das correias ou correntes 
23/04 . . Tambores, roletes ou rodas 
23/06 . . . com posições que se engatam a saliências de 

correias ou correntes, por ex., rodas dentadas 
23/08 . . . com mecanismos de acionamento formando parte 

integrante dos mesmos, por ex., motores e 
mecanismos associados 

23/10 . . . dispostos entre as extremidades dos 
transportadores 

23/12 . . . Disposições de tambores ou roletes conjugados 
para aumentar o esforço de tração aplicado às 
correias 

23/14 . . Elementos de acionamento sem fim estendendo-se 
paralelamente à correia ou corrente 

23/16 . . . com grampos engatando-se a saliências de correias 
ou correntes 

23/18 . . Elementos de aspiração ou magnéticos 
23/19 . . . Elementos de aspiração [3] 
23/20 . . Roscas 
23/22 . Disposições ou montagens de motores de acionamento 
23/23 . . de motores elétricos lineares [3] 
23/24 . Engrenagens entre o motor de acionamento e os elementos 

de engate a correias ou correntes (encerrados em tambores, 
roletes ou rodas 23/08) 

23/26 . . Utilizações de embreagens ou freios 
23/28 . . Disposições para equilibrar o acionamento com vários 

elementos 
23/30 . . Mecanismos de mudança de velocidade 
23/32 . para efetuar o acionamento em dois ou mais pontos 

espaçados ao longo do comprimento dos transportadores 
23/34 . . compreendendo um único motor acoplado a elementos 

de acionamento espaçados 
23/36 . . compreendendo dois ou mais motores de acionamento 

acoplados, cada qual, a um elemento independente de 
acionamento, por ex., em cada uma das extremidades 
do transportador 

23/38 . para efetuar o movimento intermitente de correias ou 
correntes 

23/40 . . Utilizações de mecanismos de lingüeta e catraca ou 
rodas geneva (cruz de Malta) 

23/42 . . Elementos de movimento alternado engatando-se a 
saliências sucessivas em correias ou correntes 

23/44 . Dispositivos de tensionamento de correias ou correntes 

25/00 Transportadores compreendendo um transportador ou 
propulsor de movimento cíclico, por ex., alternativo, o qual 
é liberado da carga durante a parte de retorno do seu 
movimento (vibratório 27/00; bombas F 04) 

25/02 . tendo o transportador ou impulsor percursos diferentes de 
ida e volta, por ex., transportadores de balancim 
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25/04 . tendo o transportador ou impulsor percursos idênticos de 
ida e volta, por ex., transportadores de movimento 
alternado 

25/06 . . com condutores, por ex., correias 
25/08 . . com impulsores, por ex., empurradores 
25/10 . . . com o impulsor de montagem articulado a uma 

barra de movimento alternado 
25/12 . . . com o impulsor fixo a uma barra de movimento 

alternado e sendo esta girada em torno de seu eixo 
longitudinal no curso de retorno 

27/00 Transportadores oscilatórios (peneiras mecânicas para 
separação a úmido B 03 B; geração ou transmissão de 
vibrações mecânicas B 06; peneiras mecânicas para peneirar, 
joeirar ou selecionar B 07 B 1/28) 

27/02 . compreendendo canaletas ou condutos helicoidais ou em 
espiral para elevar materiais (calhas helicoidais ou em 
espiral em geral 11/06) 

27/04 . Transportadores de carga outros que não canaletas ou 
condutos helicoidais ou em espiral 

27/06 . . Juntas ligando partes de transportadores de carga 
27/08 . Suportes ou montagens para transportadores de carga, por 

ex., armações, bases, dispositivos de mola 
27/10 . Utilizações de dispositivos para produzir ou transmitir 

movimentos oscilatórios 
27/12 . . de dispositivos para sacudir, isto é, dispositivos para 

produzir movimentos de baixa freqüência e grande 
amplitude 

27/14 . . . hidráulicos 
27/16 . . de vibradores, isto é, dispositivos para produzir 

movimentos de alta freqüência e pequena amplitude 
27/18 . . . Dispositivos mecânicos 
27/20 . . . . fazendo massas desequilibradas 
27/22 . . . Dispositivos hidráulicos ou pneumáticos 
27/24 . . . Dispositivos eletromagnéticos 
27/26 . . . com acoplamento elástico entre o vibrador e o 

transportador de carga 
27/28 . . com meios para produzir equilíbrio dinâmico 
27/30 . . . por meio de uma massa movendo-se em sentido 

contrário, por ex., um segundo transportador 
27/32 . . com meios para controlar a direção, a freqüência ou a 

amplitude de movimentos de vibração ou de oscilação 
27/34 . compreendendo uma série de unidades conjugadas 

29/00 Transportadores rotativos, por ex., discos, braços, rodas 
estreladas, cones rotativos (projetores mecânicos 31/00; 
transportadores rotativos helicoidais ou em espiral 33/00) 

29/02 . para transporte em plano inclinado ou vertical (15/00, 
17/00 têm prioridade) 

31/00 Máquinas de projeção mecânica para artigos ou materiais 
sólidos (distribuidores de fertilizantes A 01 C; Máquinas de 
moldar B 22 C; Equipamentos de jato de areia B 24 C; 
Utensílios para aplicação de reboco E 04 F 21/06) 

31/02 . compreendendo correias 
31/04 . compreendendo discos, tambores ou impulsores rotativos 

similares 

33/00 Transportadores sem-fim ou helicoidais rotativos (sem-fim 
para extrudar, comprimir, amassar, misturar, bombear ou 
outras operações especiais, ver as classes pertinentes) 

33/02 . para artigos 
33/04 . . transportados em um único sem-fim e os meios de guia 
33/06 . . transportados e guiados por sem-fins paralelos 
33/08 . para materiais sólidos fluentes 
33/10 . . com sem-fins não encerrados 
33/12 . . com sem-fins formados por tubos ou tambores retos 

com roscas internas ou por tubos helicoidais ou em 
espiral 

33/14 . . compreendendo um sem-fim ou sem-fins encerrados 
em uma carcaça tubular 

33/16 . . . com sem-fins flexíveis trabalhando em tubos 
flexíveis 

33/18 . . . com vários sem-fins dispostos paralelamente 
33/20 . . . sendo a carcaça girável em relação ao sem-fim 
33/22 . . . com meios para retardar o fluxo do material na 

extremidade de saída da carcaça 
33/24 . Detalhes 
33/26 . . Sem-fins (como elementos de engrenagem F 16 H 

25/20) 
33/30 . . . com uma superfície helicoidal descontínua 
33/32 . . Adaptações de mancais ou acoplamentos para suportar 

ou ligar hélices (33/16 tem prioridade) 
33/34 . . Utilizações de mecanismos de acionamento 
33/36 . . . para girar a carcaça e o sem-fim em velocidades 

diferentes 
33/38 . . . para efetuar rotação e alternação simultâneas do 

sem-fim 

35/00 Transportadores mecânicos não incluídos em outro local  
35/02 . compreendendo um elemento de tração sem-fim, por ex., 

uma correia, disposta de forma a rolar artigos cilíndricos 
sobre uma superfície de suporte 

35/04 . compreendendo um transportador de carga flexível, por 
ex., uma correia, que é enrolada em uma extremidade e 
desenrolada na outra (transportadores de correia de 
movimento alternado 25/06) 

35/06 . compreendendo um transportador de carga que se mova ao 
longo de um caminho, por ex., uma via fechada, e 
adaptado para se acoplar a qualquer um de uma série de 
elementos de tração dispostos espaçadamente ao longo do 
mesmo caminho (realizando acionamento em dois ou mais 
pontos espaçados ao longo do comprimento de um 
transportador sem fim 23/32) 

35/08 . compreendendo trens de transportadores de carga não-
ligados, por ex., partes de correia, deslocando-se ao longo 
de um percurso, por ex., um percurso fechado, adaptados 
de forma a estabelecerem contato uns com os outros e a 
serem impulsionados por meios dispostos de forma a se 
engatarem a um transportador de carga de cada vez 

37/00 Combinações de transportadores mecânicos do mesmo tipo 
ou de tipos diferentes, que sejam de interesse além de sua 
aplicação em máquinas especiais ou uso em processos de 
fabricação particulares (dispositivos mecânicos de 
estocagem 1/04; Séries de unidades de correias transportadoras 
conjugadas 15/22; Séries de unidades transportadoras de 
corrente conjugadas 17/26; Controle da seqüência de 
transportadores combinados 43/10; Adaptados especialmente 
para o manuseio de materiais radioativos G 21) 

37/02 . Fluxogramas para combinações de transportadores em 
armazéns, lojas ou oficinas 
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Aspectos comuns ou detalhes de ou dispositivos auxiliares 
utilizáveis em transportadores de espécies ou tipos diferentes; 
Dispositivos de alimentação ou descarga constituindo parte 
integrante de ou de operação conjugada a transportadores 

39/00 Roletes, por ex., roletes de acionamento ou disposição dos 
mesmos incorporados às galerias de rodagem ou a outros 
tipos de transportadores mecânicos (mecanismos de 
acionamento para roletes de galerias de rodagem 13/06; roletes 
de acionamento de transportadores sem-fim 23/04; disposição 
de roletes em equipamento de laminação de metal B 21 B 
39/10; elementos de fricção F 16 H 55/32) 

 
39/02 . Adaptações de roletes isolados e de suportes para os 

mesmos 
39/04 . . compreendendo, os roletes, vários elementos formando 

roletes montados em um único eixo 
39/06 . . sendo as mangas dos roletes amortecedoras de 

choques, por ex., formadas por fios metálicos 
enrolados em hélice 

39/07 . . Outras adaptações de mangas 
39/071 . . . para alinhar correias ou chapas 
39/073 . . . para limpar correias 
39/08 . . sendo os roletes magnéticos (em separadores 

magnéticos de correia B 03 C 1/00) 
39/09 . . Disposições de mancais ou de meios de vedação 
39/10 . Disposição de roletes (em um só eixo 39/04) 
39/12 . . montados em uma armação 
39/14 . . . Conjuntos suportados por molas, por ex., 

permitindo a formação de canaletas em uma 
correia transportadora de carga 

39/16 . . . para alinhar correias ou correntes (para alinhar 
fitas ou tiras B 65 H) 

39/18 . . . para guiar cargas 
39/20 . . fixas a correias ou correntes móveis (correias 15/30; 

correntes 17/44) 

41/00 Armações de suporte ou bases para transportadores como 
um todo, por ex., armações transportáveis 

41/02 . Armações montadas em rodas para deslocamento em 
trilhos ferroviários 

43/00 Dispositivos de controle, por ex., de segurança de aviso, de 
correção de erros (para elevadores, escadas rolantes ou 
passarelas rolantes B 66 B; em geral F 16 P, G 08 B) 

43/02 . localizando uma condição física perigosa dos 
transportadores de carga, por ex., para interromper o 
acionamento em caso de superaquecimento 

43/04 . localizando um deslizamento entre o elemento de 
acionamento e o transportador de carga, por ex., para 
interromper o acionamento 

43/06 . interrompendo o acionamento no caso de ruptura do 
elemento de acionamento; Fresagem ou parada de 
transportadores de carga soltos 

43/08 . Dispositivos de controle operados pela alimentação, pelo 
transporte ou pela descarga do artigo ou material 

43/10 . Controle em seqüência de transportadores de operação 
conjugada 

45/00 Dispositivos de lubrificação, limpeza ou desembaraço 
45/02 . Dispositivos de lubrificação 
45/04 . . para roletes [5] 
45/06 . . . dando uma forma de cubeta à correia [5] 
45/08 . . para correntes [5] 
45/10 . Dispositivos de limpeza (adaptações de camisas de roletes 

para a limpeza das correias 39/073) [5] 

45/12 . . compreendendo raspadores [5] 
45/14 . . . Raspadores móveis [5] 
45/16 . . . com meios de inclinação para os raspadores [5] 
45/18 . . compreendendo escovas [5] 
45/20 . . compreendendo parafusos [5] 
45/22 . . compreendendo meios de aplicação de fluido [5] 
45/24 . . compreendendo vários dispositivos de limpeza 

diferentes [5] 
45/26 . . para recolher os resíduos após a limpeza [5] 
 

47/00 Dispositivos de manipulação de artigos ou materiais 
associados a transportadores; Métodos que utilizam esses 
dispositivos (para seleção, por ex., postal, B 07 C) 

47/02 . Dispositivos para alimentar artigos ou materiais nos 
transportadores de carga, por ex., para interromper o 
acionamento em caso de superaquecimento 

47/04 . . para alimentar artigos 
47/06 . . . de um único grupo de artigos, dispostos em ordem, 

por ex., peças em bruto em depósito (dispositivos 
para desempilhar 59/00; dispositivos para apanhar 
peças em bruto planas B 65 H) 

47/08 . . . . espaçamento ou agrupamento de artigos 
durante a alimentação (durante o transporte 
pelo transportador 47/28) 

47/10 . . . de vários grupos de artigos 
47/12 . . . de pilhas de artigos dispostos em desordem ou de 

montes de artigos soltos 
47/14 . . . . disposição ou orientação de artigos por meios 

mecânicos ou pneumáticos durante a 
alimentação (durante o transporte pelo 
transportador 47/24, 47/26) 

47/16 . . para alimentar materiais a granel 
47/18 . . . Disposições ou utilizações de tremonhas ou calhas 
47/19 . . . . com meios para controlar o fluxo do material, 

por ex., para impedir sobrecarga (controle da 
alimentação ou descarga por pesagem de uma 
corrente contínua de material G 01 G 11/08) 

47/20 . . . . sendo as tremonhas ou calhas móveis 
47/22 . Dispositivos para controle da posição relativa ou da 

orientação dos artigos durante o transporte, pelos 
transportadores (durante a alimentação 47/14) 

47/24 . . orientando os artigos 
47/244 . . . fazendo girar ao redor de um eixo sensivelmente 

perpendicular ao plano de transporte [5] 
47/248 . . . dando volta ou invertendo (47/244 tem 

prioridade) [5] 
47/252 . . . . ao redor de um eixo sensivelmente 

perpendicular à direção de transporte [5] 
47/256 . . . retirando os objetos orientados de forma 

incorreta [5] 
47/26 . . arrumando os artigos, por ex., modificando o 

espaçamento entre artigos isolados (empilhamento ou 
desempilhamento 57/00, 59/00, 61/00) 

47/28 . . . durante o transporte por um único transportador 
47/29 . . . . pela parada temporária do movimento 
47/30 . . . durante o transporte por uma série de 

transportadores 
47/31 . . . . pela variação das velocidades relativas dos 

transportadores que formam a série 
47/32 . . . . Utilizações de dispositivos de transferência 
47/34 . Dispositivos para descarregar artigos ou materiais dos 

transportadores (47/256 tem prioridade; seleção em geral B 
07) 
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47/36 . . desprendendo artigos suspensos 
47/38 . . por basculamento, inclinação ou desengate dos 

transportadores de carga 
47/40 . . . por inclinação das caçambas do transportador 
47/42 . . acionados pelo artigo ou material que está sendo 

transportado e descarregado 
47/44 . . Disposições ou utilizações de tremonhas ou calhas 
47/46 . . com distribuição, por ex., automática, a pontos 

desejados (por sistemas postais a tubo 51/36; seleção 
postal ou similar B 07 C) 

47/48 . . . de acordo com marcas do destino no corpo dos 
artigos ou dos transportadores de carga (marcação 
de registros de dados G 06 K) 

47/49 . . . . sem contato material entre o artigo ou o 
transportador de carga e o dispositivo 
automático de controle 

47/50 . . . de acordo com marcas de destino registradas por 
sistemas separados (controle por programa G 05 B 
19/00) 

47/51 . . . de acordo com marcas não programadas, por ex., 
determinadas pela situação do suprimento no 
destino (medidores de volume, fluxo ou níveis de 
líquidos G 01 F; balanças ou máquinas de pesar G 
01 G; controles remotos G 05 G) 

47/52 . Dispositivos para transferir artigos ou materiais de um 
transportador para outro, isto é, dispositivos de descarga ou 
alimentação (carga ou descarga por meio não constituindo 
parte integrante de ou não conjugada a transportadores 
65/00; transferência de peças brutas durante a laminação 
do metal B 21 B 41/00) 

47/53 . . entre transportadores que se cruzam [3] 
47/54 . . . um dos quais, pelo menos, seja um caminho de 

rolos [3] 
47/56 . . em direção a seções inclinadas ou verticais do 

transportador ou partindo das mesmas 
47/57 . . . para artigos 
47/58 . . . para materiais a granel 
47/60 . . em direção a transportadores do tipo suspenso, por ex., 

tipo trole ou partindo dos mesmos 
47/61 . . . para artigos 
47/62 . . . para materiais a granel 
47/64 . . Desvio de transportadores 
47/66 . . Plataformas ou pontes fixas, por ex., pontes entre 

transportadores 
47/68 . . adaptados para receberem artigos chegando em uma 

única camada de um único transportador e para 
transferi-los em camadas isoladas para mais de um 
transportador ou vice-versa , por ex., combinando os 
fluxos de artigos transportadores por mais de um 
transportador 

47/69 . . . sendo os artigos acumulados temporariamente 
47/70 . . . com controles preferenciais entre os fluxos de 

artigos que chegam 
47/71 . . . sendo os artigos descarregados em vários 

transportadores 
47/72 . . transferindo materiais a granel de um para vários 

transportadores ou vice-versa  
47/74 . Dispositivos de alimentação, transferência ou descarga de 

tipos ou espécies especiais 
47/76 . . Lingüetas ou raspadeiras transversais, fixos ou 

ajustáveis 
47/78 . . Canaletas com aberturas e fechamentos de descarga 
47/80 . . Mesas rotativas transportando artigos ou materiais a 

serem transferidos, por ex., combinados com 
guilhermes ou raspadeiras 

47/82 . . Elementos de movimento rotativo ou alternado 
atuando diretamente sobre artigos ou materiais, por 
ex., empurradores, ancinhos, pás 

47/84 . . Rodas em forma de estrela ou dispositivos com 
correias ou correntes transportadoras sem-fim, sendo 
as rodas ou dispositivos equipados com elementos de 
prender os artigos 

47/86 . . . pregadores sendo os elementos de prender os 
artigos 

47/88 . . Elementos para separar ou parar, por ex., dedos (fixos 
a rodas em forma de estrela 47/84) 

47/90 . . Dispositivos para apanhar e depositar artigos ou 
materiais 

47/91 . . . incorporando pegadores pneumáticos, por ex., de 
sucção 

47/92 . . . incorporando pegadores eletrostáticos ou 
magnéticos 

47/94 . . Dispositivos para flexionar ou inclinar estruturas em 
movimento; Carrinhos de despejo 

47/95 . . . adaptados para distribuição longitudinal 
47/96 . . . Dispositivos para inclinar elos ou plataformas 
 

49/00 Sistemas de transporte caracterizados por sua aplicação a 
fins específicos não incluídos em outro local (para transporte 
de material em folhas B 65 H) 

49/02 . para transportar peças em bruto através de banhos de 
líquidos 

49/04 . . sendo as peças em bruto mergulhadas e retiradas por 
movimento de sentido vertical 

49/05 . para materiais ou artigos frágeis ou danificáveis [4] 
49/06 . . para chapas frágeis, por ex., de vidro (transporte dos 

artigos de vidro durante a fabricação C 03 B 35/00) [4] 
49/07 . . para plaquetas semicondutoras (aparelhos para manter 

ou colocar na posição as plaquetas semicondutoras 
durante sua fabricação H 01 L 21/68) [5] 

49/08 . . para os artigos moldados em cerâmica (carga, 
descarga, manipulação da carga no forno F 27 D 3/00) 
[4] 

 
Transporte não-mecânico através de tubos ou canos (sistemas de 
oleodutos F 17 D); Flutuação em cubas 
 
51/00 Transporte de artigos através de canos ou tubos por 

corrente ou pressão de fluidos (ferrovias pneumáticas B 61 
B); Transporte de artigos sobre uma superfície plana, por 
ex., a base de uma calha, por meio de jatos localizados na 
superfície (bombas F 04; dinâmica de fluidos F 15 D; 
válvulas, torneiras, registros F 16 K; tubos, uniões de tubos ou 
dispositivos associados F 16 L) 

51/01 . Transporte hidráulico de objetos (51/04 tem prioridade; 
carrosséis aquáticos A 63 G 3/00)  [6]  

51/02 . Transporte de artigos diretamente por gases fluentes, por 
ex., fasquias, chapas, meias, recipientes, peças em bruto 

51/03 . . sobre uma superfície plana ou em uma calha [4] 
51/04 . Transporte de artigos em transportadores, por ex., 

transportadores de mensagens, com uma seção transversal 
semelhante a do cano ou tubo; Sistemas postais a tubos 
condutores de correspondência 

51/06 . . Transportadores de mensagens para correspondência 
em tubo condutor 

51/08 . . Controle ou condicionamento do meio operacional (em 
compressores F 04; condicionamento de ar, por ex., 
desumidificação, por sistemas pneumáticos F 16 L 
55/09) 
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51/10 . . . nas junções de seções dos sistemas pneumáticos 
51/12 . . . . Portões p neumáticos 
51/14 . . . . Comportas pneumáticas 
51/16 . . . alterando, por ex., dando partida ou parando a 

pressão ou o fluxo do gás 
51/18 . . Adaptações de canos ou tubos; Uniões de canos ou 

tubos 
51/20 . . Disposições de frenagem 
51/22 . . Dispositivos para parada de transportadores em seu 

curso a fim de lhe controlar a seqüência; Dispositivos 
para bloquear ou separar 

51/24 . . Interruptores 
51/26 . . Estações 
51/28 . . . para despacho 
51/30 . . . para entrega 
51/32 . . . para despacho, entrega e trânsito 
51/34 . . Operação em dois sentidos 
51/36 . . Outros dispositivos para indicar ou controlar os 

movimentos dos transportadores, por ex., para 
supervisionar seções independentes do tubo, para 
contar transportadores, para indicar engarrafamento ou 
outras dificuldades de operação 

51/38 . . . Dispositivos de contato no interior dos tubos para 
assinalar a passagem dos transportadores 

51/40 . . . Distribuição automática dos transportadores por 
estações determinadas 

51/42 . . . . de acordo com indicações colocadas nos 
transportadores 

51/44 . . . . . sem contato mecânico entre os 
transportadores e os controladores 

51/46 . . . . de acordo com sistemas separados de 
sinalização 

53/00 Transporte de materiais a granel através de cubas, tubos 
ou canos, fazendo-se flutuar os materiais ou por meio de 
fluxos de gás, líquido ou espuma (fluidificação relacionada à 
carga ou descarga 69/06; carregadores para feno ou cereais A 
01 D 87/00; dispositivos de fluidificação para facilitar o 
enchimento ou o esvaziamento de recipientes de grande porte 
B 65 D 88/72; dragagem E 02 F; obtenção de materiais a partir 
de dispositivos de aluvião E 21 C 45/00; máquinas hidráulicas 
ou pneumáticas de enchimento de minas E 21 F 15/00; 
dinâmica de fluidos F 15 D) 

53/02 . Canaletas para flutuação de materiais (deslizadores 
pneumáticos 53/04) 

53/04 . Transporte pneumático de materiais a granel em canos ou 
tubos; Deslizadores pneumáticos 

53/06 . . Sistemas de pressão a gás operando sem fluidificação 
dos materiais 

53/08 . . . com injeção mecânica dos materiais, por ex., por 
parafuso sem-fim 

53/10 . . . com injeção pneumática dos materiais pelo gás de 
propulsão 

53/12 . . . . atuando a corrente de gás diretamente sobre os 
materiais, em um reservatório 

53/14 . . . . provocando, a corrente de gás, a alimentação 
dos materiais por efeito de sucção 

53/16 . . Sistemas de pressão a gás operando com a 
fluidificação dos materiais 

53/18 . . . através de uma parede porosa 
53/20 . . . . de um deslizador pneumático, por ex., uma 

canaleta 
53/22 . . . . compreendendo, os sistemas, um reservatório, 

por ex., um depósito 
53/24 . . Sistemas de sucção de gás 
53/26 . . . operando com a fluidificação dos materiais  

53/28 . . Sistemas utilizando uma combinação de pressão e 
sucção de gás (provocando a alimentação dos materiais 
por sucção por sistemas de pressão a gás 53/14) 

53/30 . Transporte de materiais a granel através de canos ou tubos 
por pressão de líquidos 

53/32 . Transporte de concreto, por ex., para distribui-lo por 
canteiros de construção (mistura de concreto em ou por 
transportadores B 28 C 5/34) 

53/34 . Detalhes 
53/36 . . Disposições de recipientes 
53/38 . . Modificações de paredes de contenção do material a 

fim de facilitar a fluidificação 
53/40 . . Dispositivos de alimentação ou descarga 
53/42 . . . Bocais (em geral B 05 B) 
53/44 . . . Transportadores sem-fim 
53/46 . . . Portas ou comportas, por ex., rodas giratórias 
53/48 . . . Parafusos sem-fim ou transportadores rotativos 

similares 
53/50 . . . Dispositivos pneumáticos (incorporados a bocais 

53/42) 
53/52 . . Adaptações de canos ou tubos 
53/54 . . . Canos ou tubos flexíveis 
53/56 . . . Interruptores 
53/58  . . Dispositivos para acelerar ou moderar o fluxo de 

materiais; Utilização de geradores de pressão (controle 
da pressão do gás de propulsão 53/66) 

53/60 . . Dispositivos para separar os materiais do gás propulsor 
53/62 . . . utilizando um líquido 
53/64 . . . em quantidades distintas 
53/66 . . Utilização de dispositivos de indicação ou de controle, 

por ex., para controlar a pressão do gás, para controlar 
proporções do material e gás, para indicar ou impedir o 
bloqueio do material 

 

54/00 Transportadores não-mecânicos, não incluídos em outro 
lugar [3] 

54/02 . eletrostáticos, elétricos ou magnéticos [3] 
 
Empilhamento ou desempilhamento; carga ou descarga (por meio 
de transportadores incorporados ou conjugados em operação 47/00; 
Caminhões guindastes B 60 P, B 66 F; manuseio material em folhas ou 
artigos planos fabricados a partir do mesmo B 65 H; guindastes B 66 
C; carga ou descarga por meio de equipamentos de deslocamento de 
solo ou similares E 02 F; cartões registradores de dados de 
empilhamento ou desempilhamento associados a máquinas de 
marcação ou de leitura de dados G 06 K) 
 
Nota 

Nos grupos 57/00 a 61/00, o seguinte termo é 
empregado com o significado indicado: 
– "empilhamento" significa dispor os artigos um a um ou em 

camadas, um sobre o outro. 

