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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: 
 

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). 
  

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) era 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 posição 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.  
 
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 C - QUÍMICA; METALURGIA 
 
 
Nota 
 
Na seção C, as definições dos grupos de elementos químicos são como se seguem: 

Metais alcalinos: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 
Metais alcalinos terrosos: Ca. Sr, Ba, Ra 
Lantanídeos: elementos com um número atômico de 57 a 71 inclusive 
Terras raras: Sc, Y, Lantanídeos 
Actinídeos: elementos com um número atômico de 89 a 103 inclusive 
Metais refratários: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W 
Halogênios: F, Cl, Br, I, At 
Gases nobres: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 
Grupo de platina: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd 
Metais nobres: Ag, Au, Grupo de platina 
Metais leves: metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, Be, Al, Mg 
Metais pesados: metais outros que não os metais leves 
Grupo do ferro: Fe, Co, Ni 
Não metais: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gases nobres, halogênios 
Metais: elementos outros que não metais 
Elementos de transição: elementos os números atômicos de 21 a 30 inclusive, 39 a 48 inclusive, 57 a 80 inclusive, 89 
em diante. 

 

CONTEÚDO DA SEÇÃO  
(referências e notas omitidas) 
 
Subseção: QUÍMICA 
 
C 01 QUÍMICA INORGÂNICA ............................................. 10 
C 01 B Elementos não metálicos; Seus compostos ........................ 10 
C 01 C Amônia; Cianogênio; Seus compostos............................... 16 
C 01 D Compostos de metais alcalinos, isto é, lítio, sódio, 
 potássio, rubídio, césio, ou frâncio..................................... 17 
C 01 F Compostos dos metais berílio, magnésio, alumínio, 
 cálcio, estrôncio, bário, tório, ou dos metais de 
 terras-raras ......................................................................... 18 
C 01 G Compostos contendo metais não abrangidos pelas  
 classes C 01 D ou C 01 F ................................................... 19 

 

C 02 TRATAMENTO DE ÁGUA, DE ÁGUAS  
 RESIDUAIS , DE ESGOTOS, OU DE LAMAS E 

LODOS ............................................................................. 22 
C 02 F Tratamento de água, águas residuais, esgotos, ou de  
 lamas e lodos...................................................................... 22 

 

C 03 VIDRO, LÃ MINERAL OU LÃ DE ESCÓRIAS ......... 25 
C 03 B Manufatura, modelagem, ou processos complementares ... 25 

 
 

 
C 03 C Composição química de vidros, vidrados ou  
 esmaltes vítreos; Tratamento da superfície do vidro; 
 Tratamento da superfície de fibras ou de filamentos  
 de vidro, minerais ou escórias; União de vidro a  
 vidro ou a outros materiais ................................................. 29 

 

C 04 CIMENTOS; CONCRETO; PEDRA ARTIFICIAL; 
CERÂMICA; REFRATÁRIOS ...................................... 33 

C 04 B Cal; Magnésia; Escória; Cimentos; Suas composições,  
 por ex., argamassas, concreto ou similares a materiais de 

construção; Pedra artificial; Cerâmica; Refratários; 
Tratamento da pedra natural............................................... 33 

 

C 05 FERTILIZANTES; SUA FABRICAÇÃO ..................... 41 
C 05 B Fertilizantes fosfatados....................................................... 41 
C 05 C Fertilizantes nitrogenosos................................................... 42 
C 05 D Fertilizantes inorgânicos não abrangidos pelas subclasses C 

05 B, C; Fertilizantes que produzem dióxido de carbono... 42 
C 05 F Fertilizantes orgânicos não abrangidos pelas subclasses C 05 

B, C, por ex., fertilizantes resultantes do tratamento de lixo 
ou refugos........................................................................... 42 



Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 3, Seção C 6 

 
C 05 G Misturas de fertilizantes pertencendo individualmente  
 a diferentes subclasses da classe C 05; Misturas de um  
 ou mais fertilizantes com substâncias que não possuem 

atividade fertilizante específica, por ex., pesticidas 
condicionadores do solo, agentes umectantes; Fertilizantes 
caracterizados por sua forma.............................................. 43 

 

C 06 EXPLOSIVOS; FÓSFOROS .......................................... 44 
C 06 B Composições explosivas ou térmicas; Sua manufatura; 

Utilização de substâncias isoladas como explosivos.......... 44 
C 06 C Dispositivos detonadores ou de estopim; Espoletas. 

Acendedores ou isqueiros químicos;  
 Composições pirofóricas.................................................... 46 
C 06 D Meios para produzir fumaça ou névoa;  
 Composições para gás de combate; Produção de gás  
 para explosão ou propulsão 
 (parte química) ................................................................... 46 
C 06 F Fósforos; Manufatura de fósforos ...................................... 47 
 
 

C 07 QUÍMICA ORGÂNICA .................................................. 48 
C 07 B Métodos gerais de química orgânica; Aparelhos  
 para os mesmos.................................................................. 48 
C 07 C Compostos acíclicos ou carbocíclicos................................ 50 
C 07 D Compostos heterocíclicos ................................................ 103 
C 07 F Compostos acíclicos, carbocíclicos ou heterocíclicos, 

contendo outros elementos que não o carbono, o 
  hidrogênio, o halogênio, o nitrogênio, o enxofre,  
 o selênio ou o telúrio........................................................ 137 
C 07 G Compostos de constituição desconhecida ........................ 140 
C 07 H Açúcares; Seus derivados; Nucleosídeos;  
 Nucleotídeos; Ácidos nucleicos ....................................... 140 
C 07 J Esteróides......................................................................... 143 
C 07 K Peptídeos ......................................................................... 145 
C 07 M Esquema de indexação associado às subclasses 
 C 07 B a C 07 K, relativos às propriedades específicas  
 de compostos orgânicos. .................................................. 149 

 

C 08 COMPOSTOS MACROMOLECULARES 
ORGÂNICOS; SUA PREPARAÇÃO OU SEU 
PROCESSAMENTO QUÍMICO; COMPOSIÇÕES 
BASEADAS NOS MESMOS ........................................ 150 

 
C 08 B Polissacarídeos; Seus derivados....................................... 150 
C 08 C Tratamento ou modificação química das borrachas ......... 152 
C 08 F Compostos macromoleculares obtidos por reações 

compreendendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono ............................................................................ 152 

C 08 G Compostos macromoleculares obtidos por outras  
 reações que não as que compreendem ligações  
 insaturadas cabono-carbono............................................. 165 
C 08 H Derivados de compostos macromoleculares  
 naturais............................................................................. 172 
C 08 J Elaboração; Processos gerais para formar misturas;  
 Pós-tratamento não incluído pelas subclasses  
 C08 B, C, F, G ................................................................. 172 

 
C 08 K Uso de substâncias inorgânicas ou orgânicas  
 não macromoleculares como ingredientes de  
 compostos ........................................................................ 174 
C 08 L Composições de compostos macromoleculares................ 176 
 
 

C 09 CORANTES; TINTAS; POLIDORES; RESINAS 
NATURAIS; ADESIVOS; COMPOSIÇÕES 
DIVERSAS; DIVERSAS APLICAÇÕES DE 
SUBSTÂNCIAS.............................................................. 183 

C 09 B Corantes orgânicos ou compostos estreitamente  
 relacionados à produção de corantes; mordentes;  
 Lacas ................................................................................ 183 
C 09 C Tratamento de substâncias inorgânicas, outras que 
  não enchimentos fibrosos, para lhes acentuar as 

propriedades de pigmentação ou de enchimento;  
 Preparação de negro de fumo ........................................... 191 
C 09 D Composições de revestimento, por ex., tintas, 
 vernizes, lacas; pastas de enchimento; 
 Removedores químicos de tintas para pintar 
 ou imprimir; Tintas para imprimir; Fluídos 
 corretores; Corantes para madeira; Pastas ou 
 sólidos para colorir ou imprimir; Utilização 
 de materiais para esse fim ................................................ 192 
C 09 F Resinas naturais, Verniz a álcool; Óleos secantes;  
 Secantes (sicativos); Terebentina ..................................... 199 
C 09 G Composições polidoras que não o verniz a álcool;  
 Ceras para esquis.............................................................. 200 
C 09 H Preparo de cola ou gelatina .............................................. 200 
C 09 J Adesivos; Processos adesivos em geral (parte não- 
 mecânica); Processos adesivos não incluídos em 
 outro local; Uso de materiais como adesivos ................... 200 
C 09 K Substâncias para aplicações diversas, não incluídas 
  em outro local.................................................................. 207 

 

C 10 INDÚSTRIAS DO PETRÓLEO; DO GÁS OU DO 
COQUE; GASES TÉCNICOS CONTENDO 
MONÓXIDO DE CARBONO; COMBUSTÍVEIS; 
LUBRIFICANTES; TURFA ......................................... 211 

C 10 B Destilação destrutiva de substâncias carboníferas  
 para produção de gás, coque, alcatrão ou substâncias  
 similares ........................................................................... 211 
C 10 C Manipulação do alcatrão, piche, asfalto, betume;  
 Ácido pirolenhoso ............................................................ 213 
C 10 F Corte, secagem ou manipulação da turfa.......................... 214 
C 10 G Craqueamento de óleos de hidrocarboneto;  
 Produção de misturas líquidas de hidrocarboneto,  
 por ex., hidrogenação destrutiva; oligomerização, 

polimerização; Recuperação de óleos de hidrocarboneto  
 a partir de xisto betuminoso, arenito oleífero, ou gases; 

Refinação de misturas constituídas principalmente de 
hidrocarboneto;  Reforma de nafta; Ceras minerais ......... 214 

C 10 H Produção de acetileno por via úmida; .............................. 219 
C 10 J Produção de gasogênio, de gás de água, de gás  
 de síntese a partir de matérias sólidas, ou de  
 misturas contendo esses gases; Carburação do  
 ar ou de outros gases ........................................................ 220 
C 10 K Purificação ou modificação das composições  
 químicas de gases técnicos combustíveis contendo  
 monóxido de carbono....................................................... 221 
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C 10 L Combustíveis não incluídos em outro local;  Gás  
 natural; Gás natural de síntese obtido por processos  
 não abrangidos pelas subclasses C 10 G, K; Gás 
 liquefeito de petróleo;  Adição de substâncias a  
 combustíveis ou ao fogo para reduzir fumaça  
 ou depósitos indesejáveis ou para facilitar a  
 remoção de fuligem; Acendedores de fogo...................... 221 
C 10 M Composições lubrificantes; Emprego de substâncias 

químicas quer isoladas, quer como ingredientes 
  lubrificantes em uma composição lubrificante................ 223 
C 10 N Esquema de indexação associado à  
 subclasse C 10 M ............................................................. 230 

 

C 11 ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS, GORDURAS, 
SUBSTÂNCIAS GRAXAS OU CERAS; ÁCIDOS 
GRAXOS DERIVADOS DOS MESMOS; 
DETERGENTES; VELAS ............................................ 232 

C 11 B Produção, refinação ou conservação de gorduras,  
 substâncias graxas, óleos graxos ou ceras, inclusive  
 sua extração de material de refugo;  
 Óleos essenciais; Perfumes .............................................. 232 
C 11 C Ácidos graxos derivados de gorduras, óleos ou  
 ceras; Velas; Gorduras, Óleos ou ácidos graxos  
 resultantes da modificação química de gorduras,  
 óleos ou ácidos graxos ..................................................... 232 
C 11 D Composições de detergentes; Uso de  
 substâncias isoladas como detergentes; Sabão ou  
 fabricação de sabão; Sabões de resina; Recuperação do 

glicerol ............................................................................. 233 

 

C 12 BIOQUÍMICA; CERVEJA; ÁLCOOL; VINHO; 
VINAGRE; MICROBIOLOGIA; ENZIMOLOGIA 
ENGENHARIA GENÉTICA OU DE MUTAÇÃO..... 236 

C 12 C Produção de cerveja ......................................................... 236 
C 12 F Destilação ou retificação de soluções fermentadas;  
 Desnaturação do álcool ou álcool desnaturado ................ 237 
C 12 G Vinho; Outras bebidas alcoólicas; 
 Sua preparação................................................................. 237 
C 12 H Pasteurização, esterilização, conservação,  
 Purificação, clarificação,. Envelhecimento de bebidas 

alcoólicas ou remoção de álcool das mesmas................... 238 
C 12 J Vinagre; Sua preparação .................................................. 238 
C 12 L Máquinas de brear ou remover o breu.............................. 239 
C 12 M Aparelhagem para enzimologia ou microbiologia ........... 239 
C 12 N Microorganismos ou enzimas, Suas composições; 

Propagação, preservação, ou manutenção de 
microorganismos ou tecido. Engenharia genética  

 ou de mutações, Meios de cultura .................................... 240 
C 12 P Processos de fermentação ou processos que utilizam  
 enzimas para sintetizar um composto ou uma composição  
 química desejada ou para separar isômeros óticos 
 de uma mistura racêmica.................................................. 244 

 
C 12 Q Processos de medição ou ensaio envolvendo  
 enzimas ou microorganismos, Suas composições 
  ou seus papéis de teste; Processos de preparação 
  dessas composições; Controle responsivao a 
  condições nos processos microbiológicos ou  
 enzimológicos .................................................................. 247 
C 12 R Esquema de indexação associado às 
 subclasses C12 C a C 12 Q ou S,  relativos a  
 micoorganismos ............................................................... 247 
C 12 S Processos que utilizam enzimas ou microorganismos 
 para liberar, separar ou purificar um composto ou 
 uma composição pré-existente; Processos que 
 utilizam enzimas ou microorganismos para o  
 tratamento de têxteis ou para limpar superfícies 
 sólidas de materiais .......................................................... 249 

 

C 13 INDÚSTRIA DO AÇÚCAR .......................................... 250 
C 13 C Máquinas de cortar; Máquinas de picar; Prensa  
 para polpa......................................................................... 250 
C 13 D Produto ou purificação de sucos de açúcar....................... 250 
C 13 F Preparação ou processamento de açúcar não  
 refinado, de açúcares, ou de xaropes ................................ 250 
C 13 G Aparelhos de evaporação; Tachos de fervura................... 251 
C 13 H Máquinas de cortar açúcar; Máquinas combinadas  
 de corte, separação e empacotamento do açúcar .............. 251 
C 13 J Extração do açúcar de melaços ........................................ 251 
C 13 K Glicose; Açúcar invertido; Lactose; Maltose;  
 Síntese de açúcares por hidrólise dos di- ou  
 polissacarídeos ................................................................. 251 
 
 

C 14 PELES; COUROS; PELES DEPILADAS ................... 252 
C 14 B Tratamento ou processamento mecânico de peles e 
  couros em geral; Máquinas para tosquiar peles;  
 Máquinas para despedaçar intestinos ............................... 252 
C 14 C Tratamento químico de peles ou couros, por ex.,  
 Curtimento, impregnação, acabamento; Aparelhos 
  para esse fim; Composições para curtir........................... 253 
 
 
Subseção: METALURGIA 

 

C 21 METALURGIA DO FERRO ........................................ 254 
 
C 21 B Manufatura do ferro ou aço.............................................. 254 
C 21 C Processamento de ferro gusa, por ex., refino,  
 manufatura de ferro ou de aço forjado; Tratamento 
  de ligas ferrosas em estado de fusão................................ 255 
C 21 D Modificação da estrutura física de metais ferrosos, 

Dispositivos gerais para o tratamento térmico de  
 metais ou ligas ferrosas ou não-ferrosas;  
 Maleabilização por descarbonetação, revenimento 
  ou outros tratamentos ...................................................... 255 
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FERROSAS; TRATAMENTO DE LIGAS OU DE 
METAIS NÃO-FERROSOS ......................................... 258 

 
C 22 B Produção ou refino de metais; Pré-tratamento  
 de matérias primas ........................................................... 258 
C 22 C Ligas ................................................................................ 260 
C 22 F Modificação da estrutura física de metais não  
 ferrosos ou de ligas não ferrosas ...................................... 263 
C 22 K Esquema de indexação associado às subclasses C 21 D, 
  C 22 C ou F, relativo às mudanças de características  
 físicas das ligas ................................................................ 264 

 

C 23 REVESTIMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS; 
REVESTIMENTO DE MATERIAIS COM MATERIAIS 
METÁLICOS; TRATAMENTO QUÍMICO DE 
SUPERFÍCIES; TRATAMENTO DE DIFUSÃO DE  
MATERIAIS METÁLICOS; REVESTIMENTO POR 
EVAPORAÇÃO A VÁCUO, POR PULVERIZAÇÃO 
CATÓDICA, POR IMPLANTAÇÃO DE ÍONS OU POR 
DEPOSIÇÃO QUÍMICA EM FASE DE VAPOR, EM 
GERAL; INIBIÇÃO DA CORROSÃO DE MATERIAIS 
METÁLICOS OU INCRUSTAÇÃO EM GERAL ..... 265 

 
C 23 C Revestimento de materiais metálicos; Revestimento de 

materiais com materiais metálicos; Tratamento da  
 superfície de materiais por difusão na superfície, por 

conversão química ou substituição; Revestimento por 
evaporação a vácuo, por pulverização catódica, por 
implantação de íons ou por deposição química em  

 fase de vapor, em geral .................................................... 265 
C 23 D Esmaltagem de metais, ou aplicação de uma  
 camada vítrea a metais ..................................................... 270 

C 23 F Remoção não-mecânica de materiais metálicos das 
superfícies; Inibição da corrosão de materiais  

 metálicos ou da incrustação em geral; Processos  
 em múltiplos estágios para tratamento da superfície  
 metálica envolvendo pelo menos um processo 
  incluído na classe C 23 e pelo menos um  
 processo abrangido pela subclasse C 21 D ou 
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 metálicos por outros métodos químicos que  
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C 25 PROCESSOS ELETROLÍTICOS OU 

ELETROFORÉTICOS; APARELHOS  
 PARA ESSE FIM ........................................................... 273 
 
C 25 B Processos eletrolíticos ou eletroforéticos para a  
 produção de compostos ou de não metais;  
 Aparelhos para esse fim ................................................... 273 
C 25 C Processos para a produção, a recuperação, ou a 
  refinação eletrolítica dos metais; Aparelhos para  
 esse fim ............................................................................ 274 
C 25 D Processos para a produção eletrolítica ou  
 eletroforética de revestimento; Eletromoldagem; União  
 de peças por eletrólise; Aparelhos para esse fim .............. 275 
C 25 F Processos para a remoção de matérias dos  
 objetos; Aparelhos para esse fim...................................... 277 
 
 

C 30 CRESCIMENTO DE CRISTAIS ................................. 278 
 
C 30 B Crescimento de monocristais; Solidificação  
 unidirecional de materiais eutéticos ou desmixagem 

unidirecional de materiais eutectóides; Refino por 
 fusão zonal de materiais; Produção de um material 
 policristalino homogêneo com estrutura definida; 
 Monocristais ou material policristalino homogêneo 
 com estrutura definida; Pós-tratamento de 
 monocristais ou de um material policristalino 
 homogêneo com estrutura definida; Aparelhos 
 para esse fim .................................................................... 278 
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 Notas: 
 
 As seguintes notas destinam-se a esclarecer o esquema da classificação relativo a este setor. Não devem ser interpretadas como 

modificando de qualquer modo a definição do texto. 
 
(1) A seção C abrange: 

(a) química que abrange compostos inorgânicos, compostos orgânicos, compostos macromoleculares e seus métodos de preparação; 
(b) química aplicada, que abrange composições que contêm os compostos acima mencionados, tais como: vidro, cerâmicas, adubos, 

composições de matérias plásticas, tintas, produtos da indústria de petróleo. Abrange também certas composições desde que possuam 
propriedades especiais que as tornem adequadas a determinados fins, com é o caso dos explosivos, corantes, adesivos, lubrificantes e 
detergentes; 

(c) certas indústrias laterais, tais como a manufatura de coque e de combustíveis sólidos ou gasosos, a produção e a refinação de óleos, 
gorduras, e ceras, a indústria de fermentação (por ex., fabricação de cerveja e vinho), a indústria do açúcar; 

(d) certos tratamentoS ou operações, quer puramente mecânicos, por ex., o tratamento mecânico de couros e peles, quer parcialmente 
mecânicos, por ex., o tratamento da água, ou a prevenção da corrosão em geral; 

(e) metalurgia, ligas ferrosas ou não ferrosas. 
(2) (a) No caso de operações, tratamentos, produtos, ou artigos que abrangam tanto uma parte ou um aspecto químico, quanto uma parte ou 

um aspecto não químico, a regra geral é incluir a parte ou aspecto químico na Seção C. 
(b) Em alguns desses casos, a parte ou aspecto químico acarreta um outro não-químico, até mesmo puramente mecânico, em virtude de 

ser este indispensável à operação ou ao tratamento ou em virtude de constituir um elemento importante do mesmo. Pareceu-nos, pois, 
mais lógico não dissociar as diversas partes ou aspectos de um todo coerente. É o caso, por ex., da química aplicada e das indústrias, 
operações e tratamento citados na Nota (1)(c), (d), e (e). Por ex., os fornos próprios à fabricação de vidro são abrangidos por C 03 e 
não por F 27. 

(c) Há, entretanto, algumas exceções em que o aspecto mecânico (ou não-químico) acarreta o aspecto químico, por ex.; 
� Certos processos extrativos na subclasse A 61 K; 
� A purificação química do ar na subclasse A 61 L;  
� Métodos químicos de combate ao fogo na subclasse A 62 D; 
� Pro cessos e aparelhos químicos na subclasse B 01; 
� Impregnação de madeira na subclasse B 27 K; 
� Métodos químicos de análise ou verificação na subclasse G 01 N; 
� Materiais e processos fotográficos na classe G 03, e, de maneira geral no tratamento químico de têxteis e a produção de celulose 

ou de papel na seção D. 
(d) Em outros casos ainda, o aspecto puramente químico é abrangido pela seção C e o aspecto de química aplicada em outra seção tal 

como A, B ou F, por ex., o uso de uma substância ou composição para: 
� tratamento de plantas ou animais na subclasse A 01 N; 
� produtos alimentícios na subclasse A 23; 
� munições ou explosivos na subclasse F 42. 

(e) Quando os aspectos químicos e mecânicos estiverem tão estreitamente ligados a ponto de não ser possível estabelecer uma divisão 
clara, ou quando certos processos mecânicos continuam a seqüência natural ou lógica de um tratamento químico, a seção C poderá 
abranger, além do aspecto químico, uma única parte do aspecto mecânico, por ex., pós-tratamento da pedra artificial na classe C 04. 
Neste último caso, uma nota explicativa ou uma referência é geralmente fornecida para que a posição fique clara mesmo que às vezes 
a divisão seja um tanto arbitrária. 
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QUÍMICA 
 
C 01 QUÍMICA INORGÂNICA (processamento de pós de compostos inorgânicos preparatórios para a manufatura 

de produtos cerâmicos C 04 B 35/00; processos de fermentação ou que usem enzima para a preparação de 
elementos ou compostos inorgânicos, exceto dióxido de carbono C 12 P 3/00; obtenção de compostos 
metálicos a partir de misturas, por ex., minérios, que sejam compostos intermediários em um processo 
metalúrgico para a obtenção de um metal livre C 21 B, C 22 B; produção de elementos não metálicos ou 
compostos inorgânicos por eletrólise ou eletroforese C 25 B) 

 
 Notas 

 (1) Nesta classe, salvo indicação contrária, um composto é classificado no último local apropriado [3] 
(2) As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou uma composição pré-existente, ou para 

(ii) tratamento de têxteis ou lavagem de superfícies sólidas de materiais  
são também classificados na subclasse C 12 S. [5] 

 
C 01 B ELEMENTOS NÃO-METÁLICOS; SEUS COMPOSTOS  
 
 Nota 
(1) Nesta subclasse, foram usados os nomes comerciais que normalmente são encontrados na literatura científica e de patentes, para definir 

precisamente o escopo dos grupos. [6] 
(2) Atenção para as definições dos grupos de elementos químicos após o título da seção C. [3] 
(3) A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
 
 
 
Índice da Subclasse 
 
HIDROGÊNIO; ISÓTOPOS DE 
HIDROGÊNIO; ÁGUA; HIDRETOS.........................3/00; 4/00; 5/00;  
  6/00 
GÁS DE SÍNTESE......................................................................... 3/00 
HALOGÊNIOS OU SEUS COMPOSTOS ................ 7/00, 9/00, 11/00 
OXIGÊNIO; ÓXIDOS EM GERAL; 
PER-COMPOSTOS .......................................................... 13/00; 15/00 
ENXOFRE, SEUS COMPOSTOS ............................................... 17/00 
NITROGÊNIO, SEUS COMPOSTOS......................................... 21/00 
FÓSFORO, SEUS COMPOSTOS................................................ 25/00 