57/00 Empilhamento de artigos (60/00 tem prioridade; 
empilhamento de rolos de grande dimensão B 41 F; recipientes 
empilháveis B 65 D; alimentação, empilhamento de chapas B 
65 H; entrega de produtos de máquinas em pilhas, ver as 
classes pertinentes a essas máquinas) 

57/02 . acrescentando os artigos ao topo da pilha 
57/03 . . por cima 
57/04 . . . por dispositivos de sucção ou magnéticos 
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57/06 . . . Portas para livramento dos artigos 
57/08 . . sendo os artigos inclinados ou virados antes de serem 

depositados 
57/081 . . . virando-se artigos alternados 
57/09 . . pelo lado 
57/10 . . . por dispositivos, por ex., de movimento alternado, 

atuando diretamente sobre os artigos para 
transporte horizontal até o alto da pilha 

57/11 . . sendo os artigos empilhados por acionamento direto do 
transportador de alimentação 

57/112 . . . sendo o transportador ajustável na altura 
57/14 . . . sendo os artigos transferidos de transportadores 

que se deslocam em um percurso sem fim 
adjacente às pilhas (estruturas de transportadores 
15/00 a 35/00; combinações de transportadores 
37/00) 

57/16 . . Empilhamento de artigos de forma especial 
57/18 . . . alongada, por ex., bastões, varetas, barras 
57/20 . . . tridimensional, por ex., cubiforme, cilíndrica 
57/22 . . . . em camadas, cada qual de disposição 

predeterminada 
57/24 . . . . . sendo as camadas transferidas como um 

todo, por ex., em pallets 
57/26 . . . . . proporcionando a disposição dos espaços 

entre os artigos 
57/28 . pela reunião dos artigos e basculamento do conjunto dos 

artigos reunidos até chegar uma posição empilhada 
57/30 . acrescentando ao fundo da pilha 
57/32 . caracterizado pelo empilhamento durante o transporte 

59/00 Desempilhamento de artigos (60/00 tem prioridade) 
59/02 . Desempilhamento partindo do topo da pilha 
59/04 . . por dispositivo de sucção ou magnético 
59/06 . Desempilhamento partindo do fundo da pilha 
59/08 . Desempilhamento depois do inclinamento preliminar da 

pilha 
59/10 . Desempilhamento de artigos encaixados 
59/12 . caracterizado pelo desempilhamento durante o transporte 

60/00 Empilhamento ou desempilhamento simultâneo ou 
alternado de artigos 

61/00 Uso de dispositivos para apanhar ou transferir artigos ou 
de manipuladores para empilhar ou desempilhar artigos 
não incluídos em outro local (manipuladores B 25 J) 

63/00 Transferência ou transbordo em áreas de estocagem, pátios 
ferroviários ou postos; Instalação de pátio de manobras 
(transferência de refugo entre veículos ou receptáculos B 65 F 
9/00; dragagem, deslocamento do solo E 02 F; transportadores 
usados em operação conjunta com equipamento de obtenção 
de carvão ou de similares E 21 C 47/00) 

63/02 . com transporte essencialmente horizontal de outro modo 
que não por ponte 

63/04 . com percurso essencialmente horizontal por pontes 
equipadas de transportadores 

63/06 . com percursos essencialmente verticais (alimentadores B 
65 D 88/26) 

65/00 Carga ou descarga (de veículos 67/00) 
65/02 . Carga ou descarga de máquinas compreendendo, 

principalmente, um transportador para movimentar a carga, 
conjugado a um dispositivo para apanhar a carga 

65/04 . . com escavadoras (estruturas de escavadoras E 02 F)  
65/06 . com transportadores apanhadores sem-fim com raspadeiras 

ou meios de apanhar 
65/08 . . com transportadores apanhadores, de movimento 

alternado 
65/10 . . . Dispositivos de revolver ou raspar 

65/12 . . . . operações em posições deslocadas da linha de 
centro do transportador 

65/14 . . com transportadores apanhadores de vaivém, por ex., 
bicos de pato 

65/16 . . com transportadores apanhadores rotativos 
65/18 . . . Discos 
65/20 . . . Rodas de pá 
65/22 . . . Parafusos sem-fim 
65/23 . Dispositivos para basculamento e esvaziamento de 

recipientes [3] 
65/24 . . para basculamento manual de barris ou tonéis [3] 
65/28 . Empilhamento ou desempilhamento de materiais a granel 

soltos, por ex., carvão, esterco, madeira, não incluídos em 
outro local (por meio de equipamento de movimentação de 
terra ou similares E 02 F) 

65/30 . Métodos ou dispositivos para enchimento ou esvaziamento 
de silos, alimentadores, tanques ou recipientes similares, 
de interesse além do seu uso de processos físicos ou 
químicos particulares ou independentemente de sua 
aplicação em equipamentos em particular, por ex., não 
abrangidos por nenhuma outra subclasse isolada 
(dispositivos para bascular e esvaziar recipientes 65/23; 
tendo, tais recipientes, meios para facilitar o enchimento 
ou o esvaziamento B 65 D 88/54) [3] 

 
Nota 

Os métodos ou dispositivos para enchimento de 
depósitos, tremonhas ou recipientes apenas são 
classificados no grupo 65/30 quando sua utilização geral 
for diferente de sua utilização em processos especiais ou 
em máquinas especiais ou se não forem abrangidos por 
nenhuma outra subclasse isolada. [5] 

 
65/32 . . Dispositivos de enchimento (transportadores 

pneumáticos 51/00, 53/00) 
65/34 . . Dispositivos de esvaziamento (estrutura de 

transportadores 15/00 a 35/00; dispositivos similares a 
basculadores de veículos 67/48) 

65/36 . . . Dispositivos para esvaziar pelo topo 
65/38 . . . . Dispositivos mecânicos 
65/40 . . . Dispositivos para esvaziar de outro modo que não 

pelo topo 
65/42 . . . . utilizando transportadores de correia ou 

corrente 
65/44 . . . . utilizando transportadores de movimento 

alternado, por ex., transportadores de vaivém 
65/46 . . . . utilizando transportadores helicoidais 
65/48 . . . . utilizando outros meios rotativos, por ex., 

comportas rotativas à pressão, por sistemas 
pneumáticos 

67/00 Carga ou descarga de veículos (por meio de dispositivos 
incorporados aos veículos B 60 a B 64; Instalações de terra ou 
convés de porta-aviões B 64 F; Transferência de refugo entre 
veículos ou receptáculos B 65 F 9/00) 

67/02 . Carga ou descarga de veículos terrestres 
67/04 . . Carga de veículos terrestres 
67/06 . . . Alimentação de artigos ou materiais de depósitos 

ou funis 
67/08 . . . utilizando transportes sem-fim 
67/10 . . . utilizando transportadores que abrangem todo o 

comprimento dos trens de veículos 
67/12 . . . Carga de artigos alongados, por ex., trilhos, toros 
67/14 . . . Carga de tijolos, lajotas ou similares endurecidos 
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67/16 . . . Carga de produtos de forno de coque (descarga de 
forno de coque C 10 B 33/00) 

67/18 . . . Reabastecimento de locomotivas com 
combustíveis sólidos (manutenção de locomotivas 
B 61 K 11/02) 

67/20 . . . Carga de veículos cobertos 
67/22 . . . Carga de veículos em movimento 
67/24 . . Descarga de veículos terrestres 
67/26 . . . utilizando ancinhos ou raspadeiras 
67/28 . . . . Lâminas externas transversais fixas a 

transportadores sem-fim 
67/30 . . . utilizando aparelhos transportáveis, de cambar 
67/32 . . . utilizando instalações fixas de cambar 
67/34 . . . . Aparelhos para cambar vagões ou carros de 

minério (viramento de vagões 67/48; 
elevadores de plataforma com plataformas 
inclinadas B 66 F 7/22) 

67/36 . . . . . longitudinalmente 
67/38 . . . . . . compreendendo uma mesa rotativa 
67/40 . . . . . . em direção a uma extremidade apenas 
67/42 . . . . . lateralmente 
67/44 . . . . . . fazendo passar o veículo sobre um 

trecho de trilhos, inclinados 
transversalmente 

67/46 . . . . . Aparelhos para levantar e inclinar 
67/48 . . . . Basculadores de veículos (dispositivos para 

lavar ou limpar veículos ferroviários B 60 S) 
67/50 . . . . . Basculadores rotativos de veículos, isto é, 

girando por 360o  
67/52 . . . . . . com diversos pisos 
67/54 . . . . . Meios para travar veículos 
67/56 . . . . . Controles para bloqueio de veículo e 

basculadores 
67/60 . Carga ou descarga de navios (67/02 tem prioridade; arranjo 

com base em navio, de equipamento de carregamento 
ou descarregamento para carga ou passageiros B 63 B 
27/00) [3] 

67/62 . . usando dispositivos sob influência da maré ou dos 
movimentos do navio, por ex., dispositivos em docas 
flutuantes (plataformas horizontais de carga ou 
descarga 69/22; rampas de carga 69/28) [3] 

69/00 Medidas auxiliares adotadas ou dispositivos usados em 
relação à carga ou descarga (para impedir, atenuar ou 
combater incêndios A 62 C; em veículos, ver as subclasses 
pertinentes) 

69/02 . Enchimento de espaços de armazenamento tão 
completamente quanto possível, por ex., utilização de 
vibradores 

69/04 . Espalhamento dos materiais transportados por toda a 
superfície a ser carregada; Arrumação de pilhas de material 
solto 

69/06 . Fluidificação 
69/08 . Dispositivos para esvaziar espaços de armazenamento tão 

completamente quanto possível (dispositivos para impedir 
a formação de pontes B 65 D 88/64) 

69/10 . Obtenção de um produto médio de material a granel 
armazenado (para medição ou verificação G 01) 

69/12 . Peneiramento de materiais a granel durante a carga ou 
descarga 

69/14 . Pulverização de materiais carregados ou descarregados 
69/16 . Prevenção de pulverização, deformação, quebra ou outro 

dano mecânico a mercadorias ou materiais 
69/18 . Evitando o escapamento de pó 
69/20 . Tratamentos auxiliares, por ex., aeração, aquecimento, 

umedecimento, desaeração, resfriamento, desidratação ou 
secagem, durante a carga ou descarga; Carga ou descarga 
em meio fluido outro que não o ar 

69/22 . Plataformas horizontais de carga ou descarga (mesas para 
empilhar B 65 H; como equipamento rodoviário ou 
ferroviário E 01 F 1/00) 

69/24 . . com meios para ajustar o nível da plataforma 
69/26 . . Plataformas rotativas 
 69/28 . Rampas para carregar (como equipamento rodoviário ou 

ferroviário E 01 F 1/00) 

 

B 65 H MANIPULAÇÃO DE MATERIAL DELGADO OU FILAMENTAR, por ex., FOLHAS, TIRAS, CABOS  
 

Notas 

(1) Esta subclasse não abrange os métodos ou dispositivos intimamente associados com outras operações com material filamentar ou os 
meios para executar tais operações, por ex., fiação, tecelagem, trançamento, fabricação de rendas, de malhas, costura, fabricação de 
cordas ou cabos, os quais são classificados nas subclasses apropriadas para estas operações, por ex.: 

 
B 07 C  Seleção postal, operações similares de seleção de documentos, por ex., de cheques 
B 08 B 1/02 Limpeza de um objeto em movimento por métodos que implicam essencialmente na utilização de ferramentas, 

escovas ou elementos análogos [5] 
B 21 B 41/00 Laminação de metais envolvendo guia, transporte ou acumulação de peças de grande flexibilidade, por ex., fios 

metálicos, tiras de metal, em laços ou curvas 
B 21 C 47/00, Enrolamento, bobinagem ou desenrolamento ou acumulação temporária de fios metálicos, tiras de metal ou outros  
 49/00  materiais flexíveis de metal, caracterizados pelos aspectos pertinentes unicamente ao processamento de metais, 

outro que não por laminação 
B 21 D 43/00 Dispositivos de alimentação, posicionamento ou armazenamento combinados com, ou dispostos em, aparelhos 

especialmente adaptados para trabalho ou processamento de metal em chapas sem remoção essencial do material 
B 23 K 9/12 Meios para avanço automático de eletrodos para soldagem por pontos, por costura ou corte [5] 
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B 29 C 31/00 Manipulação para modelagem ou união de matérias plásticas, modelagem de substâncias em estado plástico em geral ou 
para pós-tratamento dos produtos modelados, por ex., alimentação do material a ser modelado [5] 

B 41 B 15/32, Mecanismos para manipulação de filmes em máquinas para composição fotográfica 
 21/32 
B 41 F 13//02 Transporte ou guia de papel contínua através de máquinas impressoras ou prelos rotativos 
B 41 J 11/00 Manipulação de material de cópia ou de transferência de impressão em máquinas de escrever ou mecanismos de 
 a impressão seletiva 
 17/00 
B 41 K 3/44 Meios para manipular o material a carimbar em aparelhos ou dispositivo para carimbar ou numerar 
B 41 L  Manipulação de folhas ou tiras em aparelhos ou dispositivos de reprodução em vários exemplares, de duplicação ou de 

impressão para escritórios ou outros fins comerciais, em máquinas de endereçamento ou outras máquinas de impressão 
em série 

B 42 B  Manipulação relacionada à fixação permanente de folhas entre sí, mãos de papel ou cadernos de folhas 
B 42 C  Manipulação de folhas para encadernação 
B 65 B  Manipulação de folhas ou tiras em aparelhos para, ou métodos de, embalagem de objetos, não apresentando outro 

interesse que sua aplicação em máquinas de embalar 
B 65 C  Manipulação de tiras em aparelhos de etiquetagem ou rotulagem 
C 14 B 1/62 Enrolamento ou empilhamento de peles ou couros em processos ou dispositivos para fabricar couro 
D 01  Fiação, tecelagem, entrançamento, fabricação de renda, malharia, costure, fabricação de cordas ou cabos 
a D 07 
D 21 F 2/00 Transferência de tiras, das partes úmidas às seções de prensagem na fabricação de papel 
F 26 B 13/00 Manipulação de tecidos, fibras, fios ou outros materiais em grandes comprimentos em aparelhos de secagem 
G 03 B  Manipulação do filme ou de imagens em aparelhos para tirar fotografias, para projetá-las ou visualizá-las 
G 06 K 13/00 Transporte de suportes de registro de uma posição para uma outra 
G 06 M 7/00 Contagem de objetos planos, por ex., de folhas, levados por um transportador 
G 11 B 15/00 Registro da informação baseado em um movimento relativo entre o suporte de registro e o transdutor, implicando na 
 a manipulação de suportes de registro para o registro ou para a reprodução 
 19/00, 
 23/00, 
 25/00 
H 01 F 41/06 Fabricação de bobinas para imãs, indutâncias, transformadores, por enrolamento 
H 01 G 13/02 Máquinas para enrolar condensadores 
H 04 N 1/00 Manipulação de folhas, não apresentando outro interesse que sua utilização em sistemas de transmissão ou de 

reprodução de imagens ou de desenhos invariáveis no tempo, por ex., transmissão de fac-símile. [5] 
(2) Nesta subclasse: 

– os grupos relativos a material delgado, como definido no sub-item (i) da Nota (3) abaixo, são principalmente destinados a abranger 
a manipulação de artigos feitos de papel ou papelão, mas também incluem a manipulação de artigos feitos de outros materiais com 
características similares ou que apresentem problemas similares de manuseio, por ex., artigos feitos de folhas de matéria plástica ou 
de couro; 

– os grupos relativos a material filamentar (grupos 49/00 em diante), conforme definido na Nota (3) abaixo, abrangem somente os 
métodos ou dispositivos de aplicação ou interesse geral 

(3) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– "manipulação" inclui alimentação, dobramento (outro que não o usado na manufatura de produtos), guia, orientação, 

armazenamento, desenrolamento e enrolamento; 
– "material delgado" inclui: 

(i) folhas, cadernos, envelopes, formulários em branco e pilhas delgadas dos mesmos (daqui por diante chamados de 
"artigos"), e  

(ii) tiras, fitas e películas, por ex., de papel, tecido, folhas de metal ou de matéria plástica; 
– "material filamentar" inclui fios, arames, cordas, cabos e mangueiras; 
– "pacote" significa uma massa de material filamentar, formada por embobinamento, depósito ou enrolamento, com ou sem um 

núcleo ou forma de suporte ou um recipiente ou receptáculo de encerramento. 
 
Índice da Subclasse 
 
ARTIGOS 

Alimentação; pilhas 
suportes para pilhas; levantamento 
das extremidades das pilhas para 
sobreposição; derrubamento dos 
artigos......................................................1/00; 13/00; 15/00 
remoção de artigos das pilhas; 
transporte de material das pilhas 
ou sua alimentação nas máquinas; 
controle de alimentação; 
colocação; alimentação nas pilhas; 
mesas de alimentação.................................3/00; 5/00; 7/00; 

9/00; 11/00 
Distribuição 

das máquinas para as pilhas ..................29/00, 35/00, 37/00 
reunião.........................................................................39/00 

dobramento; desdobramento............................ 45/00; 47/00 
empilhamento ...................................... 13/00; 15/00, 31/00, 
 33/00 
combinações de operações de 
empilhamento e desempilhamento ............................. 83/00 
Artigos de recirculação ............................................... 85/00 

Controle, verificação, segurança ....................................... 43/00 
TIRAS 

Alimentação 
desenrolamento, dobramento das 
tiras, enrolamento das tiras, avanço 
das tiras ................................................. 16/00, 18/00, 20/00 
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troca do rolo da tira; estruturas 
especiais de cilindros de guia ou de 
avanço; coberturas de núcleo, não 
incluídas em outro local........................19/00; 27/00; 81/00 
tiras; emenda; registro tensão ou 
guia; controle da tensão.........................21/00; 23/00; 77/00 

Distribuição por máquinas 
com ou depois de operações 
auxiliares; reunião; separação ...............35/00, 37/00; 39/02 

41/00 
dobramento; desdobramento............................45/00; 47/00 

Máquinas; controle, verificação, 
segurança ou aviso; mecanismos  
de acionamento não incluídos em 
outro local...................................................26/00, 43/00; 63/00;  
 79/00 
Armazenamento.................................................................75/00 

MATERIAL FILAMENTAR 
Desenrolamento, remoção; extensão...................... 49/00; 51/00 
Enrolamento, bobinagem, depósito; pacotes 
enrolados; guias; enrolamento em núcleos não 
incluídos em outro local ........................................ 54/00; 55/00; 
 57/00; 81/00 
Controle de tensão; medição de 
comprimentos predeterminados; união ....... 59/00, 77/00; 61/00 

69/00 
Núcleos, formas: fixação do material, 
substituição, remoção, remoção de 
refugos......................................................... 65/00, 67/00, 73/00 
Beneficiamento durante a formação do 
pacote................................................................................ 71/00 
Máquinas; controle, verificação, 
segurança ou aviso; mecanismos de 
acionamento não incluídos em outro 
local ........................................................... 26/00, 43/00, 63/00;  
 79/00 
Armazenamento................................................................ 75/00 

 

Alimentação de artigos a máquinas; Remoção de artigos das 
pilhas; Suportes de pilhas (combinações de operações de 
empilhamento e desempilhamento de interesse além da operação 
simples de empilhamento e desempilhamento 83/00; artigos de 
recirculação 85/00; manipuladores B 25 J) 

1/00 Suportes ou depósitos para pilhas das quais devam ser 
separados os artigos (transportadores usados para reunir, 
conferir ou apanhar os artigos 39/00) 

1/02 . adaptados para sustentar artigos na superfície 
1/04 . adaptados para sustentar artigos em posição 

sensivelmente horizontal, por ex., para remoção 
partindo do topo da pilha 

1/06 . . para remoção partindo do fundo da pilha 
1/08 . com meios para fazer avançar a pilha de forma a 

apresentar os artigos a um dispositivo de remoção 
(fazendo pressão sobre pilhas das quais os artigos são 
removidos a partir do fundo 1/06) 