 
 

 
CARBONO, SEUS COMPOSTOS .............................................. 31/00 
SILÍCIO, SEUS COMPOSTOS ................................................... 33/00 
SELÊNIO OU TELÚRIO; BORO..................................... 19/00; 35/00 
GASES NOBRES......................................................................... 23/00 
COMPOSTOS TENDO PROPRIEDADES DE PENEIRA 
MOLECULAR, MAS NÃO TENDO PROPRIEDADES DE TROCA 
DE BASE...................................................................................... 37/00 
COMPOSTOS TENDO PROPRIEDADES DE PENEIRA 
MOLECULAR E DE TROCA DE BASE.................................... 39/00 
 
 

 

Hidrogênio; Hidretos; Água; Gás de síntese a partir de hidrocarboneto
 
3/00 Hidrogênio; Misturas gasosas contendo hidrogênio; 

Separação do hidrogênio das misturas gasosas que o 
contém (separação de gases por meios físicos B 01 D); 
Purificação de hidrogênio (produção de gás de água ou gás 
de síntese a partir de material carbonáceo sólido C 10 J; 
purificação ou modificação de composições químicas de gases 
técnicos combustíveis contendo monóxido de carbono C 10 K) [3] 

3/02 . Produção de hidrogênio ou de misturas gasosas que o 
contenham [3] 

3/04 . . por decomposição de compostos inorgânicos, por ex., 
amônia [3] 

3/06 . . por reação de composto inorgânicos contendo 
hidrogênio eletropositivamente ligado, por ex., água, 
ácidos, bases, amônia, com agentes redutores 
inorgânicos (por eletrólise de água C 25 B 1/04 ) [3] 

 
3/08 . . . com metais [3] 
3/10 . . . . por reação de vapor d�água com metais [3] 
3/12 . . . por reação de vapor d�água com monóxido de 

carbono [3] 
3/14 . . . . Manipulação do calor e do vapor [3] 
3/16 . . . . usando catalisadores [3] 
3/18 . . . . usando partículas sólidas em movimento [3] 
3/20 . . . por reação de hidróxidos metálicos com monóxido 

de carbono [3] 
3/22 . . por decomposição de compostos orgânicos gasosos ou 

líquidos (coqueificação de materais carbonáceos 
líquidos C 10 B 55/00) [3] 

3/24 . . . de hidrocarboneto [3] 
3/26 . . . . usando catalisadores [3] 
3/28 . . . . usando partículas sólidas em movimento [3] 
3/30 . . . . . usando a técnica do leito fluidizado [3] 
3/32 . . por reação de compostos orgânicos líquidos ou gasosos 

com agentes gaseificantes, por ex., água, dióxido de 
carbono, ar [3] 
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3/34 . . . por reação de hidrocarboneto com agentes 

gaseificantes [3] 
3/36 . . . . usando oxigênio ou misturas contendo 

oxigênio como agentes gaseificantes [3] 
3/38 . . . . usando catalisadores [3] 
3/40 . . . . caracterizada pelo catalisador [3] 
3/42 . . . . usando partículas sólidas em movimento [3] 
3/44 . . . . . usando a técnica do leito fluidizado [3] 
3/46 . . . . usando materiais sólidos fixos 

descontinuamente pré-aquecidos, por ex., 
reação com gás e vapor superaquecido [3] 

3/48 . . . . seguida por reação de vapor d�água com 
monóxido de carbono [3] 

3/50 . Separação de hidrogênio ou de gases contendo hidrogênio 
de misturas gasosas, por ex., purificação (3/14 tem 
prioridade) [3] 

3/52 . . por contato com líquidos; Regeneração de líquidos 
usados [3] 

3/54 . . . incluindo uma reação catalítica [3] 
3/56 . . por contacto com sólidos; Regeneração de sólidos 

usados [3] 
3/58 . . . incluindo uma reação catalítica [3] 
 
4/00 Isótopos de hidrogênio; Compostos inorgânicos dos 

mesmos preparados pela troca isotópica, por ex.,  
NH3 + D2 →→→→ NH2 D + HD (separação de isótopos B 01 D 
59/00; outras reações químicas para formar compostos de 
isótopos de hidrogênio ver os grupos pertinentes aos 
compostos de hidrogênio da classe C 01) [2] 

5/00 Água 
5/02 . Água pesada; Preparação pela reação química de isótopos 

de hidrogênio ou seus compostos, por ex.,  
  4ND3 + 7O2 → 4NO2 + 6D2O, 2D2 + O2 → 2D2O 
 
6/00 Hidretos de metais; Monoborano ou diborano; Complexos 

de adição dos mesmos (hidretos de boro superiores, hidretos 
de boro substituídos 35/00) [2] 

6/02 . Hidretos de elementos de transição; Seus complexos de 
adição 

6/04 . Hidretos de metais alcalinos, de metais alcalino-terrosos, 
do berílio ou do magnésio; Seus complexos de adição 

6/06 . Hidretos do alumínio, do gálio, do índio, do tálio, do 
germânio, do estanho, do chumbo, do arsênio, do 
antimônio, do bismuto ou do polônio; Monoborano; 
Diborano; Seus complexos de adição 

6/10 . . Monoborano; diborano; Seus complexos de adição [2] 
6/11 . . . Preparação a partir do boro ou compostos 

inorgânicos contendo boro e oxigênio [2] 
6/13 . . . Complexos de adição de monoborano ou de 

diborano, por ex., com fosfina, arsina, ou hidrazina 
[2] 

6/15 . . . . Boranatos metálicos; Seus complexos de 
adição [2] 

6/17 . . . . . Preparação a partir do boro ou de 
compostos inorgânicos contendo boro e 
oxigênio [2]  

6/19 . . . . . Preparação a partir de outros compostos de 
boro [2] 

6/21 . . . . . . Preparação de boranatos de metais 
alcalinos, de metais alcalino-terrosos, 
de magnésio, ou de berílio; Seus 
complexos de adição, por ex., LiBH4, 
2N2H4, NaB2H7 [2] 

 
6/23 . . . . . . Preparação de boranatos de outros 

metais, por ex., borohidreto de 
alumínio; Seus complexos de adição, 
por ex., Li[Al (BH4)3H] [2] 

6/24 . Hidretos contendo pelo menos dois metais, por ex., Li 
(AlH4); Seus complexos de adição (6/13 a 6/23 têm 
prioridade) [2] 

6/26 . . Preparação a partir de metal com valência mais 
elevada ou a partir de seus óxidos ou sais de seus 
oxiácidos 

6/34 . Purificação; Estabilização 
 
Halogênios; Seus compostos 
 
7/00 Halogênios; Ácidos halogênicos (oxiácidos 11/00) 
7/01 . Cloro; Ácido clorídrico [2] 
7/03 . . Preparação a partir de cloretos [2,3] 
7/04 . . . Preparação de cloro a partir de ácido clorídrico [3] 
7/05 . . . Preparação a partir de cloreto de amônio [2,3] 
7/07 . . Purificação [2,3] 
7/075 . . . de cloro líquido [2,3] 
7/09 . Bromo; Ácido bromídrico [2] 
7/13 . Iodo; Ácido iodídrico [2] 
7/14 . . Iodo [2] 
7/16 . . . Preparação a partir de algas marinhas [2] 
7/19 . . Flúor; Ácido Fluorídrico [2] 
7/20 . . Flúor [2] 
7/24 . Compostos inter-halogênicos 
 
9/00 Métodos gerais de preparo dos haletos (haletos particulares 

considerados isoladamente, ver os grupos pertinentes nas 
subclasses de C 01 B a C 01 G de acordo com o elemento 
combinado com o halogênio, produção eletrolítica de 
compostos inorgânicos C 25 B) 

9/02 . Cloretos 
9/04 . Brometos 
9/06 . Iodetos 
9/08 . Fluoretos 
 
11/00 Óxidos ou oxiácidos de halogênios; Seus sais  
11/02 . Óxidos de cloro 
11/04 . Ácido hipocloroso 
11/06 . . Hipocloritos, por ex., cal clorada 
11/08 . Ácido cloroso 
11/10 . . Cloritos 
11/12 . Ácido clórico 
11/14 . . Cloratos 
11/16 . Ácido perclórico 
11/18 . . Percloratos 
11/20 . Compostos oxigenados do bromo 
11/22 . Compostos oxigenados do iodo 
11/24 . Compostos oxigenados do flúor 
 
Oxigênio: Óxidos ou hidróxidos em geral; Per-compostos 
 
13/00 Oxigênio; Ozônio; Óxidos ou hidróxidos em geral 
13/02 . Preparação do oxigênio (por liquefação F 25 J) 
13/08 . . a partir do ar com a adição de óxidos metálicos por 

ex., óxido de bário, óxido de manganês 
13/10 . Preparação do ozônio 
13/11 . . por descarga elétrica [2] 
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13/14 . Métodos de preparação de óxidos ou hidróxidos em geral 

(óxidos ou hidróxidos determinados, considerados 
isoladamente, ver os grupos pertinentes das subclasses  C 
01 B a C 01 G ou C 25 B, de acordo com o elemento 
combinado com o oxigênio ou com o grupo  hidroxila) 

13/16 . . Purificação [3] 
13/18 . . Por decomposição térmica de compostos, por ex., de 

sais ou hidróxidos [3] 
13/20 . . por oxidação de elementos no estado gasoso; por 

oxidação  ou  hidrólise  de  compostos no estado 
gasoso [3] 

13/22 . . . de haletos ou oxihaletos [3] 
13/24 . . . . na presença  de gases  de combustão  quentes 

[3] 
13/26 . . . . na presença de leito fluidizado [3] 
13/28 . . . . usando um plasma ou uma descarga elétrica 

[3] 
13/30 . . . . Remoção e resfriamento da suspensão que 

contém o óxido [3] 
13/32 . . por oxidação ou hidrólise de elementos ou compostos 

no estado líquido ou sólido [3] 
13/34 . . por oxidação ou hidrólise de soluções pulverizadas ou 

atomizados [3] 
13/36 . . por reações de precipitação em soluções [3] 
 
15/00 Peróxidos; Peroxihidratos; Peroxiácidos ou seus sais; 

Superóxidos; Produtos de ozonólise 
15/01 . Peróxido de hidrogênio [3] 
15/013 . . Separação; Purificação; Concentração [3] 
15/017 . . . Peróxido de hidrogênio anidro; Soluções anidras 

ou misturas gasosas contendo peróxido de hidrogênio [3] 
15/022 . . Preparação a partir de compostos orgânicos [2] 
15/023 . . . pelo processo alquilantraquinona [3] 
15/024 . . . a partir de hidrocarboneto [3] 
15/026 . . . a partir de álcoois [3] 
15/027 . . Preparação a partir da água [3] 
15/029 . . Preparação a partir de hidrogênio e oxigênio [3] 
15/03 . . Preparação a partir de peróxi-compostos inorgânicos, 

por ex., de peroxissulfatos [3] 
15/032 . . . a partir dos peróxidos metálicos [3] 
15/037 . . Estabilização por aditivos [3] 
15/04 . Peróxidos metálicos ou seus peroxihidratos; Superóxidos; 

Produtos de ozonólise [3] 
15/043 . . de metais alcalinos, metais alcalino-terrosos ou de 

magnésio [2,3] 
15/047 . . de metais pesados [2,3] 
15/055 . Peroxihidratos (15/04 tem prioridade); Peroxiácidos ou 

seus sais [3] 
15/06 . . contendo enxofre [3] 
15/08 . . . Peroxissulfatos [3] 
15/10 . . contendo carbono [3] 
15/12 . . contendo boro [3] 
15/14 . . contendo silício [3] 
15/16 . . contendo fósforo [3] 
 
 
17/00 Enxofre; Seus compostos 
17/02 . Preparação do enxofre; Purificação 
17/027 . . Recuperação de enxofre de material contendo enxofre 

elementar, por ex., massas de depuração do gás de 
iluminação; Purificação [3] 

17/033 . . . usando um extrator líquido [3] 
17/04 . . a partir de compostos gasosos de enxofre inclusive 

sulfetos gasosos 

 
17/05 . . . por processos úmidos [3] 
17/06 . . a partir de sulfetos não gasosos ou de materiais 

contendo tais sulfetos, por ex., minérios 
17/10 . . Enxofre finamente dividido, por ex., enxofre 

sublimado, flores-de-enxofre 
17/12 . . Enxofre insolúvel (µ - enxofre) 
17/16 . Sulfetos de hidrogênio 
17/18 . . Polissulfetos de hidrogênio 
17/20 . Métodos de preparação de sulfetos ou polissulfetos em 

geral (sulfetos ou polissulfetos de amônio C 01 C; sulfetos 
ou polissulfetos de metais outros que não os metais 
alcalinos, magnésio, cálcio, estrôncio e bário, ver os 
grupos pertinentes das subclasses  C 01 F ou C 01 G, de 
acordo com o metal) 

17/22 . Sulfetos ou polissulfetos de metais alcalinos 
17/24 . . Preparação por redução 
17/26 . . . com carbono 
17/28 . . . com gases redutores 
17/30 . . Preparação a partir de amálgamas de sódio ou de 

potássio com enxofre ou sulfetos 
17/32 . . Hidrossulfetos de sódio ou de potássio 
17/34 . . Polissulfetos de sódio ou de potássio 
17/36 . . Purificação 
17/38 . . Desidratação 
17/40 . . Fabricação de produtos de forma determinada, por ex., 

grânulos 
17/42 . Sulfetos ou polissulfetos de magnésio, cálcio, estrôncio, 

ou bário 
17/43 . . a partir de óxidos ou hidróxidos com enxofre ou 

sulfeto de hidrogênio 
17/44 . . pela redução de sulfatos 
17/45 . Compostos contendo enxofre e halogênio, com ou sem 

oxigênio 
17/46 . Compostos contendo enxofre, halogênio, hidrogênio, e 

oxigênio 
17/48 . Dióxido de enxofre; Ácido sulfuroso 
17/50 . .  Preparação de dióxido de enxofre 
17/52 . . . por ustulação de sulfetos (C 22 B 1/00 tem 

prioridade) 
17/54 . . . pela queima de enxofre elementar 
17/56 . . . Separação; Purificação 
17/58 . . . Recuperação de dióxido de enxofre do alcatrão 

ácido e de produtos similares 
17/60 . . . Isolamento do dióxido de enxofre de gases 
17/62 . Métodos de preparação de sulfitos em geral (sulfitos 

determinados, considerados isoladamente, ver os grupos 
pertinentes das subclasses C 01 B a C 01 G, de acordo 
com o cátion) 

17/64 . Tiossulfatos; Ditionitos (ou Hipossulfitos); Politionatos 
17/66 . . Ditionitos (ou Hipossulfitos) 
17/69 . Trióxido de enxofre; Ácido sulfúrico [3] 
17/70 . . Estabilização de trióxido de enxofre de forma gama 
17/74 . . Preparação [3] 
17/76 . . . por processos de contacto  
17/765 . . . . Conversão multifásica de SO3 [3] 
17/77 . . . . Processos de leito fluidizado [3] 
17/775 . . . . Processos por contacto de fase líquida ou 

processos de catálise úmida [3] 
17/78 . . . . caracterizados pelo catalisador usado 
17/79 . . . . . contendo vanádio [3] 
17/80 . . . . Aparelhos 
17/82 . . . de ácidos sulfúrico usando um processo de óxido 

de nitrogênio 
17/84 . . . . Processo de câmara 
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17/86 . . . . Processo de torre 
17/88 . . Concentração de ácido sulfúrico 
17/90 . . Separação; Purificação 
17/92 . . . Recuperação a partir do alcatrão ácido e de 

produtos similares 
17/94 . . . Recuperação a partir de ácidos de nitração 
17/96 . Métodos de preparação de sulfatos em geral (sulfatos 

determinados, considerados isoladamente, ver os grupos 
pertinentes das subclasses C 01 B a C 01 G, de acordo 
com o cátion) 

17/98 . Outros compostos contendo enxofre e oxigênio (ácidos 
persulfúricos 15/06; persulfatos 15/08) 

 
19/00 Selênio; Telúrio; Seus compostos (compostos de fósforo 

25/14) 
19/02 . Selênio ou telúrio elementar [3] 
19/04 . Compostos binários [3] 
 
21/00 Nitrogênio; Seus compostos 
21/02 . Preparação de nitrogênio (a partir de amônia 3/04) 
21/04 . Purificação ou separação do nitrogênio (por liquefação F 

25 J) 
21/06 . Compostos binários de nitrogênio com metais, com 

silício, ou com boro (azidas 21/08) 
21/064 . .  com boro [3] 
21/068 . . com silício [3] 
21/072 . . com alumínio [3] 
21/076 . . com titânio ou zircônio [3] 
21/08 . Ácido hidrazóico; Azidas; Azidas de halogênio 
21/082 . Compostos contendo nitrogênio e não-metais (21/06, 

21/08 têm prioridade) [3] 
21/083 . . contendo um ou mais átomos de halogênio [3] 
21/084 . . . contendo também um ou mais átomos de 

oxigênio, por ex., haletos de nitrosila [3] 
21/086 . . contendo um ou mais átomos de enxofre [3] 
21/087 . . contendo um ou mais átomos de hidrogênio [3] 
21/088 . . . contendo também um ou mais átomos de 

halogênio [3] 
21/09 . . . . Halogeno-aminas, por ex., cloroamina [3] 
21/092 . . . contendo também um ou mais átomos de metal [3] 
21/093 . . . contendo também  um  ou  mais átomos de 

enxofre [3] 
21/094 . . . . Ácidos contendo nitrosila [3] 
21/096 . . . . Ácido amidosulfônico; Seus sais [3] 
21/097 . . contendo átomos de fósforo [3] 
21/098 . . . Dihaletos fosfonitrílicos; Seus polímeros [3] 
21/12 . . Ácido carbâmico; Seus sais 
21/14 . . Hidroxilamina; Seus sais 
21/16 . . Hidrazina; Seus sais 
21/20 . Óxidos de nitrogênio; Oxiácidos de nitrogênio; Seus sais 
21/22 . . Óxido nitroso (N2O) 
21/24 . . Óxido nítrico (NO) 
21/26 . . . Preparação pela oxidação catalítica da amônia 
21/28 . . . . Aparelhos 
21/30 . . . Preparação pela oxidação do nitrogênio 
21/32 . . . . Aparelhos 
21/34 . . Trióxido de nitrogênio (N2O3) 
21/36 . . Dióxido de nitrogênio (NO2, N2O4) (21/26, 21/30 têm 

prioridade) 
21/38 . . Ácido nítrico 
21/40 . . . Preparação pela absorção de óxidos de nitrogênio 
21/42 . . . Preparação a partir de nitratos 

21/44 . . . Concentração 
21/46 . . . Purificação; Separação 
21/48 . . Métodos de preparação de nitratos em geral (nitratos 

determinados, considerados isoladamente, ver os 
grupos pertinentes das subclasses C 01 B a C 01 G, de 
acordo com o cátion) 

21/50 . . Ácido nitroso; Seus sais 
 
23/00 Gases nobres; Seus Compostos; Radônio (liquefação F 25 

J) 
 
25/00 Fósforo: Seus compostos (21/00, 23/00 têm prioridade 

perfosfatos 15/16) [3] 
25/01 . Tratamento de minerais fosfatados ou de outras matérias-

primasfosfatadas para a produção de fósforo ou 
compostos de fósforo [2] 

25/02 . Preparação do fósforo 
25/023 . . do fósforo vermelho [2] 
25/027 . . do fósforo amarelo [2] 
25/04 . Purificação do fósforo 
25/043 . . do fósforo vermelho [2] 
25/047 . . do fósforo amarelo [2] 
25/06 . Fosfetos de hidrogênio 
25/08 . Outros fosfetos 
25/10 . Haletos ou oxihaletos de fósforo [2] 
25/12 . Óxidos de fósforo 
25/14 . Compostos de fósforo com enxofre, selênio ou telúrio 
25/16 . Oxiácidos de fósforo; Seus sais (peroxiácidos ou seus sais 

15/00) [2] 
25/163 . . Ácido fosforoso; Seus sais [2] 
25/165 . . Ácido hipofosforoso; Seus sais [2] 
25/168 . . Ácido pirofosforoso; Seus sais [2] 
25/18 . . Ácido fosfórico 
25/20 . . . Preparação a partir de fósforo elementar ou de 

anidrido fosfórico 
25/22 . . . Preparação por reação de material contendo 

fosfato com um ácido, por ex., processo úmido 
25/222 . . . . com ácido sulfúrico, mistura de ácidos 

constituída principalmente de ácido sulfúrico 
ou mistura de compostos que o formem in situ, 
por ex., mistura de dióxido de enxofre, água e 
oxigênio [3] 

25/223 . . . . . sendo formada apenas uma forma de 
sulfato de cálcio [3] 

25/225 . . . . . . Processo dihidrato [3] 
25/226 . . . . . . Processo hemihidrato [3] 
25/228 . . . . . sendo formada uma forma de sulfato de 

cálcio  e  depois  convertida em outra 
forma [3] 

25/229 . . . . . . Processo hemihidrato-dihidrato [3] 
25/231 . . . . . . Processo dihidrato-hemihidrato [3] 
25/232 . . . . . Preparação por reação de material 

contendo fosfato com ácido sulfúrico 
concentrado e subseqüente lixiviação da 
massa obtida, por ex., processo clincker 
[3] 

25/234 . . . Purificação; Estabilização; Concentração 
(purificação concomitante com preparação 25/22; 
preparação envolvendo extração solvente� solvente 25/46) 
[3] 

25/235 . . . . Clarificação; Estabilização para impedir pós-
precipitação de impurezas dissolvidas [3] 

25/237 . . . . Eliminação seletiva de impurezas [3] 
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25/238 . . . .  Impurezas catiônicas [3] 
25/24 . . Ácidos fosfóricos condensados 
25/26 . . Fosfatos (perfosfatos 15/16) 
25/28 . . . Fosfatos de amônio 
25/30 . . . Fosfatos de metais alcalinos 
25/32 . . . Fosfatos de magnésio, cálcio, estrôncio, ou bário 
25/34 . . . . Fosfatos de magnésio 
25/36 . . . Fosfatos de alumínio 
25/37 . . . Fosfatos de metais pesados [2] 
25/38 . . . Fosfatos condensados 
25/39 . . . . de metais alcalinos [3] 
25/40 . . . . Polifosfatos [2] 
25/41 . . . . . de metais alcalinos [3] 
25/42 . . . . Pirofosfatos [2] 
25/44 . . . . Metafosfatos [2] 
25/445 . . . . . de metais alcalinos [3] 
25/45 . . . contendo vários metais, ou metal e amônio [3] 
25/455 . . . contendo halogênio [3] 
25/46 . . Preparação compreendendo uma extração solvente-

solvente (extração em geral B 01 D 11/00) [2] 
 
31/00 Carbono; Seus compostos (C 01 B 21/00, 23/00 têm 

prioridade; percarbonatos C 01 B 15/10; negro de fumo C 09 C 
1/48; produção de carbono de retorta C 10 B) [3] 

31/02 . Preparação de carbono (usando pressão ultra-elevada, por 
ex., para a formação de diamantes, B 01 J 3/06; por 
crescimento de cristal C 30 B); Purificação 

31/04 . . Grafita 
31/06 . . Diamante 
31/08 . Carbono ativo 
31/10 . . Preparação por meio de agentes ativadores gasosos 
31/12 . . Preparação por meio de agentes ativadores não gasosos 
31/14 . .    Granulação (aparelhos B 01 J 2/00) 
31/16 . Preparação de matérias permutadoras de íons a partir de 

matérias carbonáceas 
31/18 . Monóxido de carbono (carbonilos de metais C 01 G) 
31/20 . Dióxido de carbono 
31/22 . . Solidificação 
31/24 . Métodos de preparação de carbonatos ou bicarbonatos em 

geral (percarbonatos 15/10; carbonatos determinados, 
considerados isoladamente, ver os grupos pertinentes das 
subclasses C 01 B a C 01 G, de acordo com o cátion) 

31/26 . Compostos contendo carbono e enxofre, por ex., bissulfeto 
de carbono, oxissulfeto de carbono; Tiofosgênio  

31/28 . Fosgênio 
31/30 . Carbonetos (ligas C 22) 
31/32 . . Carboneto de cálcio 
31/34 . . Carbonetos de tungstênio ou molibdênio 
31/36 . . Carbonetos de silício ou boro 
 