1/10 . . compreendendo pesos 
1/12 . . compreendendo molas 
1/14 . . compreendendo dispositivos mecânicos de ação 

posit iva 
1/16 . . compreendendo meios pneumáticos ou hidráulicos 
1/18 . . controlados pela altura da pilha 
1/20 . . controlados pelo peso da pilha; Disposições para 

flutuação 
1/22 . . deslocando-se no sentido do plano dos artigos, por 

ex., para o avanço em bloco de pilhas abertas em 
leque 

1/24 . . com meios para aliviar ou controlar a pressão da 
pilha 

1/26 . com suportes auxiliares para facilitar a introdução ou a 
substituição da pilha 

1/28 . com divisões para acomodar as pilhas lado a lado 
1/30 . com meios para refazer a pilha à medida em que os 

artigos lhe são retirados de forma contínua 

3/00 Separação de artigos das pilhas (reunião, conferência ou 
coleta de artigos 39/00; máquinas para separar bobinas 
superpostas 41/00; desempilhamento de material desligado, 
combinado a dobramento 45/26) 

3/02 . utilizando forças de fricção entre os artigos e o 
separador 

3/04 . . Separadores de correia sem fim 
3/06 . . Roletes ou separadores rotativos similares 
3/08 . utilizando força pneumática 
3/10 . . Roletes de sucção 
3/12 . . Cintas, correias ou mesas de sucção que se 

deslocam relativamente à pilha 
3/14 . . Jatos de ar para produzir vácuo parcial 
3/16 . utilizando força magnética 
3/18 . utilizando força eletrostática 
3/20 . utilizando adesivos 
3/22 . por meio de agulhas ou elementos similares que 

prendem os artigos 
3/24 . por meio de empurradores que prendem as bordas dos 

artigos 
3/26 . por separadores que prendem as dobras, abas ou 

projeções dos artigos 
3/28 . por roscas ou separadores similares 
3/30 . por dispositivos de escapamento (roscas ou separadores 

similares 3/28); de pilhas escalonadas; de pilha de 
artigos com formações escalonadas, por ex., cortes ou 
perfurações 

3/32 . por elementos, por ex., dedos, chapas, roletes, inseridos 
ou colocados transversalmente entre artigos a serem 
removidos e o restante da pilha (tais elementos 
empregados unicamente como dispositivos 
complementares para ajudar a remoção ou evitar 
alimentação em dobro 3/50) 

3/34 . Dispositivos para retenção de artigos controlando o 
livramento dos mesmos em direção aos separadores 

3/36 . por separadores que se deslocam em percursos 
especiais, por ex., cercando uma área 

3/38 . . em percursos que não cercam uma área 
3/40 . por dois ou mais separadores atuando alternadamente 

sobre a mesma pilha (corpos rotativos ou oscilatórios 
suportando dois ou mais separadores 3/42) 

3/42 . por dois ou mais separadores montados de forma a se 
deslocarem com corpos rotativos ou oscilatórios ou 
relativamente aos mesmos 

3/44 . Remoção simultânea, alternada ou seletiva de artigos de 
duas ou mais pilhas 
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3/46 . Dispositivos ou medidas complementares para auxiliar 
a remoção ou impedir alimentação em dobro (meios de 
controle incluindo detectores sensíveis à alimentação 
em dobro 7/12) 

3/48 . . Jatos de ar atuando sobre as bordas ou sob os 
artigos 

3/50 . . Elementos, por ex., dedos, chapas, roletes, inseridos 
ou colocados transversalmente entre os artigos a 
serem removidos e o restante da pilha 

3/52 . . Retentores de fricção atuando sob ou por trás do 
artigo, ao ser este removido 

3/54 . . Dispositivos para comprimir ou segurar 
3/56 . . Elementos, por ex., raspadeiras, dedos, agulhas, 

escovas, atuando sobre o artigo removido ou a 
borda da pilha 

 3/58 . . Artigos cravados, roscados, cimentados ou colados 
juntos, para impedir a alimentação em dobro, por 
ex., pilhas com bordas gomadas 

3/60 . . Afrouxamento de artigos em pilhas 
3/62 . . . oscilando, agitando ou batendo as pilhas 
3/64 . . . por aparelhos a vácuo 
3/66 . Guias ou alisadores de artigos, por ex., deslocáveis 

durante a operação 
3/68 . . fixos durante a operação 

5/00 Transferência dos artigos removidos das pilhas; 
Alimentação de artigos nas máquinas (mecanismos ou 
peças idênticas para a distribuição ou avanço dos artigos 
saídos das máquinas 29/00) 

5/02 . por correias ou correntes 
5/04 . por mesas ou carrinhos móveis (mesas rotativas 5/18) 
5/06 . por roletes 
5/08 . por pegadores, por ex., pegadores de sucção 
5/10 . . Pegadores de movimento alternado ou oscilatório 
5/12 . . Pegadores rotativos, por ex., montados em braços, 

armações ou cilindros 
5/14 . . Detalhes de pegadores; Mecanismos de 

acionamento para os mesmos 
5/16 . por empurrador, agulhas, fricção ou dispositivos 

similares adaptados para alimentar artigos isolados ao 
longo de uma superfície ou mesa 

5/18 . por mostradores ou mesas rotativas 
5/20 . por roletes de queda ou dispositivo similar 
5/22 . por dispositivos a jato de ar ou sucção (pegadores de 

sucção 5/08) 
5/24 . Fluxos de alimentação de artigos superpostos 
5/26 . Alimentação dupla, alternada, seletiva ou conjugada 
5/28 . Alimentação de artigos armazenados em tiras enroladas 

ou dobradas 
5/30 . Dispositivos de abrir para folhas ou cadernos dobrados 
5/32 . Elementos em forma de sela sobre os quais folhas ou 

cadernos, parcialmente desdobrados, são alimentados 
em máquinas para efetuar operação de junção, costura 
ou outra semelhante, em cadernos 

5/34 . Variando a fase de alimentação em relação à máquina 
receptora 

5/36 . Guias ou alisadores de artigos, por ex., deslocáveis 
durante a operação 

5/38 . . fixos durante a operação 

7/00 Controle da alimentação, remoção, avanço de pilhas ou 
aparelhos conjugados que permitem descobrir falhas na 
alimentação, falta de artigos ou presença de artigos 
defeituosos 

7/02 . por meio de apalpadores ou detectores 
7/04 . . sensíveis à falta de artigos, por ex., esgotamento da 

pilha (7/14 tem prioridade) 

7/06 . . sensíveis à presença de artigos defeituosos ou à 
remoção ou alimentação incorreta (7/14 tem 
prioridade) 

7/08 . . . sensíveis ao registro frontal incorreto 
7/10 . . . sensíveis ao registro lateral incorreto (controle 

do registro transversal das tiras 23/032) 
7/12 . . . sensíveis à alimentação ou remoção dupla 
7/14 . . por apalpadores ou detectores fotoelétricos 
7/16 . Controle do suprimento de ar a separadores 

pneumáticos 
7/18 . Modificação ou parada do funcionamento dos 

separadores 
7/20 . Controle de aparelhos conjugados 

9/00 Posicionamento, por ex., orientação, de artigos; 
Dispositivos para esse fim 

9/02 . Pinos reguladores 
9/04 . Paradas ou calibres fixos ou ajustáveis (pinos 

reguladores 9/02) 
9/06 . Paradas ou calibres móveis, por ex., paradas dianteiras 

que sobem e descem 
9/08 . Dispositivos imobilizadores, por ex., dedos agulhas, 

sucção, para reter artigos na posição registrada 
9/10 . Empurradores ou registros similares móveis; 

Dispositivos de empurrar ou prender que deslocam os 
artigos até a posição assinalada 

9/12 . apoiados em pegadores de artigos 
9/14 . Retardamento ou controle do movimento de avanço dos 

artigos ao se aproximarem das paradas 
9/16 . Fita inclinada, rolete ou registros laterais similares para 

o avanço dos artigos 
9/18 . Assistência por meio de dispositivos, tais como 

refletores, lentes, chapas transparentes ou indicadores 
mecânicos 

9/20 . Assistência por indicadores fotoelétricos, sônicos ou 
pneumáticos 

11/00 Mesas de alimentação 
11/02 . ajustáveis angularmente no plano dos artigos 
 

13/00 Levantamento das extremidades das pilhas para 
facilitar a formação de pilhas sobrepostas 

15/00 Derrubamento de artigos [4] 
15/02 . Derrubamento de pilhas [4] 
 
Alimentação de tiras nas máquinas ou sua remoção das 
mesmas; Enrolamento ou desenrolamento das tiras; Emenda 
das tiras (aparelhos para distribuir as tiras incorporando 
dispositivos para efetuar operações auxiliares 35/00, 37/00; 
combinando duas ou mais tiras 39/16; enrolamento ou 
desenrolamento de tiras metálicas ou de materiais metálicos 
flexíveis similares durante a manufatura B 21 C; em mecanismos de 
impressão seletiva B 41 J; em aparelhos cinematográficos ou 
fotográficos G 03 B; enrolamento, desenrolamento ou alimentação 
de fitas a aparelhos de processamento de informações ou sua 
remoção dos mesmos G 06, G 11 B) 

16/00 Desenrolamento, dobramento das tiras [4] 
16/02 . Suporte do rolo da tira [4] 
16/04 . . do tipo cantilever [4] 
16/06 . . do tipo com duas extremidades [4] 
16/08 . . do tipo com rolos paralelos [4] 
16/10 . Dispositivos para efetuar a rotação positiva do rolo da 

tira [4] 
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18/00 Enrolamento das tiras [4] 
18/02 . Suporte rolo da tira [4] 
18/04 . . pelo interior [4] 
18/06 . . pela lateral [4] 
18/08 . Mecanismos de enrolamento das tiras [4] 
18/10 . . Mecanismos em que a energia é aplicada ao eixo do 

rolo em que se enrola a tira [4] 
18/12 . . . para efetuar o avanço gradativo da tira [4] 
18/14 . . Mecanismos em que a energia é aplicada ao rolo em 

que se enrola a tira, por ex., para efetuar o avanço 
contínuo da mesma [4] 

18/16 . . . por rolete de fricção [4] 
18/18 . . . . para efetuar o avanço gradativo da tira [4] 
18/20 . . . rolo da tira sendo suportado sobre dois roletes 

paralelos, onde pelo menos um é acionado [4] 
18/22 . . . por uma correia de fricção [4] 
18/24 . . . . para efetuar o avanço gradativo da tira [4] 
18/26 . . Mecanismos para controlar a pressão de contato 

sobre o pacote de tira enrolada, por ex., para regular 
a quantidade de ar entre as camadas de tira [4] 

18/28 . Pacotes de tira enrolada [4] 

19/00 Troca do rolo da tira [4] 
19/10 . em mecanismos de desenrolar ou com relação a 

operações de desenrolamento [4] 
19/12 . . Levantamento, transporte ou inserção do rolo da 

tira; Remoção do núcleo vazio [4] 
19/14 . . Acumulação do excesso da tira para avanço na 

máquina durante a mudança do rolo da tira [4] 
19/16 . . Acionamento, por ex., aceleração do rolo da tira 

sobressalente conjugada à operação de emenda da 
tira [4] 

19/18 . . Fixação, por ex., colagem da tira sobressalente à tira 
que se esgota [4] 

19/20 . . Seccionamento da tira que se esgota [4] 
19/22 . em mecanismos de enrolamento ou em relação a 

operações de enrolamento [4] 
19/24 . . Acumulação do excesso da tira saída durante a 

mudança do rolo da tira [4] 
19/26 . . Selecionamento da tira em seu trajeto em direção ao 

rolo da tira enrolada [4] 
19/28 . . Fixação da ponta de guia da bobina ao núcleo ou ao 

carretel da bobina de troca (núcleos, formadores, 
suportes ou fixadores, por ex., carretéis, com 
disposições para fixar as pontas do material, 
75/28) [4] 

19/29 . . Fixação da extremidade, que sobrou da bobina 
enrolada, ao carretel da bobina (núcleos, 
formadores, suportes ou fixadores, por ex., carretéis 
com disposições para fixar as pontas do material, 
75/28) [4] 

19/30 . . Levantamento, transporte ou remoção do rolo da 
tira; Inserção do núcleo [4] 

20/00 Avanço das tiras [4] 
20/02 . por rolete de fricção [4] 
20/04 . . para efetuar o avanço gradativo da tira [4] 
20/06 . por uma correia de fricção [4] 
20/08 . . para efetuar o avanço gradativo da tira [4] 
20/10 . por uma correia de alimentação contra a qual a tira é 

mantida por pressão de um fluido, por ex., sucção ou 
jato de ar [4] 

20/12 . por rolete de fricção [4] 
20/14 . pela ação direta de um fluido móvel sobre a tira [4] 
20/16 . por meios de prender a tira, por ex., pegadores,  

pinças [4] 

20/18 . . para efetuar o avanço gradativo da tira [4] 
20/20 . por meios de penetração na tira, por ex., pinos [4] 
20/22 . . para efetuar o avanço gradativo da tira [4] 
20/24 . por laços ou dispositivos similares [4] 
20/26 . Mecanismos para avançar as tiras até os rolos ou retirá-

las de dentro dos rolos [4] 
20/28 . Mecanismos para distribuir tiras em dobras superpostas 

e realimentá-las, partindo da extremidade inferior dos 
conjuntos dobrados [4] 

20/30 . Disposições para acumular o excedente da bobina 
(durante a troca do rolo da bobina 19/14, 19/24) [4] 

20/32 . . por formação de laços [4] 
20/34 . . . com roletes [4] 
20/36 . Meios para fazer avançar opcionalmente a tira, 

longitudinalmente, em uma direção ou na direção 
oposta [4] 

20/38 . . pela mudança de direção do mecanismo que aciona 
o eixo do rolo em que se enrola a tira [4] 

20/40 . . pela mudança de direção do mecanismo que aciona 
o rolete pinça [4] 

21/00 Aparelhos para emendar tiras (durante a troca do rolo da 
tira 19/00) 

21/02 . para tiras pré-marcadas, por ex., pré-impressas 

23/00 Registro, tensionamento, alisamento ou guia das tiras 
(registro dos artigos 9/00; em relação a emenda 21/00; 
dispositivos de tensão pertinentes à manipulação de tiras, 
fitas ou material filamentar 77/00) 

23/02 . transversalmente (por aparelhos esticadores, pegadores 
ou aparelhos similares operando em tiras de tecido D 06 
C) 

23/022 . . por aparelhos esticadores [4] 
23/025 . . . por roletes [4] 
23/028 . . . por pinças [4] 
23/032 . . Controle do posicionamento transversal da tira [4] 
23/035 . . . por barras de guia [4] 
23/038 . . . por roletes [4] 
23/04 . longitudinalmente  
23/06 . . por dispositivos de retardamento, por ex., atuando 

sobre o eixo do rolo da tira 
23/08 . . . atuando sobre o rolo da tira que está sendo 

desenrolado 
23/10 . . . atuando sobre a tira em movimento (por meio 

da ação de um fluido 23/24) 
23/12 . . . . e fazendo com que partes da mesma se 

movam em direções opostas, prendendo-se 
por fricção 

23/14 . . . . Roletes de tensão aplicando força de 
frenagem 

23/16 . . por barras ou roletes móveis, calibrados ou 
pressionados por molas 

23/18 . . pelo controle ou a regulagem do mecanismo de 
avanço da tira, por ex., de um mecanismo que atua 
sobre a tira em movimento 

23/182 . . . em mecanismos de desenrolamento ou em 
conexão com operações de desenrolamento [4] 

23/185 . . . . controlado por motor [4] 
23/188 . . . em conexão com a tira corrente [4] 
23/192 . . . . controlado por motor [4] 
23/195 . . . em mecanismo de enrolamento ou em conexão 

com operações de enrolamento [4] 
23/198 . . . . controlado por motor [4] 
23/24 . . por ação de um fluido, por ex., para retardar a tira 

em movimento [4] 
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23/26 . . por barras ou roletes transversais, fixos ou 
ajustáveis 

23/28 . . por tiras, tubos, chapas ou fios metálicos que se 
estendem longitudinalmente (fitas ou tiras flexíveis 
23/30) 

23/30 . . por fitas ou tiras flexíveis que se estendem 
longitudinalmente 

23/32 . . Disposições para virar o inverter as tiras 
23/34 . . Aparelhos para suprimir ondulações das tiras 

26/00 Dispositivos de segurança ou de aviso, por ex., detector 
automático de defeitos, mecanismos de segurança, para 
mecanismos de avanço de tiras (dispositivos de segurança 
em geral F 16 P; investigação das propriedades químicas ou 
físicas dos materiais em geral G 01 N; dispositivos 
indicadores em geral G 08 B) [4] 

26/02 . sensíveis à presença de irregularidades nas tiras em 
movimento [4] 

26/04 . . pela variação da tensão [4] 
26/06 . sensíveis a predeterminado comprimento das tiras [4] 
26/08 . sensíveis a predeterminado diâmetro [4] 

27/00 Estruturas especiais de roletes de alimentação ou guia e 
suas superfícies (roletes em geral F 16 C 13/00) 

 
Remoção de artigos das máquinas; Empilhamento de artigos; 
Aparelhos para remover artigos ou tiras incorporando 
dispositivos para efetuar operações auxiliares específicas; 
Reunião ou agrupamento de artigos ou tiras; Máquinas para 
separar tiras superpostas (combinações de operações de 
empilhamento e desempilhamento de interesse além da operação 
simples de empilhamento e desempilhamento 83/00; artigos de 
recirculação 85/00) 

29/00 Distribuição ou avanço de artigos a partir de máquinas; 
avanço de artigos para formar pilhas ou para o interior 
destas (associação, conferência ou coleta de artigos 39/00; 
para outros artigos que não os definidos pela Nota (3) (i) 
desta subclasse, ver B 65 G) 

29/02 . por pegadores mecânicos que se prendem apenas na 
borda dianteira dos artigos 

29/04 . . sendo os pegadores suportados por correntes ou 
correias sem fim 

29/06 . . sendo os pegadores suportados por elementos 
rotativos 

29/08 . . com os pegadores oscilando em percursos em arco 
29/10 . . tendo, os pegadores, movimento alternado em 

percursos retilíneos 
29/12 . por meio do aperto entre duas fitas ou correias ou entre 

dois conjuntos de fitas ou correias em movimento 
29/14 . . e introduzindo-os em uma pilha 
29/16 . pelo contato de apenas uma face com as fitas, correias 

ou correntes em movimento 
29/18 . . e introduzindo-os em uma pilha 
29/20 . pelo contato com elementos rotativos de fricção, por 

ex., roletes, escovas ou cilindros 
29/22 . . e introduzindo-os em uma pilha 
29/24 . por aparelhos de jato de ar ou de sucção (com queda 

dos artigos dos transportadores de sucção 29/32) 
29/26 . por queda 
29/28 . . de pegadores mecânicos (pegadores que se prendem 

na borda dianteira apenas 29/02) 
29/30 . . de prendedores magnéticos 
29/32 . . de transportadores pneumáticos, por ex., de sucção 

29/34 . . de suportes que deslizam sob os artigos 
29/36 . . de fitas, correias ou roletes que rolam sob os artigos 
29/38 . por braços, armações, chapas ou elementos similares 

móveis de empilhar ou avançar, com os quais os artigos 
são mantidos em contato de superfície 

29/40 . . Elementos que giram em torno de um eixo 
perpendicular à direção do movimento do artigo, 
por ex., rodas-estreladas formadas por elementos 
em forma de S 

29/42 . . Elementos que giram em torno de um eixo paralelo 
à direção do movimento do artigo, por ex., hélices 

29/44 . . Elementos que oscilam em percursos em arco 
29/46 . . Elementos de movimento alternado em percursos 

retilíneos 
29/48 . por mesas dispostas de forma a serem inclinadas para 

causar o deslizamento dos artigos 
29/50 . Aparelhos de empilhamento cujo ponto de descarga se 

desloca de acordo com a altura da pilha 
29/51 . . empilhamento por coleta na periferia de cilindros 

[3] 
29/52 . Guias ou alisadores fixos 
29/54 . Separadores de artigos, por ex., para separar elementos 

em avanço 
29/56 . . para separar elementos das máquinas 
29/58 . Interruptores ou desviadores de artigos 
29/60 . . desviando o escoamento para percursos alternativos 

(29/62 tem prioridade) 
29/62 . . desviando artigos defeituosos das vias de 

escoamento principais (dispositivos de controle para 
detectar artigos defeituosos 43/04) 

29/64 . . dirigindo os elementos de artigos compostos por 
percursos separados  

29/66 . Avanço em fluxos de artigos superpostos 
29/68 . Redução da velocidade dos artigos durante seu avanço 

(dispositivos de retardamento da tira 23/06) 
29/70 . Disposições para curvar ou retesar artigos 

31/00 Dispositivos para receber pilhas (transportadores usados 
para associação, conferência ou coleta de artigos 39/00) 

31/02 . com suporte de extremidade fixo contra o qual a pilha 
se amontoa 

31/04 . com suporte de extremidade móvel, disposto de forma a 
recuar à medida que a pilha se avoluma 

31/06 . . com os artigos empilhados sobre a borda 
31/08 . . com os artigos empilhados uns sobre os outros 
31/10 . . . e colocados no alto da pilha 
31/12 . . Dispositivos para aliviar o peso da pilha ou permitir 

ou efetuar o movimento do suporte de extremidade 
da pilha durante o empilhamento 

31/14 . . . Molas (molas a fluido 31/16) 
31/16 . . . Dispositivos de pressão a fluido 
31/18 . . . Dispositivos mecânicos de ação positiva 
31/20 . ajustáveis de acordo com o tamanho dos artigos 
31/22 . removíveis ou permutáveis 
31/24 . múltiplas ou em compartimentos, por ex., para 

enchimento alternado, programado ou seletivo 
31/26 . Dispositivos auxiliares para prender os artigos nas 

pilhas 
31/28 . Correias, correntes ou receptores similares móveis (para 

artigos empilhados sobre a borda 31/06) 
31/30 . Disposições para remover pilhas completas (correias, 

correntes ou receptores móveis similares 31/28) 
31/32 . Dispositivos auxiliares para recolher artigos durante a 

remoção de uma pilha completa 
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31/34 . Aparelhos para alinhar os artigos empilhados 
31/36 . . Dispositivos auxiliares para colocar cada artigo em 

contato com um batente frontal, à medida que é 
empilhado 

31/38 . . Aparelhos para agitar ou bater as pilhas durante o 
empilhamento 

31/40 . . Receptores, canaletas e aparelhos similares 
separados para impelir pilhas completas 

33/00 Formação de lotes de quantidades certas nas pilhas ou 
em uma fileira de artigos 

33/02 . introduzindo-se uma lâmina móvel ou peça similar na 
pilha 

33/04 . introduzindo-se marcadores na pilha ou fileira 
33/06 . deslocando artigos para definir lotes 
33/08 . . Deslocamento de lotes completos, por ex., 

formando pilhas escalonadas 
33/10 . . Deslocamento dos últimos artigos de um lote 
33/12 . pela formação de intervalos na fileira 
33/14 . por desvio de lotes para receptores separados 
33/16 . por colocação de artigos dos lotes em suportes móveis 
33/18 . . com separadores entre lotes adjacentes 

35/00 Suprimento de artigos de máquinas cortadoras ou 
perfuradoras em linha; Aparelho superior de artigos ou 
de bobinas, incorporando dispositivos de corte ou 
perfuração em linha, por ex., distribuidores de fita 
adesiva (máquinas ou dispositivos em geral para corte ou 
perfuração B 26 D, F) 

35/02 . de dispositivos de fender ou perfuradores longitudinais 
ou com os mesmos 

35/04 . de dispositivos de corte ou perfuradores transversais ou 
com os mesmos 

35/06 . . a partir de cortadores ou perfuradores a lâminas, por 
ex., lâmina de tesoura ou com os mesmos (de ou 
com os mesmos dispositivos a lâminas rotativas 
35/08) 

35/07 . . . Distribuidores de fita adesiva [3] 
35/08 . . a partir de dispositivos de corte ou perfuradores 

rotativos, por ex., de cilindros ou com os mesmos 
35/10 . a partir de dispositivos para partir as tiras parcialmente 

cortadas ou perfuradas, por ex., rompedores ou com os 
mesmos 

37/00 Aparelhos de distribuição de artigos ou tiras 
incorporando dispositivos para efetuar operações 
auxiliares específicas (incorporando dispositivos de cortar 
ou perfurar linhas 35/00) 

37/02 . para aplicar adesivos (e prender juntos 37/04) 
37/04 . para prender juntos artigos ou tiras, por ex., por 

adesivos, costura ou grampeamento (fixação de uma tira 
substituta à tira que se acaba durante a mudança do rolo 
19/18) [2] 

37/06 . para dobrar 

39/00 Associação, conferência ou coleta de artigos ou bobinas 
(máquinas para a dupla finalidade de conferência ou apanha 
e aplicação permanente entre si de folhas ou marcas B 42 C 
1/00) 

39/02 . Associação, conferência ou apanha de artigos de 
diversas origens 

39/04 . . de pilhas 
39/041 . . . sendo as pilhas dispostas em transportadores 

rotativos [3] 

39/042 . . . sendo as pilhas dispostas em transportadores 
superpostos [3] 

39/043 . . . sendo as pilhas dispostas em transportadores 
justapostos [3] 

39/045 . . . por meio de coleta em transportadores rotativos 
[2] 

39/05 . . . por meio de coleta em transportadores 
superpostos [2] 

39/055 . . . por meio de coleta em transportadores 
justapostos [2] 

39/06 . . de fileiras de distribuição 
39/065 . . . por meio de coleta em transportadores rotativos 

[2] 
39/07 . . . por meio de coleta em transportadores 

superpostos [2] 
39/075 . . . por meio de coleta em transportadores 

justapostos [2] 
39/10 . Associando artigos provenientes de uma só origem, por 

ex., para formar um bloco para escrever 
39/105 . . em transportadores rotativos [3] 
39/11 . . em transportadores superpostos [3] 
39/115 . . em transportadores justapostos [3] 
39/14 . Reunião de folhas e tiras 
39/16 . Reunião de duas ou mais tiras 

41/00 Máquinas para separar tiras sobrepostas 

43/00 Emprego de dispositivos de controle, verificação ou 
segurança, por ex., dispositivos automáticos 
compreendendo um elemento para leitura de qualquer 
variável 

43/02 . detectando ou reagindo à falta de artigos (43/08 tem 
prioridade) 

43/04 . assinalando ou reagindo à presença de artigos 
defeituosos (43/08 tem prioridade; desvio de artigos 
defeituosos das vias, de escoamento, principais 29/62) 

43/06 . assinalando ou reagindo à completação da pilha (43/08 
tem prioridade) 

43/08 . Dispositivos fotoelétricos 
 
Dobramento ou fechamento de material delgado 

45/00 Dobramento de material  delgado (especialmente 
adaptado para a manufatura ou tratamento de produtos 
especiais, ver as subclasses apropriadas, por ex., D 06 F 
89/00) [4] 

45/02 . Dobramento de material flexível sem utilização de 
pressão para definir ou formar vincos (enrolamento ou 
desenrolamento de tecidos para alimentação em 
máquinas ou sua remoção das mesmas 16/00 a 27/00; 
dobramento de roupas para fins de embalagem B 65 B; 
dobramento de tecidos em máquinas de costura D 05 B) 

45/04 . . Dobramento de folhas 
45/06 . . Dobramento de tiras (20/28 tem prioridade) 
45/08 . . . longitudinalmente 
45/09 . . . . Dobramento, isto é, na metade da largura 
45/10 . . . transversalmente 
45/101 . . . . em combinações com sua colocação em 

camadas, isto é, formando uma pilha em 
ziguezague 

45/103 . . . . . por um carrinho de movimento 
alternado acima dos pontos de 
colocação em camadas 

45/105 . . . . . . conjugadas a prendedores de dobras 
45/107 . . . . . por meio de barras de guia de 

movimento oscilatório ou alternado 
45/109 . . . . Registro ou contagem das dobras; Indicação 

de irregularidades na pilha em ziguezague 
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45/12 . Dobramento de artigos ou tiras com aplicação de 
pressão para definir ou formar vincos (20/28 tem 
prioridade; pregueamento, plissagem ou franzimento de 
tecidos D 06 J) 

45/14 . . Dobradores com ação de afivelamento 
45/16 . . Dobradores rotativos 
45/18 . . Dobradores de lâmina de movimento oscilatório ou 

alternado (suportados por elementos rotativos 
45/16) 

45/20 . . Dobradores em ziguezague 
45/22 . . Dobradores longitudinais, isto é, para dobrar o 

material em folha, paralelamente à direção do 
movimento 

45/24 . . Interposição de folhas dobradas, por ex., papel de 
cigarros ou papel higiênico 

45/26 . . dobramento conjugado ao desempilhamento 
(desempilhamento 3/00) 

45/28 . . Dobramento conjugado ao corte (máquinas de 
cortar B 26 D) 

45/30 . . Dobramento em combinação com vincagem, 
alisamento ou aplicação de adesivos (na ocasião da 
distribuição de artigos de tiras 37/00) 

 
47/00 Desdobramento de material delgado flexível (20/28 tem 

prioridade; dispositivos para abrir folhas ou cadernos 5/30) 
 
Desenrolamento, remoção, avanço, enrolamentos, 
embobinamento ou depósito de material filamentar (dispositivos 
especialmente adaptados ou montados para armazenar e 
repetidamente enrolar e reenrolar pedaços de material 75/34; 
usinagem ou processamento de fios metálicos B 21 F, G; 
desenrolamento, remoção, extensão ou enrolamento de cordas ou 
cabos em aparelhos de movimentação de cargas B 61 B, B 65 G, B 
66; estantes, máquinas de urdir, de tecer ou de tramar ou métodos 
para fins de manufatura de tecidos D 02 H) 

49/00 Desenrolamento ou remoção de material filamentar; 
Suporte, armazenamento ou transporte de pacotes dos 
quais o material filamentar será retirado ou desenrolado 
(enrolamento 54/00; bobinas, tubos ou outros núcleos para 
pacotes 75/00) 

49/02 . Métodos ou aparelhos em que os pacotes não giram 
49/04 . . Dispositivos de suporte de pacotes 
49/06 . . . para um único pacote em ação 
49/08 . . . . encerrando o pacote 
49/10 . . . para um pacote em ação e um ou vários de 

reserva 
49/12 . . . . sendo os pacotes de reserva montados de 

forma a permitir a transferência manual ou 
automática para a posição de trabalho 

49/14 . . . para vários pacotes em ação 
49/16 . . . . Cavaletes para armações 
49/18 . Métodos ou aparelhos em que os pacotes giram 

(volantes ou outros guias para ajudar a remoção 57/00; 
suportes ou depósitos, para armazenar e remover e 
reenrolar, repetidamente, pedaços de material destinado 
a fins especiais 75/34) 

49/20 . . Dispositivos para suporte de pacotes 
49/22 . . . Dispositivos de suspensão elevada 
49/24 . . . Roletes 
49/26 . . . Eixos ou espigas axiais 
49/28 . . . Mesas rotativas 
49/30 . . . Dobradouras ou porta-meadas 
49/32 . . . Cavaletes ou armações 

49/34 . . Disposições para efetuar a rotação positiva dos 
pacotes 

49/36 . Fixação de volumes a dispositivos de suporte 
(substituição ou remoção de núcleos, receptáculos ou 
embalagens completas em estações de pagamento, de 
enrolamento ou de depósito 67/00) 

49/38 . Vagonetes, caixas, estantes ou recipientes adaptados 
unicamente ao transporte ou ao armazenamento de 
bobinas, espulas ou similares 

51/00 Avanço do material filamentar (métodos de fiar por 
estiramento D 01 D5/12; puxamento ou estiramento de 
mechas ou similares D 01 H 5/00) 

51/005 . Separação, em vários grupos, de um feixe de materiais 
filamentares durante o avanço [4] 

51/01 . . por meios de eletrostática [4] 
51/015 . Reunião em um feixe de vários materiais filamentares 

durante o avanço [4] 
51/02 . Dispositivos rotativos, por ex., com superfícies 

helicoidais de avanço (dispositivos para o 
armazenamento temporário de material filamentar 
durante o avanço 51/20; dispositivos rotativos 
acionados para controle da tensão 59/18) 

51/04 . . Roletes, polias, cabrestantes ou elementos rotativos 
de encastramento 

51/06 . . . dispostos de modo a operar isoladamente 
51/08 . . . dispostos de modo a operar em grupos ou 

conjugados a outros elementos 
51/10 . . . . com superfícies opostas conjugadas, por ex., 

formando estreitamentos 
51/12 . . . . conjugados com espaçamento de forma a 

produzir uma série de superfícies 
independentes de avanço, em volta das 
quais o material passa ou é enrolado 

51/14 . Aventais, correias sem-fim, treliças ou elementos 
similares acionados 

51/16 . Dispositivos para arrastar o material pelo escoamento 
de líquidos ou gases, por ex., dispositivos de jato de ar 
(sopramento de lã de escória em estado fundido C 03 B 
37/06) 

51/18 . Dispositivos pegadores de movimento linear 
51/20 . Dispositivos para armazenamento temporário de 

material filamentar durante o avanço, por ex., para 
estocagem provisória 

51/22 . . Carretéis ou caixas, por ex., cilíndricos, com 
superfícies de armazenamento e avanços 
proporcionados por roletes ou barras 

51/24 . . . com barras interdigitais 
51/26 . . Roletes ou barras montados de través para facilitar o 

movimento do material filamentar ao longo dos 
mesmos, por ex., pares de roletes inclinados 

51/28 . Disposições para iniciar uma operação de avanço 
51/30 . Dispositivos para controlar a velocidade do avanço a 

fim de sincronizá-la com os aparelhos de suprimento, 
tratamento ou coleta (59/10, 59/38 têm prioridade) 

51/32 . Disposições de suporte ou acionamento para os 
disposit ivos de avanço 

54/00 Enrolamento, bobinagem ou armazenamento de 
material filamentar (núcleos, formas, suportes, latas ou 
receptáculos 75/02) 

54/02 . Enrolamento e vaivém do material sobre carretéis, 
bobinas, tubos ou núcleos ou formas similares de 
embalagem 

54/04 . . para confecção de embalagens de espirais 
estreitamente enroladas 

54/06 . . para confecção de embalagens de espiras cruzadas 
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54/08 . . . Disposições para enrolamento de precisão 
54/10 . . para confecção de embalagens de formas 

específicas ou em bobinas, tubos, núcleos ou formas 
de tipos esp ecíficos 

54/12 . . . em bobinas ou carretéis com reborbos (54/20 
tem prioridade) 

54/14 . . . em tubos, núcleos ou formas com lados 
geralmente paralelos, por ex., espulas ou 
pacotes a serem carregados em lançadeiras de 
teares 

54/16 . . . formando pacotes em forma de bobinas tipo 
garrafa 

54/18 . . . formando carretéis para máquinas de costurar, 
de fazer renda, de bordar ou similares 

54/20 . . . formando pacotes múltiplos 
54/22 . . Máquinas automáticas de enrolar, isto é, máquinas 

como unidades funcionais específicas para efetuar 
automaticamente a procura das extremidades, a 
interligação dos pedaços sucessivos de material, o 
controle ou detecção de defeitos no material em 
movimento e a substituição ou a remoção de 
núcleos cheios ou vazios 

54/24 . . . com várias unidades de enrolamento 
deslocando-se ao longo de um percurso sem fim 
e passando por uma ou mais unidades 
funcionais fixas 

54/26 . . . com uma ou mais unidades funcionais 
deslocando-se ao longo de várias unidades fixas 
de enrolamento 

54/28 . . Dispositivos de vaivém; Disposições para dar forma 
aos pacotes (disposições p ara impedir o 
enrolamento de fita 54/38; tambores acanelados, 
ranhuras ou fendidos para acionar os pacotes 54/46) 

54/30 . . . com guias roscadas, em alternância ou oscilação 
com percurso fixo 

54/32 . . . com guias roscadas se alternando ou oscilando, 
com percurso variável 

54/34 . . . para formar um enrolamento auxiliar, por ex., 
reserva de transferência 

54/36 . . . Mecanismos de avanço ou levantamento do 
guia do fio, por ex., disposições para formar a 
espula 

54/38 . . Disposições para impedir o enrolamento de fita 
54/40 . . Disposições para girar os pacotes 
54/42 . . . em que o pacote, o núcleo ou a forma é girada 

pelo atrito de sua periferia com a superfície de 
acionamento 

54/44 . . . em que o pacote, o núcleo ou a forma se encaixa 
ou é fixo a um elemento acionado que gira em 
torno do eixo do pacote 

54/46 . . . Tambores de acionamento de pacotes 
54/48 . . . . Tambores acanelados 
54/50 . . . . Tambores ranhurados ou fendidos 
54/52 . . . Controle da pressão de contato de acionamento, 

por ex., disposições para prensagem 
54/54 . . . Disposições para suporte de núcleos ou formas 

nos pontos de enrolamento; Fixação de núcleos 
ou formas a elementos de acionamento 

54/547 . . . . Disposições de suporte cantilever [4] 
54/553 . . . . Disposições de suporte com duas 

extremidades [4] 
54/56 . Enrolamento de novelos ou meadas 
54/58 . . Dobradouras ou carretéis, adaptados unicamente a 

formação de novelos ou meadas (49/30 tem 
prioridade) 

54/60 . . Dispositivos para uso doméstico 
54/62 . . Atamento de meadas 

54/64 . Enrolamento de novelos; Formação de objetos ocos por 
enrolamento em núcleos fundíveis ou solúveis, por ex., 
formando recipientes de pressão 

54/66 . . Enrolamento de fios em novelos 
54/68 . Enrolamento em cartões ou outros núcleos achatados, 

por ex., em forma de estrela 
54/70 . Outras características estruturais de máquinas de enrolar 

fios 
54/71 . . . Disposições para separar os materiais 

filamentares [4] 
54/72 . . Armações; Carcaças; Cobertas 
54/74 . . Sistemas de acionamento (disposições para evitar 

enrolamento de fita 54/38; disposições para girar 
pacotes 54/40) 

54/76 . Depósito de materiais em latas ou receptáculos 
54/78 . . Aparelhos em que o dispositivo de depósito ou o 

receptáculo tem movimento alternado 
54/80 . . Aparelho em que o dispositivo de depósito ou o 

receptáculo é girado 
54/82 . . . e em que as bobinas são formadas antes de 

serem colocadas 
54/84 . . Disposições para compactar materiais em 

receptáculos 
54/86 . Disposições para recolher refugo de materiais, antes ou 

depois do enrolamento ou do depósito 
54/88 . . por meios pneumáticos, por ex., pistolas de sucção 

[4] 

55/00 Pacotes de material filamentar enrolados 
55/02 . pacotes auto-sustentáveis 
55/04 . caracterizados pelo método de enrolamento 

57/00 Guias para materiais filamentares; Suportes para os 
mesmos 

57/02 . Hastes ou chapas fixas 
57/04 . Superfícies de guia em fendas ou ranhuras 
57/06 . Superfícies de guia anelares; Olhos, por ex., rabos de 

porco 
57/08 . . feitas de fio metálico ou similares 
57/10 . . com aberturas afuniladas 
57/12 . Tubos 
57/14 . Polias, roletes ou barras rotativas 
57/16 . formados para manter vários filamentos em posição 

espaçada 
57/18 . montados de forma a facilitar o desenrolamento do 

material empacotado 
57/20 . . Voadores (para inserir tranças D 01 H) 
57/22 . adaptados de forma a impedir distensão excessiva do 

material 
57/24 . com superfícies resistentes ao desgaste 
57/26 . Suportes para guias 
57/28 . Guias alternadas ou oscilantes (dispositivos transversais 

para enrolamento, bobinamento ou depósito de material 
filamentoso 54/28) 

59/00 Ajustagem ou controle da tensão de materiais 
filamentares, por ex., para impedir emaranhamento; 
Utilização de indicadores de tensão (dispositivos tensores, 
de uso geral, relativos à manipulação de tiras, fitas ou 
material filamentar 77/00) 

59/02 . pela regulagem da distribuição do material contido no 
pacote de suprimento (por contato do pacote com o 
suporte 49/02; por controle da velocidade do 
mecanismo de acionamento dos dispositivos de 
desenrolamento ou de remoção 59/38) 
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59/04 . . por dispositivos que atuam sobre o pacote ou o 
suporte 

59/06 . . por dispositivos que atuam sobre o material que sai 
do pacote 

59/08 . por contato do pedaço de material em movimento com 
o pacote de suprimento 

59/10 . por dispositivos que atuam sobre o material em 
movimento e não conjugados a dispositivos de 
suprimento ou coleta (por controle da velocidade do 
mecanismo de acionamento dos dispositivos de avanço 
do material 59/38) 

59/12 . . Elementos fixos dispostos de forma a desviar o 
material do percurso reto 

59/14 . . . e com superfícies que exercem, sobre o 
material, forças complementares de 
retardamento 

59/16 . . Elementos freados, girados pelo material 
59/18 . . Elementos rotativos acionados (dispositivos de 

avanço do material 51/00) 
59/20 . . Superfícies conjugadas montadas em vista do 

movimento relativo 
59/22 . . . e dispostas de forma a exercer pressão sobre o 

material 
59/24 . . . . Superfícies de movimento automático para 

compensar a variação da tensão 
59/26 . . . e adaptadas para desviar o material do percurso 

reto 
59/28 . . . . sendo as superfícies aproximadas uma da 

outra 
59/30 . . . . . Superfícies de movimento automático 

para compensar a variação da tensão 
59/32 . . . . sendo as superfícies afastadas umas das 

outras 
59/34 . . . . . Superfícies de movimento automático 

para compensar a variação da tensão 
59/36 . . Elementos flutuantes que compensam 

irregularidades no suprimento ou na coleta do 
material (dispositivos de estocagem provisória 
51/20) 

59/38 . pela regulagem da velocidade do mecanismo de 
acionamento dos dispositivos de desenrolamento, 
remoção, avanço, enrolamento ou depósito, por ex., 
reagindo automaticamente às variações de tensão 

59/40 . Utilização de indicadores de tensão 

61/00 Utilização de dispositivos para medir comprimentos 
pré-determinados do material em movimento (de 
aplicação geral G 01 B) 

63/00 Dispositivos de advertência de segurança, por ex., 
detectores automáticos de defeitos, mecanismos de 
parada (dispositivos de segurança em geral F 16 P; 
dispositivos indicadores em geral G 08 B) 

63/02 . sensíveis a redução da tensão, do material, falha no 
suprimento ou ruptura do material 

63/024 . . sensíveis a rupturas dos materiais [4] 
63/028 . . . caracterizado pelo elemento detector ou sensível 

[4] 
63/032 . . . elétrico ou pneumático [4] 
63/036 . . . caracterizado pela combinação de elementos 

detectores ou sensíveis com outros dispositivos, 
por ex., dos dispositivos de arrasto do 
mecanismo de avanço ou de enrolamento [4] 

63/04 . sensíveis à tensão excessiva ou ao funcionamento 
irregular do aparelho 

63/06 . sensíveis à presença de irregularidades do material em 
movimento, por ex., seccionando o material no ponto 
em que ocorrem as irregularidades 

63/08 . sensíveis à distribuição de um pedaço medido de 
material, à finalização do enrolamento de um pacote ou 
ao enchimento de um receptáculo 

65/00 Fixação do material a núcleos ou formadoras 
(disposições para fixar as extremidades do material a 
núcleos, matrizes, suportes ou grampos, por ex., carretéis, 
75/28) [3] 

67/00 Substituição ou remoção de núcleos, receptáculos ou 
pacotes prontos em postos de desenrolamento, 
enrolamento ou depósito 

67/02 . Disposições para remoção de núcleos ou receptáculos 
esgotados e substituição por pacotes de suprimento em 
postos de desenrolamento (suportes para pacotes 49/04, 
49/20) 

67/04 . Disposições para remoção de pacotes prontos para 
coleta e sua substituição por núcleos, formas ou 
receptáculos vazios, nos postos de enrolamento ou 
depósito; Transferência de material entre os elementos 
de coleta adjacentes cheios e os vazios 

67/044 . . Aparelhos de enrolamento contínuo para o 
enrolamento sucessivo de dois ou mais cabeçotes de 
enrolamento [4] 

67/048 . . . com cabeçotes de enrolamento dispostos sobre 
um cabrestante [4] 

67/052 . . . com dois, ou mais cabeçotes de enrolamento 
dispostos em paralelo [4] 

67/056 . . . com dois ou mais cabeçotes de enrolamento 
dispostos em série [4] 

67/06 . Suprimento de núcleos, receptáculos ou pacotes a ou 
seu transporte de postos de enrolamento ou depósito 

67/08 . Disposições automáticas para localizar extremidades e 
interligar materiais (dispositivos para fazer nós 69/00) 

69/00 Métodos de ou dispositivos para interligar pedaços 
sucessivos de material; Dispositivos para fazer nós 

69/02 . por meio de adesivos 
69/04 . por meio de nós 
69/06 . por emenda 
69/08 . por solda 

71/00 Umedecimento, gomagem, lubrificação, encerramento, 
tintura ou secagem de material filamentar como 
medidas complementares durante a formação dos 
pacotes (aplicação de líquido ou de outros materiais 
fluentes a superfícies em geral B 05) 

73/00 Remoção de refugos de núcleos ou formas, por ex., para 
permitir sua reutilização 

 
Métodos, aparelhos ou dispositivos de uso geral  ou não 
previstos de outro modo relativos à manipulação de tiras, fitas 
ou material filamentar (desenrolando, alimentando, direcionando 
ou enrolando  cordas ou cabos e aparelhos carregados emovimentos 
B 61B, B 65 G, B 666) 

75/00 Armazenamento de tiras, fitas ou material filamentar, 
por ex., em carretéis (carretéis para pesca A 01 K 89/00; 
meios para armazenar registro de dados, especialmente 
adaptados para operação conjunta com aparelhos de 
gravação e reprodução G 11 B 23/02) 

75/02 . Núcleos, formas, suportes ou portadores de material 
embobinado, enrolado ou dobrado, por ex., carretéis, 
fusos, bobinas, tubos de bobinas, latas (características 
da embalagem B 65 D 85/67) 