33/00 Silício; Seus compostos (21/00, 23/00 têm prioridade; 

persilicatos 15/14; carbonetos 31/36) [3] 
33/02 .  Silício (formação de monocristais ou de material 

policristalino  homogêneo  com  estrutura  definida C 30 
B) [5] 

33/021 . . Preparação (revestimento químico a partir da fase de 
vapor C 23 C 16/00) [5] 

33/023 . . . por redução de sílica ou de um material contendo 
sílica [5] 

33/025 . . . . com carbono ou um material carbonáceo 
sólido, isto é, processo carbo-térmico [5] 

33/027 . . . por decomposição ou redução de compostos de 
silício gasosos ou vaporizados outros que não 
sílica ou material contendo sílica [5] 

33/029 . . . . por decomposição de monosilano [5] 
33/03 . . . . por decomposição de haletos de silício ou de 

silanos halogenados ou redução destes com 
hidrogênio como o único agente redutor [5] 

33.031 . . . . . por  decomposição  de tetraiodeto de silício 
[5] 

33/033 . . . . por redução de haletos de silício ou de silanos 
halogenados com um metal ou uma liga 
metálica como únicos agentes redutores [5] 

33/035 . . . . por decomposição ou redução de compostos de 
silício gasosos ou vaporizados na presença de 
filamentos aquecidos de silício, carbono ou de 
um metal refratário, por ex., tântalo ou 
tungstênio, ou na presença de varetas de silício 
aquecidas sobre as quais o silício formado se 
deposita, com obtenção de uma vareta de 
silício, por ex., processo Siemens [5] 

33/037 . . Purificação (por fusão zonal C 30 B 13/00) [5] 
33/039 . . . por conversão do silício em um composto, eventual 

purificação  do  composto, e reconversão em silício 
[5] 

33/04 . Hidretos de silício 
33/06 . Silicietos metálicos (ligas C 22) 
33/08 . Compostos contendo halogênio 
33/10 . . Compostos contendo silício, flúor, e outros elementos 
33/107 . . Silanos halogenados [3] 
33/113 . Óxidos de silício; Seus hidratos [3] 
33/12 . . Sílica; Seus hidratos, por ex., ácido silício lepidóico [3] 
33/14 . . . Sílica coloidal, por ex. dispersões, géis, sóis [3] 
33/141 . . . . Preparação de hidrossóis ou de dispersões 

aquosas [3] 
33/142 . . . . . por tratamento acídico de silicatos [3] 
33/143 . . . . . . de soluções aquosas de silicatos[3] 
33/145 . . . . Preparação de hidroorganossóis, organossóis 

ou dispersões em um meio orgânico [3] 
33/146 . . . . Pós-tratamento de sóis (preparação de 

hidroorganossóis, organossóis ou dispersões 
em meio orgânico a partir de hidrossóis 
33/145) [3] 

33/148 . . . . . Concentração; Secagem; Desidratação; 
Estabilização; Purificação [3] 

33/149 . . . . . Revestimento [3] 
33/151 . . . . . por acréscimo progressivo de um sol a sol 

diferente, isto é, �estruturação� de 
partículas usando uma base  [3] 

35/152 . . . . Preparação de hidrogéis [3] 
33/154 . . . . . por tratamento acídico de soluções aquosas 

de silicatos [3] 
33/155 . . . . Preparação de hidroorganogéis ou organogéis 

[3] 
33/157 . . . . Pós-tratamento de géis [3] 
33/158 . . . . . Purificação; Secagem; Desidratação [3] 
33/159 . . . . . Revestimento ou hidrofobização [3] 
33/16 . . . Preparação de xerogéis de sílica [3] 
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33/18 . . . Preparação de sílica finamente dividida em forma 
nem de sol nem de gel; Seu pós-tratamento 
(preparação de aerogéis por desidratação de géis 
33/158; tratamento para realçar as propriedade de 
pigmentação ou carga C 09 C) [3] 

33/187 . . . . por tratamento acídico de silicatos [3] 
33/193 . . . . . de soluções aquosas de silicatos [3] 
33/20 . Silicatos (persilicatos 15/14) 
33/22 . . Silicatos de magnésio 
33/24 . . Silicatos de metais alcalino-terrosos 
33/26 . . . alumínio contendo silicatos [5] 
33/32 . . Silicatos de metais alcalinos (33/26 tem prioridade) [3] 
33/36 . . tendo propriedades de troca de base, porém não tendo 

propriedades de peneira molecular  (regeneração das 
mesmas B 01 J 49/00) [6].   

33/38 . . . silicatos em camadas trocadores de base, por ex., 
argilas, micas ou silicatos de metal alcalino do tipo 
keniaíto ou megadiíto [6]   

33/40 . . . . Argilas [6] 
33/42 . . . . Micas [6] 
33/44 . . . . Produtos obtidos a partir de silicatos em 

camadas trocadores de base mediante troca de 
íon com compostos orgânicos, tais como 
compostos de amônio, fosfônio, ou sulfônio ou 
por intercalação de compostos orgânicos, por 
ex., material orgânico/argila [6]  

33/46 . . . Silicatos amorfos, por ex., os assim chamados 
"zeólitos amorfos" (zeólitos cristalinos 39/00) [6] 

 
35/00 Boro; Seus compostos (monoborano, diborano, boranatos 

metálicos ou seus complexos de adição 6/00; perboratos 15/12; 
compostos binários com nitrogênio 21/06; fosfetos 25/08; 
carbonetos 31/36; ligas contendo boro C 22) [2] 

35/02 .  Boro, Boretos [2] 
35/04 . . Boretos metálicos [2] 
35/06 . . Compostos de boro halogenados [2] 
35/08 . Compostos contendo boro e nitrogênio, fósforo, oxigênio, 

enxofre, selênio ou telúrio [2] 
35/10 . . Compostos, contendo boro e oxigênio (35/06 tem 

prioridade) [2] 
35/12 . . . Boratos [2] 
35/14 . . Compostos contendo boro e nitrogênio, fósforo, 

enxofre, selênio ou telúrio [2] 
35/16 . Compostos contendo uma ligação direta entre dois átomos 

de boro, por ex., Cl2B � BCl2 [2] 
35/18 . Compostos contendo três ou mais átomos de boro, por ex., 

Na B3H8, MgB10Br10 (borazolos 35/14) [2] 
 
Compostos caracterizados principalmente por suas propriedades 
físicas ou químicas, em vez de serem caracterizados por sua 
constituição química [6] 
 
37/00 Compostos tendo propriedades de peneira molecular, 

mas não tendo propriedades de troca de base [6] 
 
37/02 . Sílica polimorfa cristalina, por ex., silicaletos [6] 
37/04 . Aluminofosfatos (compostos APO) [6] 
37/06 . Aluminofosfatos contendo outros elementos, por ex., 

metais, boro [6] 
37/08 . . Silicoaluminofosfatos (compostos SAPO) [6] 

39/00 Compostos tendo propriedades de peneira molecular e de 
troca de base, por ex., zeólitos cristalinos; Sua 
preparação; Pós-tratamento, por ex., troca de íon ou 
desaluminação (tratamento para modificar  as propriedades 
de sorção, por ex., moldagem usando um ligante, B 01 J 
20/10; tratamento para modificar as propriedades catalíticas, 
por ex., combinação de tratamentos para tornar os zeólitos 
adequados ao uso como catalisador, B 01 J 29/04; tratamento 
para melhorar as propriedades de troca de íons B 01 J 39/14; 
regeneração ou reativação de propriedades de troca de íons 
B01 J 49/00; preparação de suspensões estabilizadas  usadas 
em detergentes C 11 D 3/12) [6]  

 
Nota 

Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o 
significado indicado; [6] 
- "zeólitos" significa: [6] 

(i) aluminosilicatos cristalinos com propriedades de troca 
de base e de peneira molecular, tendo três estruturas de 
dimensões de treliça microporosa de unidades 
tetraédricas de óxidos; [6] 

(ii) compostos de formas iguais aquelas da categoria 
anterior, em que os átomos de alumínio ou silício na 
estrutura são parcial ou totalmente substituídos por 
átomos de outros elementos, por ex., por gálio, 
germânio, fósforo ou boro [6] 

 
39/02 . Zeólitos de aluminosilicato cristalino; Compostos 

isomorfos dos mesmos; Preparação direta dos mesmos; 
Preparação dos mesmos partindo de uma mistura 
reacional contendo um zeólito cristalino de outro tipo ou 
de reagentes pré-formados; Póstratamento dos mesmos [6] 

39/04 . . usando pelo menos um agente dirigido a um modelo 
orgânico, por ex., um composto iônico de amônio 
quaternário ou um composto aminado [6] 

39/06 . . Preparação de zeólitos isomorfos caracterizados por 
medidas de substituição dos átomos de alumínio ou 
silício na estrutura de treliça por átomos de outros 
elementos [6]  

39/08 . . . os átomos de alumínio sendo totalmente 
substituídos [6] 

39/10 . . . os átomos substituintes sendo átomos de fósforo 
[6] 

39/12 . . . os átomos substituintes sendo átomos de boro [6] 
39/14 . . do Tipo A, conforme exemplificado pelos documentos 

de patentes US A 2.882.243 e GB A 1.035.644 [6] 
39/16 . . . de soluções aquosas de um aluminato de metal 

alcalino e de um silicato de metal alcalino, 
excluindo qualquer outra fonte de alumina ou 
sílica, exceto sementes (micropartículas) [6] 

39/18 . . . de uma mistura reacional contendo pelo menos um 
silicato de alumínio ou aluminosilicato de um tipo 
de argila, por ex., caulim ou metacaulim ou sua 
modificação exotérmica ou alofano [6]   

39/20 . . do tipo Faujasita, por ex., tipo X ou Y, conforme 
exemplificado pelos documentos de patentes US A 
2.882.244 e US A 3.130.007, respectivamente [6] 

39/22 . . . Do tipo X [6] 
39/24 . . . Do tipo Y [6] 
39/26 . . Do tipo Mordenita [6] 
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39/28 . . Do tipo Filipsita ou Harmotomo, por ex., do tipo B, 
conforme exemplificado pelo documento de patente 
US A 3.008.803 [6] 

39/30 . . Do tipo erionita ou ofretita, por ex., zeólito T, 
conforme exemplificado pelo documento de patente 
US A 2.950.952 [6] 

39/32 . . Do tipo L, conforme exemplificado pelo documento de 
patente US A 3.216.789 [6]  

39/34 . . Do tipo ZSM-4, conforme exemplificado pelo 
documento de patente GB A 1.117.568 ou do tipo 
como exemplificado pelo documento de patente GB A 
1.178.186 [6]  

39/36 . . Do tipo Pentasil, por ex., tipos ZSM-5, ZSM-8 ou 
ZSM-11, conforme exemplificado pelos documentos 
de patentes US A 3.702.886, GB A 1.334.243 e US A 
3.709.979, respectivamente [6]  

39/38 . . . Do tipo ZSM-5 [6]    
39/40 . . . . usando pelo menos um agente dirigido a um 

modelo orgânico [6] 

39/42 . . Do tipo ZSM-12, conforme exemplificado pelo 
documento de patente US A 3832449 [6]  

39/44 . . Do tipo Ferrierita, por ex., tipos ZSM-21, ZSM-35 ou 
ZSM-38, conforme exemplificado pelos documentos 
de patentes US A 4.046.859, US A 4.016.245 e US A 
4.046.859, respectivamente [6] 

39/46 . . Outros tipos caracterizados por seu padrão de difração 
de raios X e sua composição definida [6] 

39/48 . . . usando pelo menos um agente dirigido a um 
modelo orgânico [6] 

39/50 . Zeólitos em que bases ou sais inorgânicos fecham canais 
na estrutura de treliça, por ex., sodálita, cancrinita, 
noseana, hauinita [6] 

39/52 . . Sodálitas [6] 
39/54 . Fosfatos, por ex., compostos APO ou SAPO [6] 
 

 

C 01 C AMÔNIA; CIANOGÊNIO; SEUS COMPOSTOS (sais de oxiácidos de halogênios C 01 B 11/00; peróxidos, sais de peroxiácidos C 
01 B 15/00; tiossulfatos, ditionitos, politionatos C 01 B 17/64; compostos contendo selênio ou telúrio C 01 B 19/00; azidas C 01 B 
21/08; amidas metálicas C 01 B 21/092; nitritos C 01 B 21/50; fosfetos C 01 B 25/08; sais de oxiácidos de fósforo C 01 B 25/16; 
compostos contendo silício C 01 B 33/00; compostos contendo boro C 01 B 35/00) 

 
Nota  
A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 

 

1/00 Amônia; Seus compostos 
1/02 . Preparação ou separação da amônia 
1/04 . . Preparação de amônia por síntese (preparação ou 

purificação de misturas de gás para síntese de 
amônia C 01 B 3/02) 

1/08 . . Preparação da amônia a partir de substâncias 
orgânicas nitrogenosas 

1/10 . . Separação da amônia de licores de amônia, por ex., 
águas amoniacais 

1/12 . . Separação da amônia de gases e vapores 
1/14 . . . Saturadores 
1/16 . Haletos de amônio 
1/18 . Nitratos de amônio 
1/20 . Sulfetos; Polissulfetos 
1/22 . Sulfitos de amônio 
1/24 . Sulfatos de amônio (1/14 tem prioridade) 
1/242 . . Preparação a partir de amônia e ácido sulfúrico ou 

trióxido de enxofre [2] 
1/244 . . Preparação por dupla decomposição de sais de 

amônio com sulfatos [2] 
1/245 . . Preparação a partir de compostos contendo 

nitrogênio e enxofre [2] 
1/246 . . . a partir de compostos de amônio contendo 

enxofre [2] 
1/247 . . . . por oxidação com oxigênio livre [2] 
1/248 . . Prevenção da coalescência ou controle da forma ou 

da dimensão dos cristais [2] 
1/249 . . Desacidificação dos cristais [2] 

1/26 . Carbonatos ou bicarbonatos de amônio 
1/28 . Métodos de preparação de sais de amônio em geral 
 
Notas 
(1) Este grupo não abrange os sais de amônio de ácidos 

complexos (outros que não os cianetos complexos) que 
contenham um metal no ânion, os quais são classificados 
nos grupos pertinentes das subclasses C 01 D a C 01 G, de 
acordo com o metal. 

(2) Os sais de ácidos polibásicos com amônio e um metal como 
cátions são classificados como se o amônio fosse 
hidrogênio. 

(3) Os sais amínicos complexos são classificados nos grupos 
pertinentes das subclasses C 01 D a C 01 G, de acordo com 
o metal. 

 
3/00 Cianogênio; Seus compostos 
3/02 . Preparação do cianeto de hidrogênio 
3/04 . . Separação a partir de gases 
3/06 . Estabilização do cianeto de hidrogênio 
3/08 . Cianetos metálicos simples ou complexos 
3/10 . . Cianetos simples de metais alcalinos [3] 
3/11 . . Cianetos complexos [3] 
3/12 . . Cianetos de ferro simples ou complexos [2] 
3/14 . Ácido ciânico; Seus sais 
3/16 . . Cianamida; Seus sais (diciandiamida C 07 C 

279/28) 
3/18 . . Cianamida de cálcio 
3/20 . Ácido tiociânico; Seus sais 
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C 01 D COMPOSTOS DE METAIS ALCALINOS, isto é, LÍTIO, SÓDIO, POTÁSSIO, RUBÍDIO, CÉSIO, OU FRÂNCIO (hidretos 
metálicos C 01 B 6/00; sais de oxiácidos de halogênios C 01 B 11/00; peróxidos, sais de peroxiácidos C 01 B 15/00; sulfetos ou 
polissulfetos C 01 B 17/22; tiossulfatos, ditionitos, politionatos C 01 B 17/64; compostos contendo selênio ou telúrio C 01 B 19/00; 
compostos binários de nitrogênio com metais C 01 B 21/06; azidas C 01 B 21/08; amidas metálicas C 01 B 21/092; nitritos C 01 B 
21/50; fosfetos C 01 B 25/08; sais de oxiácidos de fósforo C 01 B 25/16; carbonetos C 01 B 31/30; compostos contendo silício C 01 B 
33/00; compostos contendo boro C 01 B 35/00; cianetos C 01 C 3/08; sais de ácido ciânico C 01 C 3/14; sais de cianamida C 01 C 3/16; 
tiocianatos C 01 C 3/20) 

 
Nota  
A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
 

 

1/00 Óxidos ou hidróxidos de sódio, potássio ou metais 
alcalinos em geral [2] 

1/02 . Óxidos 
1/04 . Hidróxidos 
1/20 . . Preparação por reação de óxidos ou hidróxidos com 

sais de metais alcalinos 
1/22 . . . com carbonatos ou bicarbonatos 
1/24 . . . a partir de ou via fluoretos ou silico-fluoretos 
1/26 . . Preparação a partir de ou via compostos ciânicos, 

por ex., cianetos , cianamidas 
1/28 . . Purificação; Separação 
1/30 . . . por cristalização 
1/32 . . . por adsorção ou precipitação 
1/34 . . . com solventes seletivos 
1/36 . . . por oxidação 
1/38 . . . por diálise 
1/40 . . . por eletrólise 
1/42 . . Concentração; Desidratação 
1/44 . . Preparação em forma de grânulos, pedaços, ou 

outros produtos formados 
 
3/00 Haletos de sódio, potássio ou metais alcalinos em  

geral [2] 
3/02 . Fluoretos 
3/04 . Cloretos 
3/06 . . Preparação pelo tratamento de salmouras, água do 

mar, ou lixívias exauridas 
3/08 . . Preparação pelo tratamento de misturas de sais, 

naturais ou industriais ou de minerais siliciosos 
3/10 . Brometos 
3/12 . Iodetos 
3/14 . Purificação 
3/16 . . por precipitação ou adsorção 
3/18 . . com solventes seletivos 
3/20 . . por fusão 
3/22 . Preparação em forma de grânulos, pedaços, ou outros 

produtos formados 
3/24 . . Atuando sobre o processo de cristalização 
3/26 . Prevenção de absorção da umidade ou da aglutinação 

dos cristais 
 
5/00 Sulfatos ou sulfitos de sódio, potássio ou metais alcalinos 

em geral [2] 
5/02 . Preparação de sulfatos a partir de sais de metais 

alcalinos e ácido sulfúrico ou bissulfatos; Preparação de 
bissulfatos  

5/04 . Preparação de sulfatos por meio de ácido sulfuroso ou 
de sulfitos, por ex., processo Hargreaves 

5/06 . Preparação de sulfatos por decomposição dupla 
5/08 . . uns com os outros ou com sulfato de amônio 

5/10 . . com sulfatos de magnésio, cálcio, estrôncio ou bário 
5/12 . Preparação de sulfatos duplos de magnésio com sódio 

ou potássio [2] 
5/14 . Preparação de sulfitos (5/04 tem prioridade) 
5/16 . Purificação 
5/18 . Desidratação 
 
7/00 Carbonatos de sódio, potássio ou metais alcalinos em 

geral [2] 
7/02 . Preparação por decomposição dupla 
7/04 . . com um fluoreto ou sílico-fluoreto (1/24 tem 

prioridade) 
7/06 . Preparação via carbonato duplo de magnésio e sódio, ou 

de potássio 
7/07 . Preparação a partir de hidróxidos [2] 
7/08 . Preparação a partir de ou via compostos ciânicos de 

sódio ou potássio (1/26 tem prioridade) 
7/10 . Preparação de bicarbonatos a partir de carbonatos 

(processo amônia-soda 7/18) 
7/12 . Preparação de carbonatos a partir de bicarbonatos 
7/14 . Preparação de sesquicarbonatos 
7/16 . Preparação a partir de composto de sódio ou de potássio 

com aminas e dióxido de carbono 
7/18 . Preparação pelo processo de soda com amônia 
7/22 . Purificação 
7/24 . . Cristalização 
7/26 . . por precipitação ou adsorção 
7/28 . . com solventes seletivos 
7/30 . . por oxidação 
7/32 . . por diálise 
7/34 . . por eletrólise 
7/35 . Variação do teor de água de cristalização ou da 

gravidade específica [2] 
7/37 . . Densificação do carbonato de sódio [2] 
7/38 . Preparação em forma de grânulos, pedaços, ou outros 

produtos formados 
7/40 . . Atuando sobre o processo de cristalização 
7/42 . Prevenção de absorção da umidade ou da aglutinação 
 
9/00 Nitratos de sódio,  potássio ou metais alcalinos em geral 

[2] 
9/02 . Preparação pelo tratamento de misturas de sal natural 
9/04 . Preparação com ácido nítrico líquido 
9/06 . Preparação com ácido nítrico gasoso ou com óxidos de 

nitrogênio 
9/08 . . Preparação por decomposição dupla 
9/10 . . com nitrato de amônio 
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9/12 . . com nitratos de magnésio, cálcio, estrôncio, ou 
bário 

9/14 . . de sais de potássio com nitrato de sódio 
9/16 . Purificação 
9/18 .  Preparação em forma de produtos modelados, por ex., 

grânulos 
9/20 . Prevenção de absorção da umidade ou da aglutinação 
 
13/00 Compostos de sódio ou potássio não incluídos em outro 

local [2] 

15/00 Compostos de lítio [2] 
15/02 . Óxidos; Hidróxidos [2] 
15/04 . Haletos [2] 
15/06 . Sulfatos; Sulfitos [2] 
15/08 . Carbonatos; Bicarbonatos [2] 
15/10 . Nitratos [2] 
 
17/00 Compostos de rubídio, césio ou frâncio [2] 
 

 

C 01 F COMPOSTO DOS METAIS BERÍLIO, MAGNÉSIO, ALUMÍNIO, CÁLCIO, ESTRÔNCIO, BÁRIO, RÁDIO, TÓRIO, OU 
DOS METAIS DAS TERRAS-RARAS (hidretos metálicos C 01 B 6/00; sais de oxiácidos de halogênios C 01 B 11/00; peróxidos, sais 
de peroxiácidos C 01 B 15/00; sulfetos ou polissulfetos de magnésio, cálcio, estrôncio, ou bário C 01 B 17/42; tiossulfatos, ditionitos, 
politionatos C 01 B 17/64; compostos contendo selênio ou telúrio C 01 B 19/00; compostos binários de nitrogênio com metais C 01 B 
21/06; azidas C 01 B 21/08; amidas metálicas C 01 B 21/092; nitritos C 01 B 21/50; fosfetos C 01 B 25/08; sais de oxiácidos de fósforo C 
01 B 25/16; carbonetos C 01 B 31/30; compostos contendo silício C 01 B 33/00; compostos contendo boro C 01 B 35/00; compostos 
tendo propriedades de peneira molecular, mas não tendo propriedades de troca de base C 01 B 37/00; compostos tendo propriedades de 
peneira molecular e de troca de base, por ex., zeólitos cristalinos C 01 B 39/00; cianetos C 01 C 3/08; sais de ácido ciânico C 01 C 3/14; 
sais de cianamida C 01 C 3/16; tiocianatos C 01 C 3/20) 

 
Nota  
A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 

 

1/00 Métodos de preparação de compostos dos metais berílio, 
magnésio, alumínio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, tório, 
ou dos metais de terras raras, em geral 

 
3/00 Compostos de berílio 
3/02 . Óxidos; Hidróxidos [3] 
 
5/00 Compostos de magnésio 
5/02 . Magnésia 
5/04 . . por oxidação do magnésio metálico 
5/06 . . por decomposição térmica de compostos de 

magnésio (calcinação de magnesita ou dolomita C 
04 B 2/10) 

5/08 . . . por calcinação do hidróxido de magnésio 
5/10 . . . por decomposição térmica do cloreto de 

magnésio com vapor de água 
5/12 . . . por decomposição térmica do sulfato de 

magnésio, com ou sem redução 
5/14 . Hidróxido de magnésio 
5/16 . . por tratamento da magnésia, por ex., dolomita 

calcinada, com água ou soluções de sais que não 
contenham magnésio 

5/20 . . por precipitação a partir de soluções de sais de 
magnésio com amônia 

5/22 . . a partir de compostos de magnésio com hidróxidos 
alcalinos ou óxidos ou hidróxidos alcalino terrosos 

5/24 . Carbonatos de magnésio 
5/26 . Haletos de magnésio 
5/28 . . Fluoretos 
5/30 . . Cloretos 
5/32 . . . Preparação do cloreto de magnésio anidro por 

cloração dos compostos de magnésio 

5/34 . . . Desidratação do cloreto de magnésio contendo 
água de cristalização 

5/36 . . Brometos 
5/38 . Nitratos de magnésio 
5/40 . Sulfatos de magnésio (sulfatos duplos de magnésio com 

sódio ou potássio C 01 D 5/12, com outros metais 
alcalinos C 01 D 15/06, 17/00) [3] 