75/04 . . Espécies ou tipos (75/18 tem prioridade) 
75/06 . . . Núcleos achatados, por ex., cartões 
75/08 . . . de seção transversal circular ou poligonal (latas 

ou receptáculos 75/16) 
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75/10 . . . . sem rebordos, por ex., tubos de espulas 
75/12 . . . . com rebordos em uma única extremidade; 

com uma extremidade de diâmetro maior 
que o corpo 

75/14 . . . . com dois flanges de extremidade 
75/16 . . . Latas ou receptáculos, por ex., latas para pavios 
75/18 . . Detalhes estruturais 
75/20 . . . De estrutura armada, por ex., feitas de fio 

metálico 
75/22 . . . desmontáveis; com partes removíveis 
75/24 . . . de forma ajustável, por ex., expansível 
75/26 . . . Disposições para impedir o deslizamento do 

enrolamento 
75/28 . . . Disposições para fixar as extremidades do 

material [3] 
75/30 . . . Disposições para facilitar o acionamento ou a 

frenagem 
75/32 . . . Disposições para facilitar o seccionamento do 

material 
75/34 . . especialmente adaptados ou montados para 

armazenar e desenrolar e reenrolar repetidamente 
pedaços de material destinados a fins especiais, por 
ex., mangueiras fixas, cabos elétricos (meios de 
retração para armazenamento de mangueiras 
flexíveis como acessórios de bancadas de trabalho 
dentário A 61 G 15/18; meios de retração de cinto 
de segurança de veículos B 60 R 22/34; dispositivos 
de armazenamento de mangueiras em aparelhos ou 
dispositivos destinados a transferir líquidos de 
recipientes com reservatórios de armazenamento 
para veículos ou recipientes portáteis B 67 D 5/365; 
suportes de varais D 06 F 53/00; tambores de mola 
para venezianas com lâminas horizontais E 06 B 
9/322; tambores de mola ou tambores de fita para 
fechamento do tipo rolo ou venezianas do tipo rolo 
E 06 B 9/56; correntes de puxamento ou de 
içamento com disposições para sustentação de 
cabos elétricos, mangueiras ou similares F 16 G 
13/16; dispositivos para guiar tubos, cabos ou 
tubulação protetora, entre pontos relativamente 
móveis, por ex., canais móveis , F 16 L 3/01; réguas 
flexíveis ou fitas graduadas G 01 B 3/10; 
características elétricas de material armazenado, ver 
as subclasses pertinentes, por ex., H 02 G) [2,5] 

75/36 . . . sem necessitar, obrigatoriamente, de um núcleo 
ou de uma forma no interior do pacote de 
material armazenado, por ex., em que o material 
armazenado é encerrado em um envoltório ou 
recipiente, encaixado de forma intermitente de 
vários suportes de forma sinuosa ou de 
serpentina [2] 

75/38 . . . necessitando de um núcleo ou forma interior, 
formando suporte para o pacote de material 
armazenado [2] 

75/40 . . . . móvel ou transportável 
75/42 . . . . . fixo a ou fazendo parte de máquinas ou 

ferramentas móveis 
75/44 . . . . Detalhes estruturais 
75/48 . . . . . Dispositivos automáticos de 

rearmazenamento [2] 
75/50 . Métodos de fabricação de carretéis, bobinas, tubos de 

espulas ou similares, pelo processamento de material 
não especificado ou de vários materiais 

77/00 Ajustagem ou controle da tensão do material  

79/00 Mecanismos de acionamento de dispositivos para 
avançar, enrolar, desenrolar ou depositar o material, 
não incluídos em outro local 

81/00 Métodos, aparelhos ou dispositivos para cobrir ou 
envolver os núcleos ao enrolar bobinas, fitas ou material 
filamentoso, não incluídos em outro lugar (formação de 
objetos ocos pelo enrolamento de material filamentoso 
sobre núcleos fusíveis ou solúveis 54/64; Envoltório para 
finalidades de embalagem B 65 B 11/00; Fabricação de 
artigos de papel enrolados B 31 C) 

81/02 . Cobertura ou envolvimento de núcleos anelares ou 
similares formando um objeto fechado ou 
substancialmente fechado 

81/04 . . alimentando o material obliquamente em relação ao 
eixo do núcleo 

81/06 . Cobertura ou envolvimento de núcleos alongados 
81/08 . . alimentando o material obliquamente em relação ao 

eixo do núcleo 
 

 
83/00 Combinações de operações de empilhamento e de 

desempilhamento de artigos, por ex., executadas 
simultaneame nte, que apresentam outro interesse que a 
operação individual de empilhamento ou de 
desempilhamento de artigos (85/00 tem prioridade) [5] 

83/02 . Realizadas na mesma pilha [5] 
85/00 . Recirculação de artigos, isto é, alimentação e entrega 

de cada artigo mais de uma vez na mesma estação de 
trabalho da máquina [ 5] 
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B 66 IÇAMENTO; LEVANTAMENTO; REBOCAMENTO 
 
B 66 B ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES OU PASSARELAS ROLANTES (sistemas funiculares sobre trilhos com trilhos fixos no 

solo e tração a cabo, por ex., ferrovias em encostas verticais B 61 B 9/00; disposições de manipuladores de munições em embarcações B 
63 G 3/00; guindastes, ascensores ou transportadores para carregamento ou descarregamento em geral B 65 G; dispositivos de frenagem 
ou detenção para controlar movimentos normais dos tambores ou cilindros de enrolamento B 66 D; dispositivos para elevação de navios 
E 02 C; garagens para vários veículos com meios mecânicos para elevar o veículo E 04 H 6/12; guindastes para alimentar aparelhos de 
lançamento ou mecanismos de carregamento com munições ou projéteis F 41 A 9/00) [4] 

 
Nota 
 

Nesta subclasse, o seguinte termo  é empregado com o significado indicado:  [6] 
– “elevador” inclui o termo "ascensor", e os dois termos são empregados com o mesmo significado.  [6] 

 
Índice da Subclasse 
 
CARACTERÍSTICAS COMUNS DE ELEVADORES 

Controle; sinalização; verificação, 
segurança; outras .............................................1/00; 3/00; 5/00; 
 7/00 

ASCENSORES PARA EDIFÍCIOS 
Tipos; peças componentes; portas.................9/00; 11/00; 13/00 

 
 
ASCENSORES PARA MINAS 

Tipos; equipamento de içamento; 
peças componentes......................................17/00; 19/00; 15/00 

ESCADAS ROLANTES; PASSARELAS 
ROLANTES 

Tipos; peças componentes; acessórios........21/00; 23/00; 31/00 
Controle; indicação das condições de 
operação; dispositivos de segurança ...........25/00; 27/00; 29/00 

 

Características comuns a elevadores 

1/00 Sistemas de controle de elevadores em geral (dispositivos de 
segurança 5/00; controle da operação de portas ou portões 
13/00; sistemas de aplicação geral G 05) 

1/02 . Sistemas de controle sem regulagem, isto é, sem ação 
retroativa 

1/04 . . hidráulicos 
1/06 . . elétricos 
1/08 . . . com dispositivos, por ex., punhos ou alavancas, 

nos carros ou cabinas, para controle direto dos 
movimentos 

1/10 . . . . especialmente adaptados a guindastes de minas 
1/12 . . . com dispositivos, por ex., punhos ou alavancas, 

localizados em um ponto de controle para controle 
direto de movimentos, por ex., sistemas elétricos 
de controle de guindastes de minas 

1/14 . . . com dispositivos, por ex., botões de pressão, para 
controle indireto dos movimentos 

1/16 . . . . com meios para registrar os impulsos que 
controlam os movimentos de um único carro 
ou cabina 

1/18 . . . . com meios para registrar os impulsos que 
controlam os movimentos de vários carros ou 
cabinas 

1/20 . . . . . e para variar o modo de operação a fim de 
se adaptar a condições especiais de tráfego, 
por ex., tráfego de mão única na hora de 
maior movimento 

1/22 . . . . com meios para atender a chamadas retardadas 
1/24 . Sistemas de controle com regulagem, isto é, com ação 

retroativa, para atuar sobre a velocidade de deslocamento, 
de aceleração ou da desaceleração 

1/26 . . mecânicos 

1/28 . . elétricos (detecção de excesso de velocidade 5/04) 
1/30 . . . atuando sobre os mecanismos de acionamento 
1/32 . . . atuando sobre os dispositivos de frenagem 
1/34 . Detalhes 
1/36 . . Meios para parar os carros, cabinas ou caçambas em 

níveis predeterminados 
1/38 . . . e para levar de volta, à posição neutra, o punho ou 

a alavanca de controle 
1/40 . . . e para nivelamento certo nos patamares 
1/42 . . . . separados do acionamento principal 
1/44 . . . e para atender a fatores de alteração, por ex., 

variação do peso da carga 
1/46 . . Adaptações de interruptores ou de mecanismos de 

distribuição (interruptores ou mecanismos de 
distribuição em geral, utilização de interruptores ou de 
mecanismos de distribuição para fins de nivelamento 
com o solo H 01 H; painéis do controle H 02 B 1/015) 

1/48 . . . Adaptações de interruptores de limite de carga de 
operação mecânica (para guindastes B 66 C 13/50; 
para mecanismos de enrolamento B 66 D 1/56) 

1/50 . . . com mecanismos de operação ou controle 
montados no carro ou na cabina ou no poço do 
elevador ou em poço de mina 

1/52 . . . Seletores de andares 

3/00 Utilização de dispositivos para indicar ou sinalizar 
condições de operação (de aplicação geral G 08) 

3/02 . Indicadores de posição ou profundidade 

5/00 Utilização de dispositivos de verificação, correção de falhas 
ou de segurança (em portas ou portões de ascensores 13/00) 

5/02 . sensíveis a condições anormais de operação 
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5/04 . . para detectar velocidade excessiva 
5/06 . . . elétricos 
5/08 . . para impedir o enrolamento excessivo 
5/10 . . . elétricos 
5/12 . . em caso de afrouxamento da corda ou cabo 
5/14 . . em caso de cargas excessivas 
5/16 . . Dispositivos de frenagem ou travamento operando 

entre os carros, cabinas ou caçambas e elementos ou 
superfícies fixas de guia do poço do elevador 

5/18 . . . e aplicando forças de retardamento por fricção 
5/20 . . . . por meio de elementos rotativos de montagem 

excêntrica (5/24 tem prioridade) 
5/22 . . . . por meio de cunhas de movimento linear (5/24 

tem prioridade) 
5/24 . . . . atuando sobre cordas ou cabos de guia 
5/26 . . . Dispositivos de ação positiva, por ex., lingüetas, 

facas 
5/28 . Amortecedores paradores para carros, cabinas ou 

caçambas 

7/00 Outras características comuns a elevadores 
7/02 . Corrediças; Guias (disposições em poços de minas E 21 D 

7/02) 
7/04 . . Sapatas; Roletes 
7/06 . Disposições de cordas ou cabos 
7/08 . . para ligação aos carros ou caixas, por ex., uniões 
7/10 . . para equilibrar a tensão da corda ou do cabo 
7/12 . Meios para verificação, lubrificação ou limpeza de cordas, 

cabos ou guias 
 
Ascensores em ou associados a edifícios 

9/00 Espécies ou tipos de ascensores em ou associados a edifícios 
ou outras estruturas (caracterizados pelo sistema de controle 
1/00; aparelhos para subir ou descer pessoas em palcos de 
teatros A 63 J 5/12) 

9/02 . de acionamento mecânico outro que não por cordas ou 
cabos 

9/04 . de acionamento pneumático ou hidráulico (plataformas 
para içar ou baixar através de pequenas distâncias B 66 F 
7/00) 

9/06 . inclinados, por ex., para altos-fornos 
9/08 . . associados a escadas, por ex., para transportar pessoas 

inválidas 
9/10 . do tipo paternoster (com dispositivos para transferir 

mercadorias para dentro ou para fora de compartimentos B 
65 G 17/00) 

9/16 . Ascensores móveis ou transportáveis especialmente 
adaptados para serem deslocados de um ponto de um 
edifício ou outra estrutura para outro ponto ou para outro 
edifício ou estrutura (dispositivos para içar ou baixar 
mercadorias pesadas ou a granel para fins de carga ou 
descarga B 66 F 9/00, por ex. empilhadeiras de garfo B 66 
F 9/06) 

9/187 . com guia especialmente adaptada para conexão temporária 
a um edifício ou outra estrutura (9/193 tem prioridade)  [6] 

9/193 . com guias inclinadas  [6] 

11/00 Peças principais de ascensores em ou associados a edifícios 
ou outras estruturas 

11/02 . Cabinas (portas, portões ou outros aparelhos que controlam 
a entrada em ou a saída de cabinas 13/00) 

11/04 . Mecanismos de acionamento 

11/06 . . com cordas ou cabos de içamento de fixação positiva a 
um tambor de enrolamento 

11/08 . . com cordas ou cabos de içamento acionados pela 
fricção sobre um tambor ou roldanas de enrolamento 

13/00 Portas, portões ou outros dispositivos de controle da 
entrada em ou da saída de cabinas ou patamares do poço 
do elevador (guarnições de portas, fechaduras E 05) 

13/02 . Operações de portas ou portões (de aplicação geral E 05 F) 
13/04 . . de portas de vaivém 
13/06 . . de portas de correr 
13/08 . . . guiadas para deslocamento horizontal 
13/10 . . . pelo movimento do carro ou da cabina 
13/12 . . Disposições para efetuar simultaneamente a abertura 

ou o fechamento das portas da cabina e patamar 
13/14 . . Sistemas ou dispositivos de controle 
13/16 . . . Dispositivos de fechamento de portas ou portões, 

controlados ou principalmente controlados pela 
condição da cabina, por ex., seu movimento ou 
posição 

13/18 . . . . sem dispositivos de operação manual para 
completar o travamento ou destravamento das 
portas 

13/20 . . . . . Mecanismos de fechamento acionados 
mecanicamente por contra-apoios ou 
projeções nas cabinas 

13/22 . Operação de contatos de portas ou portões 
13/24 . Dispositivos de segurança em ascensores de passageiros, 

não incluídos em outro local, para impedir que os 
passageiros fiquem presos 

13/26 . . entre as portas que se fecham 
13/28 . . entre o carro ou a cabina e o poço 
13/30 . Aspectos estruturais de p ortas ou portões (não pertinentes a 

esta aplicação E 06 B) 
 
Ascensores em poços de minas 

15/00 Peças principais dos dispositivos de enrolamento para 
elevador de minas 

15/02 . Condutores de corda ou cabo 
15/04 . . Roldanas de fricção; Polias "Koepe" 
15/06 . . Tambores 
15/08 . Mecanismos de acionamento 

17/00 Equipamento em poços de minas 
17/02 . montados em armações superiores (torres de enrolamento 

para minas E 04 H 12/26) 
17/04 . Carros ou cabinas de içamento em minas 
17/06 . . com plataformas basculantes 
17/08 . Caçambas de minas 
17/10 . . adaptadas ao transporte de passageiros 
17/12 . Contrapesos 
17/14 . Utilização de equipamento de carga e descarga (de 

aplicação geral B 65 G) 
17/16 . . para carga e descarga de carros ou cabinas de elevador 

de minas 
17/18 . . . Pontes oscilatórias, por ex., para compensar 

diferenças de nível entre carro ou cabina e patamar 
17/20 . . . pelo movimento de entrada ou saída de veículos 

em carros ou cabinas 
17/22 . . . Fixação de veículos nos carros ou cabinas 
17/24 . . . . montados no carro ou cabina 
17/26 . . para carregar ou descarregar caçambas de elevador de 

minas 
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17/28 . . de controle elétrico (para elevadores em geral 1/06) 
17/30 . . . para carros ou cabinas 
17/32 . . . para caçambas 
17/34 . Braçadeiras de segurança de elevador; prendedores 
17/36 . Portões ou outros dispositivos para controlar a entrada em 

ou a saída de carros, cabinas ou patamares de poços de 
elevador 

19/00 Operações de elevador de minas 
19/02 . Instalação ou troca de cordas ou cabos 
19/04 . Instalação ou remoção de carros, cabinas ou caçambas de 

elevador de minas 
19/06 . Utilização de dispositivos de sinalização (indicadores de 

profundidade 3/02; aparelhos telegráficos para transmissão 
de ordens G 08 B) 

Escadas rolantes ou passarelas rolantes [4] 

21/00 Espécies ou tipos de escadas rolantes ou passarelas rolantes 
[4] 

21/02 . Escadas rolantes [4] 
21/04 . . do tipo linear [4] 
21/06 . . do tipo em espiral [4] 
21/08 . . do tipo peternoster, isto é, a escada rolante sendo usada 

simultaneamente para subir e descer (21/06 tem 
prioridade) [4] 

21/10 . Passarelas rolantes [4] 
21/12 . . do tipo de velocidade variável [4] 

23/00 Peças componentes de escadas rolantes ou passarelas 
rolantes [4] 

23/02 . Mecanismos de acionamento [4] 
23/04 . . para corrimãos [4] 
23/06 . . . com meios de sincronização do movimento das 

marchas e do corrimão [4] 
23/08 . Superfícies de transporte [4] 

23/10 . . Correias transportadoras [4] 
23/12 . . Degraus [4] 
23/14 . Meios de direção para superfícies de transporte [4] 
23/16 . Meios tensores do elemento sem fim [4] 
23/18 . . por superfícies transportadoras [4] 
23/20 . . por corrimãos [4] 
23/22 . Balaustradas [4] 
23/24 . . Corrimãos (mecanismos de acionamento 23/02; meios 

tensores 23/16; dispositivos para evitar a interferência 
de objetos estranhos 29/04; seus acessórios 31/02)
 [4] 

23/26 . . . do tipo de velocidade variável [4] 

25/00 Controle de escadas rolantes ou passarelas rolantes 
(passarelas do tipo de velocidade variável 21/12; corrimãos do 
tipo de velocidade variável 23/26; de aplicação geral G 05) [4] 

27/00 Indicação das condições de fechamento das escadas 
rolantes ou passarelas rolantes (de aplicação geral G 08) [4] 

29/00 Dispositivos de segurança das escadas rolantes ou das 
passarelas rolantes (passarelas do tipo de velocidade variável 
21/12; corrimãos do tipo de velocidade variável 23/26) [4] 

29/02 . sensíveis à interferência ou para evitar a presença de 
objetos estranhos [4] 

29/04 . . para balaustradas ou corrimãos [4] 
29/06 . . Pentes [4] 
29/08 . Meios para facilitar a entrada ou a saída dos passageiros 

(corrimãos móveis 23/24) [4] 

31/00 Acessórios, por ex., para desinfectar ou limpar (para a 
segurança 29/00) [4] 

31/02 . para os corrimãos [4] 

 

B 66 C GUINDASTES; ELEMENTOS OU DISPOSITIVOS PARA SEGURAR A CARGA EM GUINDASTES, CABRESTANTES, 
GUINCHOS OU TALHAS (mecanismos de enrolamento de cordas, cabos ou correntes, dispositivos de frenagem ou parada desses 
mecanismos B 66 D; especialmente adaptados a reatores nucleares G 21) 

 
Índice da Subclasse 
 
ESPÉCIES DE GUINDASTES 

Guindaste de trole..............................................................19/00 
De ponte; de cabo; com lança...........17/00; 19/00; 21/00; 23/00 

DETALHES OU CARACTERÍSTICAS 
COMUNS 

Dispositivos para agarrar a carga ...............................1/00, 3/00 

 
Estruturas de sustentação; pistas....................... 5/00, 6/00; 7/00 
Mecanismos rolantes; troles..................................... 9/00; 11/00 
Mecanismos de segurança................................................. 15/00 
Outros................................................................................ 13/00 
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Elementos de fixação da carga ou dispositivos instalados na 
engrenagem de suspensão de abaixamento ou de reboque de 
guindastes ou adaptados para conexão aos mesmos 
 
Nota 

Nos grupos 1/00 ou 3/00, o seguinte termo é empregado 
com o significado indicado: 
– "guindastes" abrange também cabrestantes, guinchos ou 

talhas. 

1/00 Elementos ou dispositivos para segurar a carga, presos ao 
mecanismo de suspensão, de abaixamento ou de 
rebocamento de guindastes ou adaptados para conexão aos 
mesmos com a finalidade de transmitir forças a artigos ou 
a grupos de artigos (amarração a cabos ou cordas F 16 G 
11/00) 

1/02 . por meio de sucção 
1/04 . por meios magnéticos 
1/06 . . eletromagnéticos 
 
1/08 . . . Circuitos para os mesmos (para eletroimãs em 

geral H 01 F 7/18) 
1/10 . por meios mecânicos 
1/12 . . Lingas compreendendo correntes, fios metálicos, 

cordas ou correias; Redes (garras laterais para artigos, 
suspensas por cordas ou correntes em ganchos de 
guindastes 1/42) 

1/14 . . . Lingas com ganchos 
1/16 . . . Lingas com plataformas ou armações para segurar 

a carga 
1/18 . . . Lingas do tipo de correia 
1/20 . . . especialmente adaptados ao manejo de veículos 
1/22 . . Elementos rígidos, por ex., elementos em forma de L, 

com partes que se prendem à superfície inferior das 
cargas; Ganchos de guindastes 

1/24 . . . Elementos singelos que prendem a carga de um 
lado apenas 

1/26 . . . . com meios para soltar a carga 
1/28 . . . Elementos duplos, por ex., com pivô, que prendem 

a carga dos dois lados 
1/30 . . . . e dispostos de maneira a agarrar também os 

lados da carga 
1/32 . . . . . de artigos empilhados ou amontoados 
1/34 . . . Ganchos de guindastes 
1/36 . . . . com meios, por ex., detentores de mola de 

propensão, para impedir a carga de se soltar 
acidentalmente 

1/38 . . . . adaptados para liberação automática da carga 
ao se aliviar a tensão do cabo (para pára-
quedas B 64 D) 

1/40 . . . . formados ou equipados com dispositivos de 
medição ou indicação da carga 

1/42 . . Elementos de garra que se prendem apenas às 
superfícies externas ou internas de artigos (para 
manipular ou desmoldar peças de fundição ou lingotes 
durante a sua manufatura B 22 D 29/00) 

1/44 . . . e com aplicação de forças de fricção 
1/46 . . . . por elementos infláveis 
1/48 . . . . às bordas verticais de chapas, tubos ou artigos 

similares delgados ou de paredes delgadas 
(garras de expansão interna 1/54) 

1/54 . . . . Garras de expansão interna para manipular 
artigos ocos (1/46 tem prioridade) [2] 

1/56 . . . . . para manipular tubos 

1/58 . . . e deformando os artigos, por ex., pelo uso de 
elementos de travamento tais como tenazes ou 
garras 

1/59 . . . . Garras para sacos [3] 
1/62 . . compreendendo elementos para agarrar artigos com 

uma forma complementar a dos artigos a serem 
manipulados 

1/64 . . . para lanças de vigas com seções em T ou I 
1/66 . . . para se adaptara furos, reentrâncias ou saliências 

de artigos especialmente destinados a facilitar sua 
manipulação 

1/68 . montados em lanças de guindastes ou guiados pelas 
mesmas (lanças de guindastes 23/64) 

3/00 Elementos ou dispositivos para segurar a carga, fixados ao 
mecanismo de içamento ou abaixamento de guindastes ou 
adaptados para ligação aos mesmos e destinados, 
principalmente, para transmitir foças de içamento a 
materiais soltos; Caçambas de garras (caçambas ou outros 
recipientes B 65 D, por ex., pallets B 65 D 19/00; dragas 
equipadas com caçambas de garras E 02 F) 