5/42 . Sulfitos de magnésio 
 
7/00 Compostos de alumínio 
7/02 . Óxido de alumínio; Hidróxido de alumínio; Aluminatos 
7/04 . . Preparação de aluminatos de metais alcalinos; 

Óxido ou hidróxido de alumínio dos mesmos 
7/06 . . . por tratamento de minerais aluminosos com um 

hidróxido alcalino 
7/08 . . . por tratamento de minerais aluminosos com 

carbonato de sódio 
7/10 . . . por tratamento de minerais aluminosos com 

sulfatos alcalinos e agentes redutores 
7/12 . . . Aluminatos de metais alcalinos a partir de 

aluminatos de metais alcalino-terrosos 
7/14 . . . Óxido ou hidróxido de alumínio a partir de 

aluminatos de metais alcalinos 
7/16 . . Preparação de aluminatos de metais alcalino-

terrosos; Óxido ou hidróxido de alumínio dos 
mesmos 

7/18 . . . Óxido ou hidróxido de alumínio a partir de 
aluminatos de metais alcalino-terrosos 

7/20 . . Preparação de óxido ou hidróxido de alumínio a 
partir de minérios aluminosos com ácidos ou sais 

7/22 . . . com haletos 
7/24 . . . com ácido nítrico ou óxidos de nitrogênio 
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7/26 . . . com ácidos sulfúricos ou sulfatos 
7/28 . . .  com ácido sulfuroso 
7/30 . . Preparação de óxido ou hidróxido de alumínio por 

decomposição térmica dos compostos de alumínio  
7/32 . . . de sulfatos 
7/34 . . Preparação de hidróxido de alumínio por 

precipitação de soluções contendo sais de alumínio 
7/36 . . . a partir de sais orgânicos de alumínio 
7/38 . . Preparação de óxido de alumínio por redução 

térmica de minerais aluminosos 
7/40 . . . na presença de sulfeto de alumínio 
7/42 . . Preparação de óxido ou hidróxido de alumínio a 

partir de alumínio metálico, por ex., por oxidação 
7/44 . . Desidratação do hidróxido de alumínio 
7/46 . . Purificação do óxido de alumínio, hidróxido de 

alumínio ou aluminatos [5] 
7/47 . . . de aluminatos [5] 
7/48 . Haletos de alumínio 
7/50 . . Fluoretos 
7/52 . . . Compostos duplos contendo tanto flúor como 

outros grupos ácidos 
7/54 . . . Compostos duplos contendo tanto alumínio 

como metais alcalinos ou metais alcalino 
terrosos 

7/56 . . Cloretos (contendo flúor 7/52) [3] 
7/58 . . . Preparação do cloreto de alumínio anidro 
7/60 . . . . a partir de compostos de alumínio contendo 

oxigênio 
7/62 . . . Purificação 
7/64 . . Brometos (contendo flúor 7/52) [3] 
7/66 . Nitratos de alumínio (contendo flúor 7/52) [3] 
7/68 . Compostos de alumínio contendo enxofre (contendo 

flúor 7/52) [3] 
7/70 . . Sulfetos  
7/72 . . Sulfitos 
7/74 . . Sulfatos 
7/76 . . . Sais duplos, por ex., alúmen 

11/00 Compostos de cálcio, estrôncio ou bário (7/00 tem 
prioridade) 

11/02 . Óxidos ou hidróxidos (produção de cal C 04 B 2/00) 
11/04 . . por decomposição térmica 
11/06 . . . de carbonatos 
11/08 . . por redução de sulfatos 
11/10 . . a partir de sulfetos 
11/12 . . a partir de silicatos 
11/16 . . Purificação 
11/18 . Carbonatos 
11/20 . Haletos 
11/22 . . Fluoretos 
11/24 . . Cloretos 
11/26 . . . a partir de sulfetos 
11/28 . . . por cloração de compostos de metais alcalino-

terrosos 
11/30 . . . Concentração; Desidratação; Prevenção de 

absorção da umidade ou da aglutinação 
11/32 . . . Purificação 
11/34 . . Brometos 
11/36 . Nitratos 
11/38 . . Preparação com ácido nítrico ou óxidos de 

nitrogênio 
11/40 . . Preparação pela decomposição dupla com nitratos 
11/42 . . Sais duplos (com magnésio 5/38) 
11/44 . . Concentração; Cristalização; Desidratação; 

Prevenção de absorção da umidade ou da 
aglutinação 

11/46 . Sulfatos (desidratação da gipsita C 04 B 11/02) 
11/48 . Sulfitos 
 
13/00 Compostos de rádio 
 
15/00 Compostos de tório 
 
17/00 Compostos de metais de terras raras, isto é, escândio, 

ítrio, lantânio, ou do grupo dos lantanídeos 

 

C 01 G COMPOSTOS CONTENDO METAIS NÃO ABRANGIDOS PELAS SUBCLASSES C 01 D OU C 01 F (hidretos metálicos C 01 
B 6/00; sais de oxiácidos de halogênios C 01 B 11/00; peróxidos, sais de peroxiácidos C 01 B 15/00; tiossulfatos, ditionitos, politionatos 
C 01 B 17/64; compostos contendo selênio ou telúrio C 01 B 19/00; compostos binários de nitrogênio com metais C 01 B 21/06; azidas 
C 01 B 21/08; amidas metálicas C 01 B 21/092; nitritos C 01 B 21/50; fosfetos C 01 B 25/08; sais de oxiácidos de fósforo C 01 B 
25/16;  carbonetos C 01 B 31/30; compostos contendo silício C 01 B 33/00; compostos contendo boro C 01 B 35/00; compostos tendo 
propriedades de peneira molecular, mas não tendo propriedades de troca de base C 01 B 37/00; compostos tendo propriedades de 
peneira molecular e de troca de base, por ex., zeólitos cristalinos C 01 B 39/00; cianetos C 01 C 3/08; sais de ácido ciânico C 01 C 3/14; 
sais de cianamida C 01 C 3/16; tiocianatos C 01 C 3/20). 

 
Nota  
A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 

 
Índice da Subclasse
 
MÉTODOS GERAIS DE PREPARAÇÃO ................................... 1/00 
COMPOSTOS METÁLICOS NA ORDEM  
ALFABÉTICA DO SÍMBOLO DO METAL 
 Ag  Prata ............................................................................... 5/00 
 As  Arsênico........................................................................ 28/00 
 Au  Ouro ................................................................................ 7/00 

 
 Bi  Bismuto .........................................................................29/00 
 Cd  Cádmio ..........................................................................11/00 
 Co  Cobalto ..........................................................................51/00 
 Cr  Cromo............................................................................37/00 
 Cu  Cobre...............................................................................3/00 
 Fe  Ferro ..............................................................................49/00 
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 Ga  Gálio ............................................................................. 15/00 
 Ge  Germânio ...................................................................... 17/00 
 Hf  Háfnio ........................................................................... 27/00 
 Hg  Mercúrio ....................................................................... 13/00 
 In  Índio.............................................................................. 15/00 
 Ir  Irídio ............................................................................. 55/00 
 Mn  Manganês...................................................................... 45/00 
 Mo  Molibdênio.................................................................... 39/00 
 Nb  Nióbio ........................................................................... 33/00 
 Ni  Níquel ........................................................................... 53/00 
 
 Os  Ósmio............................................................................ 55/00 
 Pb  Chumbo......................................................................... 21/00 
 Pd  Paládio .......................................................................... 55/00 
 Pt  Platina ........................................................................... 55/00 
 Re  Rênio............................................................................. 47/00 
 Rh  Ródio ............................................................................ 55/00 

 Ru  Rutênio ..........................................................................55/00 
 Sb  Antimônio .....................................................................30/00 
 Sn  Estanho..........................................................................19/00 
 Ta  Tântalo...........................................................................35/00 
 Ti  Titânio ...........................................................................23/00 
 Tl  Tálio ..............................................................................15/00 
 U  Urânio............................................................................43/00 
 V  Vanádio .........................................................................31/00 
 W  Tungstênio.....................................................................41/00 
 Zn  Zinco ...............................................................................9/00 
 Zr  Zircônio .........................................................................25/00 
COMPOSTOS DE ELEMENTOS TRANSURÂNICOS .............56/00 
COMPOSTOS DE METAIS NÃO ABRANGIDOS 
PELOS GRUPOS PRECEDENTES .............................................57/00 
 

 

 

1/00 Métodos de preparação de compostos de metais não 
abrangidos nas subclasses C 01 B, C, D ou F, em geral 
(produção eletrolítica de compostos inorgânicos C 25 B 
1/00) [2] 

1/02 . Óxidos  
1/04 . Carbonilos 
1/06 . Haletos 
1/08 . Nitratos 
1/10 . Sulfatos 
1/12 . Sulfetos 
1/14 . Sulfitos 
 
3/00 Compostos de cobre  
3/02 . Óxidos; hidróxidos 
3/04 . Haletos 
3/05 . . Cloretos [3] 
3/06 . . Oxicloretos 
3/08 . Nitratos 
3/10 . Sulfatos 
3/12 . Sulfetos 
3/14 . Complexos com amônia 
 
5/00 Compostos de prata 
5/02 . Haletos [3] 
 
7/00 Compostos de ouro 
 
9/00 Compostos de zinco 
9/02 . Óxidos; Hidróxidos [3] 
9/03 . . Processos de produção usando métodos secos, por 

ex., processos em fase vapor [3] 
9/04 . Haletos 
9/06 . Sulfatos 
9/08 . Sulfetos 
 
11/00 Compostos de cádmio 
11/02 . Sulfetos [3] 
 
13/00 Compostos de mercúrio 
13/02 . Óxidos 
13/04 . Haletos 
 
15/00 Compostos de gálio, de índio, ou de tálio  

17/00 Compostos de germânio 
17/02 . Dióxido de germânio 
17/04 . Haletos de germânio 
 
19/00 Compostos de estanho 
19/02 . Óxidos 
19/04 . Haletos 
19/06 . . Cloreto estanoso  
19/08 . . Cloreto estânico 
 
21/00 Compostos de chumbo 
21/02 . Óxidos 
21/04 . . Subóxido de chumbo (Pb2 O) 
21/06 . . Monóxido de chumbo (PbO) 
21/08 . . Dióxido de chumbo (PbO2) 
21/10 . . Mínio (Pb3O4) (Óxido vermelho de chumbo) 
21/12 . Hidróxidos 
21/14 . Carbonatos 
21/16 . Haletos 
21/18 . Nitratos 
21/20 . Sulfatos 
21/21 . Sulfetos [3] 
21/22 . Plumbatos; Plumbitos 
23/00 Compostos de titânio 
23/02 . Haletos do titânio 
23/04 . Óxidos; Hidróxidos [3] 
23/047 . . Dióxido de titânio [3] 
23/053 . . . Produção por processos úmidos por ex., 

hidrólise de sais de titânio [3] 
23/07 . . . Produção por processos em fase vapor por ex., 

oxidação de haletos  [3] 
23/08 . . . Secagem; Calcinação [3] 
 
25/00 Compostos de zircônio 
25/02 . Óxidos 
25/04 . Haletos 
25/06 . Sulfatos 
 
27/00 Compostos de háfnio 
27/02 . Óxidos 
27/04 . Haletos 
27/06 . Sulfatos 
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28/00 Compostos de arsênio [3] 
28/02 . Arseniatos; Arsenitos [3] 
 
29/00 Compostos de bismuto 
 
30/00 Compostos de antimônio [3] 
30/02 . Antimoniatos; Antimonitos [3] 
 
31/00 Compostos de vanádio 
31/02 . Óxidos [3] 
31/04 . Haletos [3] 
 
33/00 Compostos de nióbio 
 
35/00 Compostos de tântalo 
35/02 . Haletos [3] 
 
37/00 Compostos de cromo 
37/02 . Seus óxidos ou hidratos 
37/027 . . Dióxido de cromo [3] 
37/033 . . Trióxido de cromo; Ácido crômico [3] 
37/04 . Haletos de cromo 
37/06 . . Haletos de cromilo 
37/08 . Sulfatos de cromo 
37/10 . . Alumén de cromo 
37/14 . Cromatos; Bicromatos 
 