3/02 . Caçambas de garras 
3/04 . Caçambas com dentes 
3/06 . Caçambas acionadas por um único cabo ou corrente 
3/08 . . e com anéis de basculamento 
3/10 . . e com garras que se abrem automaticamente quando a 

caçamba é baixada até o monte de material 
3/12 . Garras acionadas por dois ou mais cabos 
3/14 . Garras abertas ou fechadas por motores de acionamento 

adaptados às mesmas 
3/16 . . por motores a fluido 
3/18 . . por motores elétricos 
3/20 . montados em lanças ou guiados pelas mesmas (lanças de 

guindastes 23/64) 

Outras características comuns; Detalhes 

5/00 Estruturas de sustentação de base, com pés 
5/02 . Pontes ou guindastes de pórticos fixos ou rolantes, isto é, 

estruturas alongadas em forma de L invertido ou U 
invertido 

5/04 . . com pistas ou trilhos sustentados para movimentação 
em relação à ponte ou ponte rolante 

5/06 . . com pistas ou trilhos montados de forma a permitir os 
movimentos oscilatórios laterais 

5/08 . . com pistas ou trilhos de inclinação vertical 
5/10 . Pórticos, isto é, plataformas essencialmente circulares ou 

quadradas com três ou mais pés especialmente adaptados 
para sustentar guindastes de lança giratória 

6/00 Traves ou estruturas de sustentação de trilhos, 
especialmente adaptadas a guindastes (estruturas de 
sustentação de base com pés 5/00; traves em geral E 04 C 
3/02) 

7/00 Pistas, trilhos ou vias de rolamento para troles ou 
guindastes  

7/02 . para troles ou guindastes suspensos 
7/04 . . Suspensão de vias de rolamento 
7/06 . . . em suportes estruturados para fácil montagem, por 

ex., transportáveis 
7/08 . Aspectos estruturais de trilhos de pistas ou de montagem 

de trilhos (de aplicação geral E 01 B) 
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7/10 . Disposições ou dispositivos para prolongar pistas ou 
trilhos 

7/12 . Dispositivos para mudar a direção do percurso ou para 
transferir de uma linha para outra; Cruzamentos; 
Combinações de trilhos de bitola diferente (dispositivos de 
transferência de aplicação geral E 01 B) 

7/14 . . Dispositivos de entrefechamento de pistas 
7/16 . Dispositivos especialmente adaptados para limitar o 

percurso de trole ou do guindaste; Disposições de 
amortecedores paradores (amortecedores paradores não 
pertinentes a esta aplicação B 61 K 7/18; disposições de 
interruptores e circuitos de fim de curso B 66 D 1/56) 

9/00 Mecanismos rolantes incorporados ou ajustados a troles e 
guindastes (para dragas E 02 F) 

9/02 . para troles ou guindastes suspensos 
9/04 . para facilitar a passagem pelas curvas 
9/06 . para mais de uma bitola de trilho 
9/08 . Roldanas; Mancais de roldanas (rodas para veículos 

ferroviários B 60 B) 
9/10 . Chassi ou truques, por ex., carros ou truques de 

extremidade 
9/12 . . com meios de distribuição de carga para equilibrar a 

pressão sobre as rodas 
9/14 . Mecanismo de acionamento do trole ou guindaste 

(acionamento por cordas, cabos, ou correntes para cargas 
ou troles 11/16; controle 13/18) 

9/16 . com meios para manter o alinhamento entre rodas e trilhos 
9/18 . com meios para travar os troles ou guindastes nas pistas ou 

trilhos para impedir movimentos acidentais 
11/00 Troles ou cábreas, por ex., funcionando acima das vias de 

rolamento (pista, trilhos ou vias de rolamento para os mesmos 
7/00; mecanismos de guinchos B 66 D) 

11/02 . com mecanismos ou cabines de manobra suspensos ou 
lateralmente desviados da via de rolamento ou dos trilhos 

11/04 . . Troles suspensos (guindastes mecânicos com motor de 
acionamento e tambor ou cilindro encerrado em um 
alojamento comum B 66 D 3/20) 

11/06 . . . rolando sobre monotrilhos (sistemas ferroviários 
elevados B 61 B) 

11/08 . com plataformas giratórias 
11/10 . . equipados com lanças (guindastes de lança 23/00) 
11/12 . com mecanismos de içamento adaptados a elementos 

especiais para prender a carga e não incluídos em outro 
local 

11/14 . adaptados para operar em estruturas de guindastes ou 
pontes de forma especial, por ex., em vigas de concreto 
reforçado de seções transversais retangulares 

11/16 . Acionamento por cordas, cabos ou correntes para troles; 
Combinações desses acionamentos com mecanismos de 
içamento 

11/18 . . compreendendo cordas ou cabos sem fim 
11/20 . . Disposições, por ex., compreendendo mecanismos 

diferenciais, permitindo a operação simultânea ou 
seletiva do mecanismo de translação e içamento; 
Disposições utilizando o mesmo cabo ou corda para a 
translação e o içamento, por ex., em guindastes 
Temperley (transmissões de força entre motores de 
acionamento e tambores de guinchos B 66 D 1/14) 

11/22 . . acionados por meios pneumáticos ou hidráulicos 

11/24 . . com meios para fixar ou sustentar as cargas ou troles 
em posições predeterminadas; Guindastes para feno 

11/26 . . . Contra-apoios; Blocos detentores; Paradas de 
extremidades 

13/00 Outros detalhes ou características estruturais 
13/02 . Dispositivos para facilitar a recuperação de objetos 

flutuantes, por ex., para recuperar avião da água 
(equipamento para manuseio de barcos salva-vidas ou 
similares B 63 B 23/00; carga ou descarga de cargas 
flutuantes usando equipamento com base em navio B 63 B 
27/36; recuperação ou reboque sobre planos inclinados de 
embarcações B 63 C; controles de mecanismos de 
enrolamento B 66 D 1/52) 

13/04 . Dispositivos auxiliares para controlar os movimentos de 
cargas suspensas ou para impedir o afrouxamento dos 
cabos 

13/06 . . para reduzir ao mínimo ou impedir o balanço 
longitudinal ou transversal da carga 

13/08 . . para depositar cargas em posições ou modos desejados 
13/10 . . para impedir afrouxamento do cabo (dispositivos de 

controle para mecanismos de enrolamento de cordas, 
cabos ou correntes, por ex., para controlar a tensão B 
66 D 1/40) 

13/12 . Disposições de meios para transmitir energia pneumática, 
hidráulica ou elétrica a peças ou dispositivos móveis 
(dispositivos de interesse geral especialmente adaptados ou 
montados para armazenar e repetidamente enrolar e 
reenrolar pedaços de material B 65 H 75/34) 

13/14 . . a elementos prendedores da carga ou motores 
associados aos mesmos 

13/16 . Utilização de dispositivos de indicação, registro ou 
pesagem (em ganchos de guindastes 1/40; em mecanismos 
de segurança 15/00; aparelhos de pesar G 01 G; indicação 
remota em geral G 08) 

13/18 . Sistemas ou dispositivos de controle (exclusivamente para 
mecanismos de enrolamento de cordas, cabos ou correntes 
B 66 D 1/40) 

13/20 . . para acionamentos não elétricos (transmissão de 
impulsos de controle 13/40) 

13/22 . . para acionamentos elétricos (transmissão de impulsos 
de controle 13/40; sistemas ou dispositivos de 
aplicação geral H 02 P) 

13/23 . . . Circuitos para controlar o abaixamento da carga 
13/24 . . . . por motores de corrente contínua 
13/26 . . . . por motores de corrente alternada 
13/28 . . . . . utilizando a frenagem regenerativa para 

controlar a descida de cargas pesadas e 
com meios para impedir a rotação do motor 
na direção do içamento quando a carga é 
solta 

13/30 . . . Circuitos para motores de frear, transladar ou girar 
13/32 . . . para operar guindastes de caçambas de garra por 

meio de um ou mais motores elétricos, utilizados 
tanto para içar como para baixar as cargas e para 
abrir e fechar as mandíbulas da caçamba (outros 
aspectos de mecanismos de enrolamento de cordas, 
cabos ou correntes especialmente adaptadas para 
acionar caçambas de garra B 66 D 1/62) 

13/34 . . . . por meio de engrenagens diferenciais ou 
planetárias 
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13/36 . . . . Sistemas de controle de acionamento de um só 
motor 

13/38 . . . . Sistemas de controle de motores independentes 
13/40 . . Utilização de dispositivos para transmitir impulsos de 

controle; Utilização de dispositivos de controle remoto 
(controle em geral G 05) 

13/42 . . . Transmissores hidráulicos 
13/44 . . . Transmissores elétricos 
13/46 . . indicadores de posição para cargas suspensas ou para 

elementos de guindastes 
13/48 . . Controle automático de acionamento para produzir um 

ciclo de trabalho único ou repetido; Controle de 
programa 

13/50 . . Utilização de circuitos de fim de curso ou de 
interruptores de fim de curso (para mecanismos de 
enrolamento B 66 D 1/56) 

13/52 . Detalhes de compartimentos para motores a fluido ou 
motores elétricos de acionamento ou de postos ou cabinas 
de comando 

13/54 . . Postos ou cabinas de comando 
13/56 . . . Disposições de punhos ou pedais 

15/00 Mecanismos de segurança (para mecanismos de enrolamento 
de cabos, cordas ou correntes B 66 D 1/54) 

15/02 . para segurar elementos de fixação da carga no caso de 
ruptura da corda ou cabo 

15/04 . para impedir colisões, por ex., entre guindastes ou troles 
trabalhando no mesmo trilho 

15/06 . Disposição ou utilização de dispositivos de aviso [2] 
 
Espécies ou tipos de guindastes (adaptação de traves ou estruturas de 
suportes do trilho 6/00) [2] 

17/00  Guindastes rolantes aéreos compreendendo uma ou mais 
traves perfeitamente horizontais, cujas extremidades são 
diretamente sustentadas por rodas ou roletes que correm 
em trilhos assentados em suportes espaçados 

 
17/04 . com vigas de elevação, por ex., vigas giratórias suportando 

elementos de fixação da carga, por ex., ímãs, ganchos 
(estruturas de elementos de fixação da carga 1/00, 3/00) 

17/06 . especialmente adaptados a fins especiais, por ex., em 
fundições, forjas; combinados com aparelhos auxiliares 
para finalidades especiais (17/04 tem prioridade) 

17/08 . . para carregar câmaras de tratamento, por ex., 
fornalhas, fornos, fornos industriais (carga, descarga, 
manipulação de carga F 27 D 3/00) 

17/10 . . para transport e de colherões 
17/12 . . para manipulação de peças em bruto, por ex., lingotes, 

que precisam ser sustentados temporariamente dentro 
de ou retirados de uma câmara de tratamento, por ex., 
guindastes de tenazes, guindastes de fornos profundos, 
guindastes de desmoldagem de lingotes (para 
manipulação de lingotes durante a forja 17/18; garras 
para manipulação ou desmoldagem de peças de 
fundição ou de lingotes durante sua manufatura B 22 D 
29/00) 

17/14 . . . Guindastes de tenazes com meios para movimentar 
elementos de empurrar artigos em relação às 
tenazes 

17/16 . . . Guindastes de tenazes com meios para girar as 
tenazes em torno de um eixo vertical 

17/18 . . para manipular as peças em bruto durante o trabalho de 
forja (manipuladores de peças em bruto em máquinas 
de forjar B 21 J 13/10) 

17/20 . . para içar ou baixar transportadores de carga pesada, 
por ex., containers de carga, vagões ferroviários 

17/22 .. para içar ou baixar locomotivas 
17/24 . . para construir navios em carreiras 
17/26 . . combinados com aparelhos auxiliares, por ex., serras 

para toras, elementos de empurrar para descarregar 
veículos, meios para manobrar veículos ferroviários 

19/00 Guindastes compreendendo troles ou cábreas que correm 
em pontos ou pórticos fixos ou móveis (17/00 tem 
prioridade; estruturas de sustentação de bases com pés 5/00; 
guindastes de lança 23/00) 

19/02 . desmontáveis 

21/00 Guindastes de cabo, isto é, compreendendo dispositivos de 
içamento que correm em cabos aéreos (acionamentos de 
cordas ou cabos para troles, combinações desses acionamentos 
com mecanismos de içamento 11/16; sistemas ferroviários B 
61 B; mecanismos de enrolamento de cordas ou cabos B 66 D 
1/00) 

21/02 . com cabos aéreos apoiados em armações oscilantes ligadas 
a elementos de fixação ao solo 

21/04 . com cabos aéreos apoiados em uma ou ambas 
extremidades de uma armação móvel, por ex., uma 
armação montada na via férrea 

21/06 . . com uma extremidade apoiada em uma armação móvel 
em uma via curva, por ex., circular e a outra 
extremidade suportada por uma coluna que gira em 
torno de um eixo vertical 

21/08 . Suportes de flecha de cabo ou troles de corda, suspensos 
ou não, por ex., fixos, mas permitindo a passagem do 
mecanismo de translação 

21/10 . . móveis 
 
23/00 Guindastes que compreendem basicamente uma viga, uma 

lança ou uma estrutura triangular atuando como um braço 
de alavanca e montados de forma a obter movimentos de 
translação ou balanço em planos verticais ou horizontais 
ou uma combinação desses movimentos, por ex., guindastes 
de lança, cábreas, guindastes de torre (estrutura de 
sustentação de bases com pés 5/00) 

 
Nota: 
 
 O grupo 23/64 tem prioridade sobre os grupos 23/02 a 

23/16 [5] 
 
23/02 . com lanças não ajustáveis e não inclináveis montadas 

unicamente para movimentos giratórios 
23/04 . com lanças cujo comprimento efetivo pode variar durante 

o funcionamento, por ex., deslocáveis longitudinalmente, 
extensíveis 

23/06 . com lanças montadas de forma a permitir movimentos de 
cambamento ou de variação da inclinação da lança 

23/08 . . e adaptadas para mover a carga ao longo de percursos 
predeterminados 

23/10 . . . sendo os percursos praticamente horizontais; 
Guindastes de lança de deslocamento horizontal 
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23/12 . . . . com meios para variar automaticamente o 
comprimento efetivo da corda ou do cabo de 
içamento 

23/14 . . . . com meios, por ex., disposições de pantógrafo, 
para variar a forma da lança 

23/16 . com lanças sustentadas por colunas, por ex., torres com a 
extremidade inferior montada de forma a descrever 
movimentos giratórios 

23/18 . adaptados especialmente para serem usados em 
localizações especiais ou para finalidades especiais (23/02 
a 23/16, 23/58 a 23/88 têm prioridade) [5] 

23/20 . . com uniões de suportes proporcionadas por paredes de 
edifícios ou estruturas similares 

23/22 . . . Guindastes de janela, isto é, adaptados para serem 
fixados em vãos de janelas 

23/24 . . . Guindastes móveis de parede 
23/26 . . para utilização em canteiros de obras; estruturados, por 

ex., com peças separadas, para facilitar a montagem ou 
desmontagem rápida, para funcionar em níveis cada 
vez mais altos, para serem transportados por rodovias 
ou ferrovias (com uniões de suporte proporcionadas 
por paredes ou edifícios 23/20; montados em veículos 
23/36) [5] 

23/28 . . . estruturados para funcionar em níveis cada vez 
mais altos 

23/30 . . . . com armações compostas de elementos teles-
cópicos 

23/32 . . . . Guindastes de auto-içamento 
23/34 . . . Guindastes de automontagem, isto é, com 

mecanismos de içamento adaptados à montagem 
do próprio guindaste 

23/36 . . montados em veículos rodoviários ou ferroviários; 
Guindastes de lança de acionamento manual para uso 
em oficinas; Guindastes flutuantes (com aspectos de 
veículos ou navios B 60 a B 63) 

23/38 . . . com motores primários separados para o guindaste 
e o veículo 

23/40 . . com um único motor primário para guindaste e veículo 
23/42 . . . com lanças de forma ajustável, por ex., dobráveis 
23/44 . . . Guindastes de lança, adaptados para instalação em 

veículos padronizados, por ex., tratores agrícolas 
23/46 . . . Guindastes de lança, móveis, com lanças não 

giratórias 
23/48 . . . Guindastes de lança movida à mão para uso em 

oficinas 
25/50 . . . montados em veículos ferroviários, por ex., 

guindastes para carros de socorro 
23/52 . . . Guindastes flutuantes (dragas flutuantes E 02 F) 

23/53 . . . . incluindo contrapesos ou meios de 
compensação para inclinação, calado ou 
assimetria de embarcação ou plataforma 
(contrapesos ou suportes para equilibrar uniões 
de içamento 23/72; equipamento para diminuir 
movimentos indesejáveis de embarcações B 63 
B 39/00) [4]  

23/58 . dispostos de forma a efetuar automaticamente uma série de 
operações, por ex., içamento seguido de variação da 
inclinação da lança e rotação 

23/60 . Cábrea [3] 
23/61 . . com força de rotação aplicada à extremidade 

articulada [3] 
23/62 . Características estruturais ou detalhes (de dragas E 02 F) 
23/64 . . Lanças 
23/66 . . . Estruturas das extremidades exteriores ou 

superiores 
23/68 . . . dobráveis ou ajustáveis de outro modo (23/687, 

23/70 têm prioridade) [5] 
23/683 . . . . durante o funcionamento [5] 
23/687 . . . telescópicos [5] 
23/69 . . . . durante o funcionamento [5] 
23/693 . . . . . extensíveis pela pressão de um fluido [5] 
23/697 . . . . que comportam meios de suporte entre as 

seções [5] 
23/70 . . . montados a partir de seções separadas para formar 

lanças de diferentes comprimentos 
23/72 . . Contrapesos ou suportes para equilibrar uniões de 

içamento 
23/74 . . . separados da lança 
23/76 . . . . e móveis em função da variação da carga ou de 

variações de comprimento da lança 
23/78 . . . Suportes, por ex., escoras, para guindastes móveis 
23/80 . . . . de acionamento hidráulico 
23/82 . . Mecanismos de variação da inclinação da lança 
23/84 . . Mecanismos giradores (mancais antifricção F 16 C) 
23/86 . . . de acionamento hidráulico 
23/88 . Mecanismos de segurança (para guindastes em geral 

15/00; para mecanismos de enrolamento de cordas, cabos 
ou correntes B 66 D 1/54) 

23/90 . . Dispositivos para indicar ou limitar o movimento do 
levantamento 

23/92 . . Amortecedores ou amortecedores a êmbolo para 
impedir a oscilação de recuo das lanças, por ex., no 
caso de ruptura do cabo ou da talha 

23/94 . . para limitar os movimentos de rotação 
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B 66 D CABRESTANTES; GUINCHOS; TALHAS, por ex., MOITÕES; GUINDASTES (enrolamento ou desenrolamento de cordas para 
fins de alimentação ou armazenamento B 65 H; Mecanismos de enrolamento ou desenrolamento de cordas ou cabos para elevadores B 
66 B) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange: 
– mecanismos de enrolamento ou desenrolamento de cordas e cabos ou correntes para mover toda sorte de carga, exceto cabines de 

ascensores, por ex., guinchos para dragas; 
– dispositivos de frenagem ou parada,caracterizados por sua aplicação para retardar ou impedir movimento rotativo de um tambor ou 

cilindro de enrolamento. 

 

1/00 Mecanismos de enrolamento de cordas, cabos ou correntes; 
Cabrestantes (aparelhos portáteis ou móveis de levantamento 
ou tração 3/00) 

1/02 . Mecanismos de acionamento 
1/04 . . de operação manual 
1/06 . . . Manivelas de segurança para impedir a rotação 

involuntária da manivela e o conseqüente 
arriamento da carga 

1/08 . . compreendendo motores a fluido 
1/10 . . . Mecanismos de acionamento a vapor 
1/12 . . incluindo motores elétricos 
1/14 . . Transmissão de força entre fontes de energia e 

tambores ou cilindros 
1/16 . . . sendo os tambores ou cilindros de rotação livre 

(1/24 tem prioridade) 
1/18 . . . . e sendo a energia transmitida por motor 

primário de operação contínua e irreversível 
1/20 . . . Acionamentos a correntes, correias ou fricção, por 

ex., incluindo roldanas 
1/22 . . . Engrenagens planetárias ou diferenciais (para 

acionamento de caçambas de garra 1/70) 
1/24 . . . para variar a velocidade ou inverter a direção da 

rotação de tambores ou cilindros 
1/26 . com vários tambores ou cilindros 
1/28 . Outros detalhes estruturais 
1/30 . . Tambores ou cilindros para cordas, cabos ou correntes 
1/34 . . . Fixação de cordas ou cabos a tambores ou cilindros 
1/36 . . Guia ou outra maneira de assegurar o enrolamento 

ordenado de cordas, cabos ou correntes 
1/38 . . . por meio de guias, móveis relativamente a tambor 

ou cilindro (1/395 tem prioridade) [3] 
1/39 . . . por meio de tambores ou cilindros móveis 

axialmente (1/395 tem prioridade) [3] 
1/395 . . . por meio da realização simultânea de guia e 

tensionamento de cordas, cabos ou correntes [3] 
1/40 . . Dispositivos de controle 
1/42 . . . não automáticos 
1/44 . . . . pneumáticos ou hidráulicos 
1/46 . . . . elétricos 
1/48 . . . automáticos 
1/50 . . . . para manter uma tensão predeterminada das 

cordas, cabos ou correntes, por ex., de cordas 
ou cabos para reboque de embarcações de 
correntes de âncoras; Controle da tensão do 
cabo de guincho de reboque ou amarração 

1/52 . . . . para variar a tensão das cordas ou cabos, por 
ex., ao retirar embarcações da água 

1/54 . mecanismos de segurança 
1/56 . . Adaptações de interruptores de fim de curso 
1/58 . . sensíveis a excessos de carga 
1/60 . adaptados a fins especiais 
1/62 . . para acionar caçambas de garras (controle elétrico em 

guindastes B 66 C 13/32) 
1/64 . . . por meio de uma única corda ou cabo 
1/66 . . . acionados por um único motor 
1/68 . . . acionados por dois motores 
1/70 . . . acionados por engrenagens planetárias ou 

diferenciais 
1/72 . . Rodas dentadas de correntes de âncora; Cabrestantes 

de âncora 
1/74 . . Cabrestantes 
1/76 . . . com tambores ou cilindros auxi liares para 

armazenar cordas e cabos 
1/78 . . . para manobras, por ex., em pátios de triagem 
1/80 . . para raspadeiras 
1/82 . . para girar e içar por meio de cábreas 

3/00 Aparelhos portáteis ou móveis para levantamento ou 
reboque 

3/02 . De operação manual, por ex., atuados por alavanca, 
dispositivos acionando cordas, cabos ou correntes de 
reboque em direção predominantemente horizontal (3/04, 
3/12 têm prioridade) 

3/04 . Moitões ou dispositivos similares em que se aplica força a 
uma corda, cabo ou corrente que passa por uma ou mais 
polias, por ex., para obter rendimento mecânico (roldanas, 
rodas de correntes, polias F 16 H 55/00) [4] 

3/06 . . com mais de uma polia 
3/08 . . . Disposições de roldanas 
3/10 . . . Utilização de dispositivos de frenagem ou parada 
3/12 . Talhas de corrente ou similares de operação manual, com 

ou sem engrenagens de transmissão de força entre o 
elemento de manobra e a corda, corrente ou cabo de 
levantamento 

3/14 . . operadas por alavancas 
3/16 . . operadas por uma corrente sem fim passando por uma 

polia ou uma roda dentada 
3/18 . Guindastes a motor 
3/20 . . com motor de acionamento, por ex., motor elétrico e 

tambor ou cilindro encerrado em um alojamento 
comum 

3/22 . . . com engrenagens de variação de velocidade entre o 
motor de acionamento e o tambor ou cilindro 

3/24 . . Utilização de interruptores de fim de curso 
3/26 . . Outros detalhes, por ex., alojamentos 
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5/00 Dispositivos de frenagem ou parada caracterizados por sua 
aplicação a mecanismos de levantamento ou içamento, por 
ex., para controlar o abaixamento de cargas (para moitões 
3/10) 

5/02 . Freios de guindastes, ascensores, içadores ou guinchos 
operando sobre tambores, cilindros ou cordas 

5/04 . . acionados por força centrífuga 
5/06 . . com efeito radial (5/20 tem prioridade) 
5/08 . . . incorporando cadernais ou sapatas 
5/10 . . . incorporando correias 
5/12 . . com efeito axial (5/22 tem prioridade) 
5/14 . . . incorporando discos 
5/16 . . para acionar cordas ou cabos 

5/18 . . para gerar forças de frenagem proporcionais a cargas 
suspensas; Freios acionados pela carga 

5/20 . . . com efeito radial 
5/22 . . . sem efeito axial 
5/24 . . Dispositivos de funcionamento 
5/26 . . . pneumáticos ou hidráulicos 
5/28 . . . . especialmente adaptados a mecanismos de 

enrolamento, por ex., em talhas de minas 
5/30 . . . elétricos  
5/32 . Dispositivos de parada 
5/34 . . com tranquetas 

 

B 66 F IÇAMENTO, SUSPENSÃO, REBOQUE OU PROPULSÃO, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LUGAR, por ex., 
DISPOSITIVOS QUE APLIQUEM UMA FORÇA DE SUSPENSÃO OU DE PROPULSÃO DIRETAMENTE À SUPERFÍCIE 
DE UMA CARGA (plataformas de alto mar ("off-shore") E 02 B 17/00; Andaimes combinados com dispositivos de suspensão E 04 G 
1/22; Dispositivos de suspensão para armações corrediças E 04 G11/24; Suspensão de construções E 04 G 23/06; Esteios ou escoras E 
04 G 25/00; Elevadores ou outros dispositivos de içamento em escadas E 06 C 7/12; Escoras para mineração E 21 D 15/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
MACACOS OU SIMILARES.......................................1/00, 3/00, 5/00 
ESTRUTURAS PARA IÇAMENTO..............................................7/00 
DISPOSITIVOS PARA FINS ESPECIAIS.................5/00, 9/00, 11/00 
CARROS COM PLATAFORMA DE LEVANTAMENTO  
COM MASTRO OU COM EMPILHADEIRA...............................9/06 

ACESSÓRIOS OU CARACTERÍSTICAS COMUNS................ 13/00 
PÉS-DE-CABRA OU ALAVANCAS.......................................... 15/00 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA............................................. 17/00 
OUTRAS ESPÉCIES DE IÇAMENTO, LEVANTAMENTO, 
REBOQUE OU PROPULSÃO..................................................... 19/00 

 

1/00 Dispositivos, por ex., macacos, para levantar cargas por 
etapas predeterminadas 

1/02 . com elementos de travamento, por ex., arruelas conjugadas 
a montantes 

1/04 . . sendo os montantes dentados 
1/06 . . . e sendo os dispositivos acionados mecanicamente 
1/08 . . . e sendo os dispositivos acionados pela pressão de 

um fluido 
3/00 Dispositivos, por ex., macacos, adaptados para 

levantamento ininterrupto de cargas (macacos móveis do 
tipo usado em garagens 5/00) 

3/02 . com cremalheiras acionadas por pinhões 
3/04 . . com várias cremalheiras 
3/06 . . com cremalheiras compreendendo seções ou 

segmentos dentados com pivôs, por ex., dispostos em 
pares 

3/08 . de rosca (3/44 tem prioridade; engrenagens F 16 H) 
3/10 . . com mangas telescópicas 
3/12 . . compreendendo alavancas articuladas (mecanismos de 

pinças extensíveis 3/22) 
3/14 . . acionados por mecanismos de lingüeta e catraca 
3/16 . . acionados por engrenagens cônicas 
3/18 . . acionados por engrenagens sem-fim 
3/20 . . acionados por engrenagens múltiplas ou de mudança 

de velocidade 
3/22 . Mecanismos de pinças extensíveis 
3/24 . operados por pressão de fluido (máquinas à pressão de 

água F 03 B; servomotores à pressão de fluido F 15 B; por 
ex., atuadores pirotécnicos F 15 B 15/19; engrenagens 
hidráulicas F 16 H; cilindros, pistões F 16 J) 

3/25 . . Características de construção [3] 

3/26 . . . Adaptações ou disposições de pistões [3] 
3/28 . . . . telescópico [3] 
3/30 . . . Freios ou travas positivos [3] 
3/32 . . . Meios para evitar choques excessivos ao se 

efetuarem os movimentos [3] 
3/35 . . . Elementos flexíveis infláveis, por ex., foles 

(elementos infláveis para fixação de cargas 3/40; 
ligações de válvulas à material elástico inflável B 
60 C 29/00) [3] 

3/36 . . . Elementos de fixação de carga [3] 
3/38 . . . . reguláveis em relação ao pistão [3] 
3/40 . . . . Infláveis ligações de válvulas à material 

elástico inflável B 60 C 29/00) [3] 
3/42 . . . com bombas independentes, por ex., acionadas 

manualmente [3] 
3/43 . . Macacos pirotécnicos [3] 
3/44 . com motores independentes de acionamento elétrico 
3/46 . Combinações de vários macacos com meios para 

coordenar os movimentos de levantar e abaixar 

5/00 Macacos móveis do tipo usado em garagens, montados em 
rodas ou roletes 

5/02 . com mecanismo de içamento mecânico 
5/04 . com mecanismo de içamento acionado pela pressão de 

fluido 
7/00 Estruturas para içamento, por ex., para içar veículos; 

Elevadores de plataformas (para plataformas de caminhões-
guindastes 9/06) 

7/02 . com plataformas suspensas por cordas, cabos ou correntes 
7/04 . . de acionamento hidráulico ou pneumático 
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7/06 . com plataformas sustentadas por alavancas para produzir 
um movimento vertical 

7/08 . . de acionamento hidráulico ou pneumático 
7/10 . com plataformas sustentadas diretamente por macacos 
7/12 . . por macacos mecânicos 
7/14 . . . de rosca 
7/16 . . por um ou mais macacos hidráulicos ou pneumáticos 
7/18 . . . por um único macaco central 
7/20 . . . por vários macacos com meios para manter as 

plataformas em posição horizontal durante o 
movimento 

7/22 . com plataformas basculantes (veículos basculantes para 
descarga B 65 G 67/34) 

7/24 . para erguer ou abaixar veículos utilizando sua própria 
força 

7/26 . para levantamento seletivo de partes de veículos (macacos 
móveis para garagens 5/00) 

7/28 . Detalhes estruturais, por ex., batentes das extremidades, 
elementos de apoio com pivô, roldanas corrediças 
ajustáveis às dimensões da carga 

9/00 Dispositivos para içar ou abaixar mercadorias volumosas 
ou pesadas para fins de carga ou descarga (ascesores 
móveis ou transportáveis em edifícios ou associados aos 
mesmos e especialmente  adaptados para serem deslocados de 
um ponto de um edifício ou outra estrutura, para outro ponto 
ou para outro edifício ou estrutura B 66 B 9/16; guindastes B 
66 C) 

9/02 . Carregadores ou descarregadores estacionários, por ex., 
para sacas 

9/04 . . acionados ou controlados hidraulicamente 
9/06 . móveis sobre rodas ou mecanismos equivalentes, por ex., 

empilhadeiras de garfo (tipos de veículos B 60 a B 62; 
veículos predominantemente destinados ao transporte de 
cargas e modificados para facilitar carga ou descarga B 60 
P 1/00); veículos manuais para abaixar ou içar e 
transportar mercadorias B 62 B 3/06. 

9/065 . . sem mastros (macacos móveis do tipo usado em 
garagens, montados em rodas ou roletes 5/00) [3] 

9/07 . . Dispositivos de empilhamento do piso ao teto, por ex., 
guindastes empilhadores, extratores [3] 

9/075 . . Características ou detalhes construtivos [3] 
9/08 . . . Mastros; Guias; Correntes [3] 
9/10 . . . . móveis em direção horizontal, relativamente ao 

caminhão [3] 
9/12 . . . Plataformas; Garfos; outros elementos de suporte 

ou de apreensão da carga [3] 

9/14 . . . . Móveis lateralmente, por ex., oscilantes, para 
movimentos rotativos ou transversais [3] 

9/16 . . . . inclináveis relativamente ao mastro [3] 
9/18 . . . . Meios de agarrar ou reter a carga [3] 
9/19 . . . . Meios complementares para facilitar a 

descarga [3] 
9/20 . . . Meios para acionar ou controlar mastros, 

plataformas ou garfos (tomada de força de 
transmissões de veículos, combinada a sistemas de 
propulsão de veículos B 60 K) [3] 

9/22 . . . . Dispositivos ou sistemas hidráulicos [3] 
9/24 . . . . Dispositivos ou sistemas elétricos [3] 

11/00 Dispositivos de levantamento especialmente adaptados a 
fins especiais não incluídos em outro local  (dispositivos 
fixos nos veículos em contato com o solo para suporte, 
içamento ou manobra do veículo B 60 S 9/00) 

11/04 . para colunas ou plataformas móveis, por ex., em veículos, 
permitindo aos operários colocarem-se em qualquer 
posição desejada para efetuar as operações necessárias 
(plataformas para limpeza de janelas A 47 L 3/02; 
dispositivos para salvar pessoas em edifícios A 62 B 1/02; 
aspectos de veículos de socorro B 60 P 3/14; passadiços 
para manutenção de pontes E 01 D 19/10; andaimes em 
uma subestrutura extensível E 04 G 1/22; plataformas 
eleváveis ou abaixáveis para uso em escadas E 06 C 7/16) 

13/00 Características ou acessórios estruturais comuns 

15/00 Pés de cabra ou alavancas 

17/00 Dispositivos de segurança, por ex., para limitar ou indicar 
a força de levantamento 

19/00 Içamento, suspensão, reboque ou propulsão, não incluídos 
em outro local  

19/02 . Reboque usando âncoras; Âncoras para tal fim (âncoras de 
marinha B 63 B 21/24; ancoramento de aeronave B 64 F 
1/12; meios para ancoragem de elementos estruturais, 
adaptados especialmente para a engenharia de fundações E 
02 D 5/74) [3] 
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B 67 ABERTURA OU FECHAMENTO DE GARRAFAS, POTES OU RECIPIENTES SIMILARES, 
MANIPULAÇÃO DE LÍQUIDOS (bocais em geral B 05 B; embalagem de líquido B 65 B; por ex., B 65 B 
3/00; bombas em geral F 04; sifões F 04 F 10/00; válvulas F 16 K; manipulação de gases liqüefeitos F 17 C) 

 
B 67 B APLICAÇÃO DE ELEMENTOS DE FECHAMENTO A GARRAFAS, POTES OU RECIPIENTES SIMILARES; 

ABERTURA DE RECIPIENTES FECHADOS (dispositivos de abertura ou fechamento fixados a ou incorporados em 
recipientes ou fechamentos de recipientes B 65 D) 

 

1/00 Fechamento de garrafas ou vasos pela aplicação de rolhas 
(rolhas per se B 65 D 39/00) 

1/03 . Pré–tratamento de rolhas, por ex., para limpeza, 
esterilização, aquecimento, impregnação ou revestimento; 
Aplicação de anéis elásticos às rolhas (processamento 
mecânico da cortiça B 27 J 5/00) [5] 

1/04 . pela inserção de rolhas sem rosca, por ex., de cortiça 
1/06 . pela inserção e rotação de rolhas com rosca 
1/08 . Fixação de rolhas, por ex., rolhas articuladas que são 

presas na posição, pela associação de meios de aplicar 
pressão conjugado ao gargalo da garrafa 

1/10 . pela inserção de fechos em forma de disco  [6] 
 

3/00 Fechamento de garrafas ou vasos pela aplicação de tampas 
(tampas per se B 65 D 41/00) 

3/02 . pela colocação de chapilhas com rebordos e fixação pela 
deformação dos rebordos 

3/04 . . Corte de chapinhas de material em tiras, em máquinas 
de colocar chapinhas (dispositivos para registrar a 
movimentação do material em tiras B 65 H 23/00) 

3/06 . . Avanço das chapinhas para as matrizes 
3/062 . . . de um depósito 
3/064 . . . de uma tremonha 
3/10 . . Cabeçotes de encapsulamento para ficar chapinhas 
3/12 . . . caracterizadas por seu movimento axial em relação 

às chapinhas para deformar-lhes os rebordos, por 
ex., para pressionar para dentro as nervuras 
aparentes do rebordo da chapinha 

3/14 . . . caracterizados por seus elementos móveis, por 
ex., dedos articulados para aplicar pressão radial 
sobre o rebordo da chapinha (3/16, 3/18 têm 
prioridade) [5] 

3/16 . . . caracterizados por seus elementos de deformação 
elásticos, por ex., anéis ou juntas elásticas (3/18 
tem prioridade) [5] 

3/18 . . . caracterizados por seu movimento rotativo, por 
ex., para formar roscas ou filetes de parafusos in 
situ [5]  

3/20 . pela colocação e rotação de chapinhas roscadas, pré-
formadas (formação de roscas ou filetes in situ por meios 
de elementos de deformação elásticos 3/16, por meio de 
cabeçotes de encapsulamento rotativos 3/18) [5] 

3/22 . pela colocação de chapinhas de pressão 
3/24 . medidas especiais para colocar e fixar chapinhas a vácuo 
3/26 . Utilização de dispositivos de controle, aviso ou segurança, 

em máquinas de colocar chapinhas 
3/28 . Mecanismos para produzir movimento relativo entre a 

garrafa ou pote e o cabeçote de encapsulação [5] 

5/00 Aplicação de tampas protetoras ou decorativas sobre os 
fechos;Dispositivos para prender fechos de garrafas com 
fio metálico ( bicos de mamadeiras com meios para fixá-los as 
mamadeiras A 61 J 11/04 ) [6] 

5/03 . Formação ou aplicação de tampas de proteção ou 
decorativas a fechos por ex. por formação in sito [3] 

5/05 . . pela aplicação de líquidos, por ex., por imersão [3] 
5/06 . Dispositivos para fixação de fechos de garrafas com fio 

metálico 

7/00 Dispositivos de operação manual ou mecânica para abrir 
recipientes fechados (puxadores ou extratores de pregos B 25 
C 11/00; Fixados a ou incorporados em recipientes ou a 
fechamentos de recipientes B 65 D) 

7/02 . para retirar rolhas 
7/04 . . Saca-rolhas 
7/06 . . Outros removedores de rolhas de cortiça 
7/08 . . . usando pressão de ar ou de gás 
7/10 . . com meios para retirar rolhas do interior do recipiente 
7/12 . para remover fechos de disco 
7/14 . para remover tampas de encaixe justo, por ex., de latas de 

graxa para sapatos, apertando e girando 
7/15 . . do tipo de dedos de aperto [5] 
7/16 . para remover chapinhas com rebordo, por ex., tampas de 

capeamento 
7/18 . para remover chapinhas roscadas (7/14 tem prioridade ; 

chaves B 25 B 13/00) [2] 
7/20 . para romper silos de vácuo entre tampas ou coberturas e 

potes de conservas, por ex., por ação de cunha 
7/22 . . incorporando alças, por ex., de fio metálico, que são 

ajustadas em volta do elemento de vedação 
7/40 . Dispositivos para agarrar tiras, tiras ou lingüetas para abrir 

por rasgamento, por ex., chaves com fenda para abrir latas 
de sardinhas 

7/42 . Dispositivos para remover batoques de barris 
7/44 . Ferramentas combinadas, por ex., compreendendo saca-

rolhas, furadores de latas, removedores de chapinhas 
(combinações de dispositivos de abrir com ferramentas de 
cortar B 26, com dispositivos úteis para outras finalidades, 
ver os locais apropriados, por ex., B 25 F, B 43 K 29/00) 

7/46 . Dispositivos de corte, isto é, dispositivos incluindo, pelo 
menos, um elemento de corte que tem uma ou mais bordas 
de corte para penetrar a parede de um recipiente fechado, 
por ex., abridores de lata (7/44 tem prioridade; máquinas 
para uso doméstico com uma pluralidade de unidades 
intercambiáveis A 47 J 43/06, 44/00; ferramentas manuais 
de corte, cortes, separação em geral B 26) [4] 

7/48 . . do tipo de punção, isto é, o elemento cortante 
incluindo, pelo menos, uma borda cortante afilada, 
adaptada a perfurar a parede do recipiente, em geral 
em uma única operação [4] 
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7/50 . . . com ponto de apoio, isto é, com empunhadura 
atuando como alavanca com previsão para 
estabelecer um ponto de pivotamento [4] 

7/52 . . . Bordas cortantes espaçadas múltiplas, adaptadas 
para perfurar a parede do recipiente em um único 
golpe [4] 

7/54 . . do tipo de deslocamento contínuo, isto é, um 
disposit ivo de abertura incluindo meios para 
estabelecer um ponto de pivotamento entre o elemento 
cortante e o recipiente e possuindo meios para mover o 
elemento cortante em torno do ponto de pivotamento 
[4] 

7/56 . . . com o ponto de apoio penetrando o recipiente e 
tendo o cortador raio variável, isto é, a distância 
entre o elemento de corte e o ponto de apoio 
penetrante podendo ser modificada [4] 

7/58 . . . . Elemento cortador livremente deslizante 
7/60 . . tendo meios multiplicadores de força, empregados para 

girar relativamente, um ao outro, o recipiente e o 
elemento de corte em torno de um ponto fixo, para 
forçar o elemento de corte a cortar o recipiente [4] 

 
Nota 

Neste grupo, uma simples alavanca ou empunhadura a 
ser manipulada, pelo operador, para girar relativamente, 
um ao outro, o recipiente e o abridor, não é considerado 
meio multiplicador de força. [4] 

 
7/62 . . com ponto de apoio progressivo, isto é, tendo 

empunhadura do tipo que atua como alavanca para 
estabelecer um ponto de pivotamento que é 
progressivamente transladado em relação ao recipiente 
durante a operação de abertura [4] 

 
Nota 

Neste grupo, o ponto de pivotamento pode ser 
estabelecido por: (a) contato entre o recipiente e uma 
porção da empunhadura que se engata no recipiente ou 
(b) contato entre a empunhadura e um membro de 
reação que se engata no recipiente [4] 

 
7/64 . . . com meios de guia para engatar a parede do 

recipiente e guiar o elemento de corte em seu 
percurso [4] 

7/66 . . . cortador pivotante em relação ao membro de 
reação [4] 

7/68 . . do tipo cisalhante, isto é, incluindo elementos de corte 
cooperando um com o outro, de modo que suas 
respectivas bordas cortantes se movam com suficiente 
contato entre si para efetuar a operação de corte [4] 

7/70 . . compreendendo um elemento acionado, rolante, 
anular, em forma de roda, adaptado para engatar 
continuamente um rebordo do recipiente durante a 
operação de abertura [4] 

7/72 . . . Cortador compreendendo disco rotativo [4] 
7/74 . . . a perfuração inicial sendo produzida pelos 

elementos acionados rolantes, isto é, a força 
aplicada para girar o elemento em forma de roda 
produz a perfuração da parede do recipiente pelo 
elemento de corte [4] 

7/76 . . . adaptado a perfurar a parede lateral do recipiente 
[4] 

7/78 . . incluindo vários cortadores [4] 
7/80 . . com meios para cobrir uma abertura no recipiente, feita 

pelo elemento de corte [4] 
7/82 . . com meios para evitar que a reação cortada caia dentro 

do recipiente ou para levantar a porção cortada com o 
recipiente [4] 

7/84 . . adaptados para serem operados por destros ou 
canhotos, isto é, o dispositivo sendo capaz de ser 
operado em ambas as direções em torno do recipiente 
[4] 

 
Nota 

Este grupo também abrange um abridor de recipientes 
do tipo de ponto de apoio progressivo, que se estende de 
cada lado da lâmina cortante. [4] 

 
7/86 . . com bico ou meios para deformar ou curvar o material 

do recipiente para formar um bico de descarga [4] 
7/88 . . com meios para limpar ou desinfectar o elemento de 

corte [4] 
7/90 . . com sensor, ativador ou controlador [4] 
Nota 

Neste grupo, o sensor, por ex., uma alavanca basculante, botão 
de pressão, sistema de foto-célula ou similar, detecta uma 
condição que pode afetar o funcionamento do abridor, tal 
como a condição do recipiente, o seu conteúdo, o próprio 
abridor de garrafa ou suas imediações. O ativador, por ex., 
interruptor, embreagem, válvula, ou similar, provoca uma 
liberação de energia. O controlador, por ex., motor, dispositivo 
de acionamento, ou similar, troca ou provoca o funcionamento 
do abridor  [6] 
 

7/92 . por ruptura, por ex., para ampolas [5] 
 

 

B 67 C ENCHIMENTO COM LÍQUIDOS OU SEMI-LÍQUIDOS OU ESVAZIAMENTO, DE GARRAFAS, VASOS, LATAS, 
TONÉIS, BARRIS OU RECIPIENTES SIMILARES, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL; FUNIS  

 
Índice da Subclasse 
 
GARRAFAS 

Enchimento; esvaziamento.........................................3/00; 9/00 
Operações combinadas ........................................................7/00 

POTES, LATAS, TONÉIS 
Enchimento; esvaziamento ........................................ 3/00; 9/00 

FUNIS............................................................................................ 11/00 
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3/00 Engarrafamento de líquidos ou semi -líquidos; Enchimento 
de potes ou latas com líquidos ou semi -líquidos utilizando-
se aparelhos de engarrafar ou similar; Enchimento de 
tonéis ou barris com líquidos ou semi -líquidos (enchimento 
de recipientes com líquidos ou semi-líquidos usando-se 
aparelhagem outra que não engarrafamento ou similar B 65 B 
3/00) 

3/02 . Engarrafamento de líquidos ou semi-líquidos; Enchimento 
de potes ou latas com líquidos ou semi-líquidos usando 
aparelhos de engarrafar ou similares  

3/04 . . sem aplicar pressão 
3/06 . . usando contrapressão, isto é, enchimento do recipiente 

enquanto sob pressão 
3/08 . . . e baixando, subseqüentemente, a contrapressão 
3/10 . . . enchimento preliminar com gases inertes, por ex., 

dióxido de carbono 
3/12 . . . Dispositivos de controle de pressão 
3/14 . . . adaptados especialmente para enchimento com 

líquidos quentes 
3/16 . por meio de sucção 
3/18 . . utilizando sifões 
3/20 . . com meios para medir os líquidos a serem 

introduzidos, por ex., ao adicionar xaropes (medição 
do volume ou do débito do volume, em geral G 01 F) 

3/22 . . Detalhes 

3/24 . . . Dispositivos para sustentar ou manipular garrafas 
(dispositivos de transporte ou armazenamento em 
geral B 65 G) 

3/26 . . . Cabeçotes de enchimento, meios para encaixar os 
cabeçotes de enchimento aos gargalos das garrafas 

3/28 . . . Dispositivos para controlar o débito, por ex., por 
meio de válvulas (válvulas em geral F 16 K) 

3/30 . Enchimento de barris ou tonéis 
3/32 . . usando contrapressão, isto é, enchendo o recipiente 

enquanto sob pressão 
3/34 . . Dispositivos para adaptar os cabeçotes de enchimento 

às aberturas de enchimento 

7/00 Limpeza, enchimento e fechamento combinados de 
garrafas; Processos ou dispositivos para, no mínimo, duas 
destas operações  

9/00 Esvaziamento de garrafas, potes, latas, tonéis, barris ou 
recipientes similares, não incluído em outro local 
(dispositivos para basculamento e esvaziamento de recipientes 
B 65 G 65/23) [3] 

11/00 Funis, por ex., para líquidos (funis de filtro B 01 D 
29/85; Medidores de débito do volume G 01 F) 

11/02 . sem válvulas de escoamento 
11/04 . com válvulas de escoamento não automáticas 
11/06 . com válvulas de escoamento automáticas 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
B 67 D DISTRIBUIÇÃO, ENTREGA OU TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS , NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL (limpeza de 

sistemas de tubulação B 08 B 9/02; limpeza, esvaziamento ou enchimento de garrafas, potes, latas, tonéis, barris ou recipientes 
similares, não incluídos em outro local B 67 C; suprimento de água E 03; Sistemas de tubulação F 17 D; sistemas domésticos de 
abastecimento de água quente F 24 D; medição de volume, de vazão volumétrica, de vazão de massa ou do nível líquido, medição por 
volume G 01 F; aparelhos liberados por moeda ou similares G 07 F) [5] 

 

1/00 Aparelhos ou dispositivos para distribuir bebida sob 
pressão (3/00 tem prioridade; aparelhos de preparo de café, 
chá ou bebidas similares A 47 J 31/00) [3] 

1/02 . Bombas de cerveja ou aparelhos similares de 
bombeamento de operação manual  

1/04 . Aparelhos que utilizam ar comprimido ou outro gás 
atuando, direta ou indiretamente, sobre as bebidas de 
recipientes de armazenamento 

1/06 . Montagens ou disposições de aparelhos de distribuição em 
balcões de bares ou lojas (balcões de lojas ou bares per se 
A 47 F 9/00)  

1/07 . Limpeza de aparelhos para distribuir bebidas [5] 
1/08 . Detalhes 
1/10 . . Mecanismos de bombeamento (em geral F 04) 
1/12 . . Sistemas ou dispositivos de controle do fluxo ou da 

pressão 
1/14 . . . Válvulas redutoras ou torneiras de controle 
1/16 . . Dispositivos para recolher bebidas entornadas 
3/00 Aparelhos ou dispositivos para controlar o fluxo de 

líquidos dos recipientes de armazenamento por gravidade 
para fins de distribuição (separação e distribuição de 
quantidades medidas de líquidos G 01 F) 

3/02 . Válvulas de distribuição de líquidos com elementos 
funcionais dispostos de forma a serem comprimidos de 
baixo para cima, por ex., pelos aros dos receptáculos 
presos abaixo do orifício de distribuição 

3/04 . Válvulas ou torneiras de distribuição de líquidos adaptados 
de forma a vedar e abrir furos de distribuição de tonéis , 
por ex., de cerveja  

5/00 Aparelhos ou dispositivos para transferência de líquidos 
não abrangidos pelos grupos 1/00 ou 3/00 (disposição geral 
da instalação nos postos de abastecimento de combustível a 
veículos B 60 S 5/02; para encher ou esvaziar tanques d'água 
de locomotiva, por ex., colunas de água, B 61 K 11/00; para 
reabastecer avião durante o vôo B 64 D 39/00; instalações de 
terra para manipulação de líquidos, especialmente adaptadas 
para abastecimento de combustível a avião estacionado B 64 F 
1/28) [3] 

5/01 . a partir de containers ou reservatórios para estocagem de 
material a granel no interior de veículos ou no interior de 
recipientes portáteis, por ex., para fins de venda a varejo 
(5/68 tem prioridade) [3] 

5/02 . . para transferência de líquidos que não combustíveis 
nem lubrificantes [3] 

5/04 . . para transferência de combustíveis, lubrificantes ou 
combustíveis e lubrificantes misturados [3] 

5/06 . . Detalhes ou acessórios [3] 
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5/08 . . . Disposições de equipamentos para controlar, 
indicar, medir ou registrar, quantidade ou preço do 
líquido transferido (disposição de válvulas de 
controle da vazão ou da pressão 5/34; medição de 
volume ou vazão em geral G 01 F; computação, 
cálculo, contagem G 06; aparelhos liberados por 
moeda para distribuição de fluidos G 07 F 13/00; 
dispositivos de pagamento prévio para medição de 
líquidos G 07 F 15/00) [3] 

5/10 . . . . operados por teclas, botões ou caixas 
registradoras [3] 

5/12 . . . . operados pelo movimento de mangueira ou 
bocal de entrega ou por dispositivos associados 
com os mesmos [3] 

5/14 . . . . responsáveis pela entrada de informação 
programada registrada, por ex., sobre cartões 
perfurados [3] 

5/16 . . . . Disposições de medidores de líquidos [3] 
5/18 . . . . . do tipo de pistão [3] 
5/20 . . . . . do tipo rotativo [3] 
5/22 . . . . Disposições de indicadores ou registros 

(indicação ou registro em medidores de fluidos 
G 01 F 15/06) [3] 

5/24 . . . . . com meios para produzir ou emitir um 
recibo ou um registro de venda [3] 

5/26 . . . . . com meios de retorno (reset) ou volta ao 
zero [3] 

5/28 . . . . com meios automáticos para reduzir ou 
interromper intermitentemente o fluxo antes 
que se complete o fornecimento, por ex., para 
produzir alimentação gotejada [3] 

5/30 . . . . com meios para predeterminar a quantidade do 
líquido a ser transferido (5/10, 5/14 têm 
prioridade) [3] 

5/32 . . . Disposições dos equipamentos de segurança ou 
alarme (dispositivos de alarme em geral G 08 B); 
Meios para evitar o fornecimento não-autorizado 
do líquido [3] 

5/33 . . . . meios para prevenir a distribuição não-
autorizada de líquidos [5] 

5/34 . . . Disposições das válvulas de controle da vazão ou 
da pressão (associada a bocais 5/37) [3] 

5/36 . . . Disposições de mangueiras, por ex., conexão 
operacional com o motor de bomba (mangueiras 
em geral F 16 L 11/00) [3] 

5/365 . . . . Dispositivos de suspensão, de bobinamento ou 
de estocagem (suportes para armazenar 
comprimentos determinados de mangueiras, 
em geral B 65 H 75/34) [3] 

5/37 . . . Bocais de enchimento (bocais em geral B 05 B, 
válvulas de distribuição de líquido em geral F 16 K 
21/00) [3] 

5/371 . . . . de fechamento automático [3] 
5/372 . . . . . Quando o líquido no recipiente a ser 

enchido atingir um nível predeterminado 
[3] 

5/373 . . . . . . fazendo-se uso de aspiração de ar 
através de uma abertura fechada pelo 
líquido ascendente [3] 

5/375 . . . . . e provido de uma alavanca manual 
adicional [3] 

5/377 . . . . . e provido de meios adicionais de válvula 
controladora de vazão [3] 

5/378 . . . . com meios para prevenir uma fuga de líquido 
ou vapor, ou para recuperar líquido ou vapor 
escapados (5/371 tem prioridade) [5] 

5/38 . . . Disposições de indicadores de vazão, por ex., 
compartimentos transparentes, janelas, palhetas 
rotativas (indicação ou registro da presença, da 
ausência ou do sentido do movimento G 01 P 
13/00) [3] 

5/40 . . . Disposições de bombas (bombas F 04) [3] 
5/42 . . . . de operação manual [3] 
5/44 . . . . de operação mecânica [3] 
5/46 . . . . . do tipo de êmbolo (pistão) [3] 
5/48 . . . . . do tipo rotativo [3] 
5/50 . . . . submerso no tanque ou reservatório de 

armazenagem [3] 
5/52 . . . . de duas ou mais bombas, em série ou em 

paralelo [3] 
5/54 . . . Dispositivos para aplicação de pressão de ar ou de 

outro gás para forçar o líquido no ponto de entrega 
[3] 

5/56 . . . Dispositivos para misturar dois ou mais líquidos 
diferentes a serem transferidos (aparelhos liberados 
por moeda G 07 F 13/06) [3] 

5/58 . . . Disposições de equipamentos para purificar os 
líquidos a serem transferidos, por ex., de filtro, de 
separadores de ar ou de água (filtração, separação, 
em geral B 01 D) [3] 

5/60 . . . Disposições de tanques de armazenagem de 
reservatórios ou de tubulações de transferência [3] 

5/62 . . . Disposições de equipamentos de aquecimento ou 
de resfriamento para os líquidos a serem 
transferidos [3] 

5/63 . . . . apenas de aquecimento  [6] 
5/64 . . . Carcaças, gabinetes ou estruturas; Troles ou 

suportes móveis similares [3] 
5/66 . . . Disposições de iluminação [3] 
5/68 . Carga ou descarga de navios (equipamento com base em 

navio B 63 B 27/00) [3] 
5/70 . . fazendo uso de tubos articulados [3] 
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B 68  SELARIA; ESTOFAMENTO 
 
B 68 B ARREIOS; DISPOSITIVOS USADOS EM RELAÇÃO AOS MESMOS; CHICOTES OU SIMILARES  

 

1/00 Dispositivos relativos a arreios para atrelar, refrear, 
adestrar, domar ou amansar cavalos ou outros animais de 
tipo (dispositivos desta espécie combinados com arreios de 
tração 3/00; equipamento para alojamentos de animais A 01 K 
1/00; dispositivos que formam parte de um veículo B 62 C) 

1/02 . Cabrestos 
1/04 . Cabeçada; Rédeas 
1/06 . . Freios 
1/08 . Barbela 
1/10 . Antolhos 
1/12 . . móveis 
1/13 . Dispositivos para impedir que os animais disparem (para 

desatrelar animais de tração em disparada 5/08) 
1/14 . Peias 

3/00 Arreios de tração; Arreios de tração combinados com os 
dispositivos mencionados no grupo 1/00 

3/02 . Parelha 
3/04 . Coalheira; sua manufatura 
3/06 . . Coalheiras ajustáveis 
3/08 . . com almofadas protetoras 
3/10 . . . Coalheiras pneumáticas 
3/12 . . Traves para as mesmas 

3/14 . Peitorais 
3/16 . Rabicho 
3/18 . Retrancas 
3/20 . Tirantes (manufatura de correias C 14 B, de cordas D 07) 
3/22 . . Prendedores dos tirantes (dispositivos que formam 

parte de um veículo B 62 C) 

5/00 Detalhes ou acessórios (artigos de armarinho A 44); 
Dispositivos de fixação para freios, rédeas, arreios ou 
similares (disp ositivos que formam parte de um veículo B 62 
C) 

5/02 . Dispositivos para prender tirantes (apetrechos elásticos 
7/00) 

5/04 . Rabichos formando parte do arreio 
5/06 . Dispositivos para fixar artigos especiais a arreios, freios ou 

similares 
5/08 . Dispositivos para desatrelar animais de tração em 

disparada 
7/00 Protetores para os cavalos, por ex., apetrechos elásticos 

(mantas protetoras B 68 C 5/00) 

9/00 Dispositivos especialmente adaptados para sustentar os 
arreios quando fora de uso 

11/00 Chicotes ou similares 

 

B 68 C SELAS; ESTRIBOS 

 

1/00 Equipamento para selar animais de seda ou de carga 
 
1/02 . Selas 
1/04 . . Selas ajustáveis 
1/06 . . Selas de senhoras 
1/08 . . com almofadas pneumáticas 
1/10 . . com almofadas de molas 
1/12 . Fundos alcochoados para selas; Coxinilhos 
1/14 . Correias ou tiras para selas; Esticadores para as mesmas 
1/16 . Fixação dos estribos às selas; Loros (estribos 3/00) 

1/18 . . com disposições de segurança para soltar a ligação 
entre o estribo e a sela, por ex., no caso de queda do 
cavaleiro 

1/20 . Bolsos receptáculos ou outros dispositivos de sustentação 
presos ou podendo ser presos à sela, por ex., para colocar 
armas 

3/00 Estribos 
3/02 . com a parte lateral ou a chapa da sola presa a outras partes 

do estribo de maneira móvel, por ex., com pivôs 

5/00 Mantas para os animais quando em trabalho, por ex., para 
proteção 

 

B 68 F FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE COURO, LONA OU SIMILARES  

 

1/00 Fabricação de artigos de couro, lona ou similares (máquinas 
ou equipamento para a fabricação de selas 3/00; fabricação de 
calçados A 43 D; manufatura ou tratamento de couros em 
geral, corte do couro, manufatura de correias de acionamento 
ou outras C 14) 

3/00 Máquinas ou equipamentos especialmente adaptados à 
confecção de selas (métodos 1/00) 

3/02 . Máquinas 
3/04 . Ferramentas manuais 
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B 68 G  MÉTODOS, EQUIPAMENTOS OU MÁQUINAS PARA ESTOFAR; ESTOFAMENTO NÃO INCLUÍDO EM OUTRO 
LOCAL 

 
Índice da Subclasse 
 
MATERIAIS DE ENCHIMENTO SOLTOS; 
SEU TRATAMENTO; ALMOFADAS 
ELÁSTICAS..................................................................1/00; 3/00; 5/00 
ESTOFAMENTO; COLOCAÇÃO DE 
MOLAS...................................................................................7/00; 9/00 

ESTOFAMENTO PRONTO  
PAINÉIS ESTOFADOS..................................................... 11/00; 13/00 
DISPOSITIVOS OU FERRAMENTAS AUXILIARES .............. 15/00 

 

1/00 Materiais de enchimento solto para estofamento (manufatura 
dos materiais, ver as classes pertinentes) 

3/00 Tratamento de materiais para adaptá-los especialmente 
como enchimento de estofamentos 

3/02 . Limpeza; Condicionamento 
3/04 . Desfiadura; Destorcedura de cordas ou cordões de materiais 

de enchimento 
3/06 . Encrespamento; Torcedura de materiais de enchimento para 

formar cordas ou cordões 
3/08 . Preparo de penas naturais para acolchoados 
3/10 . . Limpeza ou condicionamento das penas (3/02 tem 

prioridade) 
3/12 . . Triagem das mesmas 

5/00 Almofadas elásticas para estofamento (estofamentos prontos 
11/00; chumaços, velos, esteiras ou produtos similares de 
estrutura fibrosa, ver as classes pertinentes) 

5/02 . de material celular, por ex., borracha esponjosa 
(modelagem de matérias plásticas ou substâncias num 
estado plástico para a produção de artigos porosos ou 
celulares B 29 C) 

7/00 Confecção de estofamentos (manufatura de painéis estofados 
13/30; máquinas de costura D 05 B) 

7/02 . Confecção de estofamentos com chumaços, velos, esteiras 
ou similares (métodos de enchimento 7/06) 

7/04 . . por métodos consistindo em linhas de transportadores 

7/05 . Cobertura ou envolvimento de estofos de almofadas 
7/052 . . com tiras fixas ao estofo, por ex., por pespontos 
7/054 . . Disposições de forros entre os estofos de molas e 

acolchoamentos sobre os mesmos 
7/06 . Enchimento de almofadas, colchões ou similares 
7/08 . Acolchoamento (ferramentas 15/00); Elementos para os 

mesmos 
7/10 . Acabamento das bordas 
7/12 . Outros elementos especialmente adaptados para prender, 

fixar ou fazer acabamentos em trabalhos de estofamento 

9/00 Colocação de molas de estofamento em seus alvéolos; 
Colocação das molas no estofamento 

11/00 Estofamento pronto não incluído em outro local 
11/02 . principalmente composto de materiais fibrosos 
11/03 . . com telas de fibras pesp ontadas ou unidas 
11/04 . principalmente composto de materiais elásticos, por ex., 

espuma de borracha 
11/06 . . com molas embutidas, por ex., ligadas 

13/00 Painéis estofados (especialmente adaptados para absorção de 
som E 04 B, G 10 K) 

13/02 . com desenho em relevo formado por pesponto 
13/04 . com desenho em relevo formado por junção 

15/00 Dispositivos ou ferramentas auxiliares especiais para 
estofamento
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TECNOLOGIA DAS MICRO-ESTRUTURAS; NANOTECNOLOGIA [7] 
 
B 81 TECNOLOGIA DAS MICRO-ESTRUTURAS  [7] 
 

 Notas 
 

(1) Esta classe abrange dispositivos ou sistemas de micro-estruturas, que tem pelo menos um elemento ou formação essencial caracterizado 
por seu tamanho muito pequeno, tipicamente na faixa de 10-4 a 10-7 metros, i. e. sua característica significante, em pelo menos uma 
dimensão, não pode ser completamente identificada sem o uso de um microscópico ótico.  [7] 

(2) Nesta classe, as seguintes expressões são empregadas com os significados indicados:  [7] 
 – "dispositivos de micro-estrutura" abrangem:  [7] 

(i) dispositivos de micromecânicos que tem elementos móveis, flexíveis ou deformáveis; e  [7] 
(ii) as estruturas tridimensionais sem elementos móveis, flexíveis ou deformáveis que tem microformações projetadas para cumprir 

uma função estrutural essencial para interagir com seus meios e não funções puramente eletrônicas ou químicas, com 
independência de que as estruturas estejam ou não combinadas com dispositivos micro-eletrônicos ou formados por materiais 
específicos;  [7] 

 – "sistemas de micro-estrutura" abrangem:  [7] 
(i) os sistemas de dispositivos de micro-estrutura que cooperam; e  [7] 
(ii) os sistemas micro-eletromecânicos ou micro-optomecânicos que combinam sobre um substrato comum as características 

específicas dos dispositivos de micro-estrutura e dos componentes elétricos ou óticos, por ex., para controlar, analisar ou indicar 
o funcionamento dos dispositivos de micro-estrutura.  [7] 

 

B 81 B DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE MICROESTRUTURA, por ex., DISPOSITIVOS MICROMECÂNICOS (elementos piezoelétricos,  
eletroestritivos ou magnetoestritivos per se H 01 L 41/00)  [7] 

 
Notas 
 
(1) Esta subclasse não abrange:  [7] 

– os dispositivos puramente elétricos ou eletrônicos per se que estão incluídos na seção H, por ex., subclasse H01L; [7] 
– os dispositivos puramente óticos per se que estão incluídos na subclasse G02B ou F;  [7] 
– estruturas essencialmente bidimensionais, por ex., produtos em camadas que estão incluídos na subclasse B32B; [7] 
– estruturas químicas ou biológicas per se que estão incluídas na seção C;  [7] 
– estruturas de escalas atômicas produzidas pela manipulação individual de átomos ou moléculas que estão incluídas no grupo 82 B 

1/00. [7] 
(2) Dispositivos ou sistemas classificados nesta subclasse estão também classificados nas subclasses apropriadas que abrangem suas 

características estruturais ou funcionais, se tais características forem relevantes . [7] 
(3) Atenção para as seguintes classificações: [7] 
 A 61 K  9/50 Microcápsulas para as preparações medicinais  [7] 
 B 65 J  7/00 Micromanipuladores [7] 
 G 02 B 21/32 Micromanipuladores combinados com microscópios [7] 
 G 11 B  5/127 Cabeças magnéticas  [7] 
 H 01 P  3/08 Microbandas de guias de ondas  [7] 

 

1/00 Dispositivos sem elementos móveis ou flexíveis, por ex., 
dispositivos microcapilares  [7] 

3/00 Dispositivos que têm elementos móveis ou deformáveis, por 
ex., com lâminas ou membranas elásticas (5/00 tem 
prioridade)  [7] 

5/00 Dispositivos que têm elementos que são móveis, um relação 
ao outro, por ex.,com elementos deslizantes ou  
giratórios  [7] 

7/00 Sistemas micro-estrutural  [7] 
7/02 . que têm dispositivos elétricos ou óticos distintos de 

particular relevância para suas funções, por ex., 
sistemas micro-eletromecânicos (MEMS) (7/04 tem 
prioridade) [7] 

7/04 . Redes ou matrizes de dispositivos de micro-estruturas 
similares [7] 
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B81C PROCESSOS OU APARELHOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA A FABRICAÇÃO OU O TRATAMENTO DE 
DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE MICRO-ESTRUTURA (fabricação de microcápsulas ou microbolas B01J 13/02; processos ou 
aparelhos peculiares à fabricação ou  tratamento de elementos piezoelétricos, eletroestritivos ou magnetoestritivos per se H01L 41/22). 
[7] 

 
 Nota 

Esta subclasse não abrange;  [7] 
– os processos ou aparelhos para a fabricação ou tratamento de dispositivos puramente elétricos ou eletrônicos que estão incluídos na 

seção H, por ex., grupo H01L 21/00:[7] 
– os processos ou aparelhos que envolvem a manipulação de átomos ou moléculas simples, que estão incluídos no grupo B82B 3/00. 

[7] 
 

 

1/00 Fabricação ou tratamento de dispositivos ou de sistemas 
em ou sobre um substrato (3/00 tem prioridade)  [7] 

3/00 Montagem de dispositivos ou de sistemas a partir de 
componentes processados individualmente [7] 

5/00 Processos ou aparelhos não incluídos nos grupos 1/00 ou 
3/00  [7]
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B 82 NANO-TECNOLOGIA  [7] 
 
B 82 B  NANO-ESTRUTURAS; SUA FABRICAÇÃO OU SEU TRATAMENTO   [7] 
 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse não abrange as estruturas químicas ou biológicas per se 

especificamente previstas em outros lugares, por ex., nas classes C08 ou C12  [7] 
(2) Nesta subclasse, os seguintes termos são utilizados com os significados indicados.  [7] 
 "Nano-estrutura" designa uma disposição precisa de matéria de escala atômica que 

tem configuração de forma particular incluindo, pelo menos, um elemento 
essencial, em um único bloco, que:  [7] 
(i) está formado por um único átomo, uma única molécula ou um conjunto de átomos ou moléculas extremamente pequeno, conjunto 

que não é detectável completamente por meio de um microscópico ótico; e  [7]  
(ii) foi formado pela manipulação individual de seus átomos ou moléculas como unidades individuais durante sua fabricação.  [7] 

(3) as nano-estruturas que têm características particulares diretamente ligadas a seus tamanhos, tal como definido na Nota (2), estão 
classificados nesta subclasse independentemente dos métodos de fabricação. Entretanto, estas estruturas estão, também, classificadas 
em lugares apropriados previstos por suas características estruturais ou funcionais, se tais características forem relevantes .  [7] 

(4) Atenção para as seguintes classificações:  [7] 
 A 61 K  9/51 Nano-cápsulas para preparações medicinais  [7] 
 G 01 N 13/10 Investigação ou análise de estruturas de superfície de 

escala atômica utilizando técnicas de sonda de varredura  [7] 
 G 12 B 21/00 Detalhes de aparelhos que utilizam técnicas de sonda 

de varredura  [7] 

 

1/00 Nano-estruturas  [7] 3/00 Fabricação ou tratamento de nano-estruturas [7] 
 