39/00 Compostos de molibdênio 
39/02 . Óxidos; Hidróxidos [3] 
39/04 . Haletos [3] 
39/06 . Sulfetos [3] 
 
41/00 Compostos de tungstênio 
41/02 . Óxidos; Hidróxidos [3] 
41/04 . Haletos [3] 
 
43/00 Compostos de urânio [3] 
43/01 . Óxidos; Hidróxidos [3] 
43/025 . . Dióxido de urânio [3] 
43/04 . Haletos de urânio  
43/06 . . Fluoretos 
43/08 . . Cloretos 
43/10 . . Brometos 
42/12 . . Iodetos 
 
45/00 Compostos de manganês 
45/02 . Óxidos; Hidróxidos 

45/04 . Carbonilos 
45/06 . Haletos 
45/08 . Nitratos 
45/10 . Sulfatos 
45/12 . Manganatos; Permanganatos 
 
47/00 Compostos de rênio  
 
49/00 Compostos de ferro 
49/02 . Óxidos; Hidróxidos 
49/04 . . Óxido ferroso (FeO) 
49/06 . . Óxido férrico (Fe2O3) 
49/08 . . Óxido ferroso-férrico (Fe3O4)  
40/10 . Haletos 
49/12 . Sulfetos 
49/14 . Sulfatos 
49/16 . Carbonilos 
 
51/00 Compostos de cobalto 
51/02 . Carbonilos 
51/04 . Óxidos; Hidróxidos 
51/06 . Carbonatos 
51/08 . Haletos 
51/10 . Sulfatos 
51/12 . Complexos com amônia 
 
53/00 Compostos de níquel 
53/02 . Carbonilos 
53/04 . Óxidos; Hidróxidos 
53/06 . Carbonatos 
53/08 . Haletos 
53/09 . . Cloretos [3] 
53/10 . Sulfatos 
53/11 . Sulfetos [3] 
53/12 . Complexos com amônia 
 
55/00 Compostos de rutênio, de ródio, de paládio, de ósmio, de 

irídio, ou de platina 
 
56/00 Compostos de elementos transurânicos 
 
57/00 Compostos de metais não abrangidos por outro local 

desta subclasse 
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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) 

C 02 TRATAMENTO DE ÁGUA, DE ÁGUAS RESIDUAIS, DE ESGOTOS OU DE LAMAS E LODOS 
(tanques de sedimentação, filtragem, por ex., filtros de areia ou dispositivos de peneiramento B 01 D) 

 
C 02 F TRATAMENTO DE ÁGUA, DE ÁGUAS RESIDUAIS, DE ESGOTOS OU DE LAMAS E LODOS (separação em geral B 01 D; 

arranjos especiais em vasos flutuantes de instalação para tratamento de água, de águas residuais ou esgotos, por ex., para produção de 
água doce, B 63 J; adição de materiais à água para evitar corrosão C 23 F; tratamento de líquidos radioativamente contaminados G 21 F 
9/04; regeneração de reativos para reciclagem em processos, ver os lugares dos respectivos processos) [3] 

 
 Nota 
 
(1) Processos  que  utilizam  enzimas  ou  microorganismos  classificados  nesta  subclasse  não  são  além  disso classificados na subclasse C 

12 S. [5] 
(2) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação do grupo 101:00. Os códigos de indexação devem ser ligados.  [7] 
(3)  Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação do grupo 103:00. Os códigos de indexação devem ser não-ligados.  [7] 

 
 
Índice da Subclasse
 
TRATAMENTO QUÍMICO OU FÍSICO DE 
ÁGUA ......................................................................... 1/00, 5/00, 9/00 
TRATAMENTO BIOLÓGICO DE ÁGUA .................................. 3/00 

 
AERAÇÃO DE FAIXA DE ÁGUA ...............................................7/00 
TRATAMENTO DE LAMAS E LODOS ....................................11/00 
 

 

1/00 Tratamento de água, águas residuais, ou de esgotos 
(3/00 a 9/00 têm prioridade) [3] 

1/02 . por aquecimento (métodos de geração de vapor d�água 
F 22 B; pré-aquecimento de água de alimentação de 
caldeiras ou armazenamento de água pré-aquecida de 
alimentação de caldeiras F 22 D) [3] 

1/04 . . por destilação ou evaporação [3] 
1/06 . . . por evaporação súbita (flash) [3] 
1/08 . . . evaporação micropelicular [3] 
1/10 . . . por contato direto com o sólido particulado ou 

com fluído, como meio de transmissão de calor 
[3] 

1/12 . . . . evaporação por spray [3] 
1/14 . . . usando energia solar [3] 
1/16 . . . usando calor residual de outros processos [3] 
1/18 . . . Dispositivos transportáveis para obter água 

potável [3] 
1/20 . por degasificação, isto é, liberação de gases dissolvidos 

(degasificação de líquidos em geral B 01 D 19/00; 
arranjo ou disposição de aparelhos de degasificação em 
suprimentos de alimentação de caldeira F 22 D) [3] 

1/22 . por congelamento [3] 
1/24 . por flotação (1/465 tem prioridade) [3,5] 
1/26 . por extração [3] 
1/28 . por sorção (usando troca de íons 1/42; composições 

sorventes B 01 J) [3] 
1/30 . por irradiação [3] 
1/32 . . com luz ultravioleta [3] 
1/34 . com oscilações mecânicas [3] 
1/36 . . vibrações ultrasônicas [3] 
1/38 . por separação centrífuga [3] 

1/40 . Dispositivos para separação por remoção de 
substâncias graxas  ou oleosas ou material flutuante 
similar (limpeza ou conservação de superfície de águas 
a céu aberto para torná-las livres de óleo ou produtos 
similares E 02 B 15/04; dispositivos em esgotos para 
separação de substâncias líquidas ou sólidas dos 
esgotos E 03 F 5/14, por ex., para uso em condutos que 
levam à tubulação de esgotos E 03 F 5/16) [3,5] 

1/42 . por troca de íons (troca de íons em geral B 01 J) [3] 
1/44 . por diálise, osmose ou osmose inversa [3] 
1/46 . por métodos eletroquímicos [3,5] 
1/461 . . por eletrólise [5] 
1/463 . . . por eletrocoagulação [5] 
1/465 . . . por eletroplotação [5] 
1/467 . . . por desinfecção eletroquímica [5] 
1/469 . . por separação eletroquímica, por ex., por eletro-

osmose, eletrodiálise, eletroforese [5] 
1/48 . com campos magnéticos ou elétricos (1/46 tem 

prioridade) [3] 
1/50 . por adição ou aplicação de germicida ou por 

tratamento oligodinâmico, isto é, purificação ou 
esterilização com prata ou outra substância (1/467 tem 
prioridade) [3,5] 

1/52 . por  floculação  ou  precipitação de impurezas 
suspensas [3] 

1/54 . . usando material orgânico [3] 
1/56 . . . Compostos macro-moleculares [3] 
1/58 . por remoção de compostos dissolvidos especificados 

(usando  troca de íons 1/42; abrandamento da água 
5/00) [3] 

1/60 . . Compostos de silício [3] 
1/62 . . Compostos de metais pesados [3] 
1/64 . . . de ferro ou manganês [3] 
1/66 . por neutralização, ajustes do pH (para degasificação 

1/20; utilização de troca de íons 1/42; para floculação 
ou precipitação de impurezas suspensas 1/52; para 
remoção de compostos dissolvidos 1/58) [3] 

1/68 . por adição de substâncias especificadas por ex., traços 
de elementos para melhorar a água potável (água 
medicinal A 61 K) [3] 
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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) 

1/70 . por redução [3] 
1/72 . por oxidação [3] 
1/74 . . com ar (aeração de faixas de água 7/00) [3] 
1/76 . . com halogênios ou compostos de halogênios [3] 
1/78 . . com ozônio [3] 
 
3/00 Tratamento biológico de água, águas residuais, ou 

esgotos [3] 
3/02 . Processos aeróbicos [3] 
3/04 . . usando filtros percoladores [3] 
3/06 . . usando filtros submersos [3] 
3/08 . . usando corpos de contacto móveis [3] 
3/10 . . Guarnições; Enchimento; Grades (guarnições em 

geral B 01 J 19/30, 19/32) [3] 
3/12 . . Processos de lamas ativadas [3] 
3/14 . . . usando aeração superficial [3] 
3/16 . . . . tendo o aerador um eixo vertical [3] 
3/18 . . . . tendo o aerador um eixo horizontal [3] 
3/20 . . . usando difusores [3] 
3/22 . . . usando tubos de circulação [3] 
3/24 . . . usando  pulverização ou aeração de queda livre 

[3] 
3/26 . . . usando oxigênio puro ou gás rico em oxigênio 

[3] 
3/28 . Processo de digestão anaeróbica [3] 
3/30 . Processos aeróbicos e anaeróbicos [3] 
3/32 . caracterizado pelos animais ou plantas usadas, por ex., 

algas [3] 
3/34 . caracterizado pelo microorganismo usado [3] 
 
5/00 Amolecimento da água; Prevenção de incrustação; 

Adição de anti-incrustantes ou de desincrustantes na 
água, por ex., adição de agentes sequestrantes 
(amolecimento com o uso de troca de íons 1/42) [3] 

5/02 . Amolecimento da água por precipitação da dureza 
(precipitação de substâncias que tornam a água dura) [3] 

5/04 . . usando fósforo (5/06 tem prioridade) [3] 
5/06 . . usando compostos de cálcio [3] 
5/08 . Tratamento de água com produtos químicos 

complexantes, isto é, que promovem a formação de 
complexos ou outros agentes solubilizantes para 
amolecimento, prevenção de incrustação ou 
desincrustação, por ex., adição de agentes 
sequestrantes [3] 

5/10 . . usando substâncias orgânicas [3] 
5/12 . . . contendo nitrogênio (5/14 tem prioridade) [3] 
5/14 . . . contendo fósforo [3] 
 
7/00 Aeração de faixas de água [3] 
 
9/00 Tratamento de água, águas residuais ou esgotos em 

múltiplos estágios [3] 
 
Notas 
 

(1) Este grupo abrange apenas aquelas operações combinadas 
de tratamento onde o interesse concentra-se na relação 
entre as etapas. [3] 

(2) Este grupo não abrange, por ex., o tratamento químico 
seguido de sedimentação ou tratamento biológico 
envolvendo tratamento mecânico normal. [3] 

(3)  Neste grupo, salvo indicação contrária, a classificação é 
feita no ultimo local apropriado. [7] 

(4)  Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação relativos às etapas individuais do tratamento em 
múltiplas etapas. Os códigos de indexação, que são 
escolhidos dentre os grupos 1/00 ou 1/66 a 7/00, apresentam 
os mesmos números que os dos símbolos da classificação, 
porém  é utilizada uma vírgula ao invés  da barra oblíqua, e 
devem ser ligados. [7] 

(5)  Atenção para o Capítulo IV do Guia, que estabelece as  
regras referentes à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação. [7] 

9/02 . envolvendo uma etapa de separação [7] 
9/04 . pelo menos uma etapa sendo um tratamento 

químico [7] 
9/06 . . Tratamento eletroquímico [7] 
9/08 . pelo menos uma etapa sendo um tratamento físico [7] 
9/10 . . Tratamento térmico [7] 
9/12 . . Irradiação ou tratamento com campos elétricos ou 

magnéticos [7] 
9/14 . pelo menos uma etapa sendo um tratamento 

biológico [7] 
 
11/00 Tratamento de lamas e lodos; Seus dispositivos [3] 
11/02 . Tratamento biológico [3] 
11/04 . . Tratamento anaeróbico; Produção de metano por 

tais processos [3] 
11/06 . por oxidação (incineradores ou outros aparelhos para 

queima de liquores residuais, por ex., liquor sulfítico 
de fábrica de papel F 23 G 7/04) [3] 

11/08 . . Oxidaçao à ar úmido [3] 
11/10 . por pirólise [3] 
11/12 . por desidratação, secagem ou espessamento [3] 
11/14 . . com adição de agentes químicos [3] 
11/16 . . usando leitos de secagem ou de formação de adubo 

de matéria orgânica composta (compostantes) [3] 
11/18 . por condicionamento térmico (por pirólise 11/10) [3] 
11/20 . . por congelamento [3] 
 
Esquema de Indexação associado aos grupos 1/00 a 11/00, 
relativo à natureza do contaminante na água, água residual, 
esgoto ou lodo. Os códigos de indexação devem ser ligados. [7]  
 
Nota 

Atenção para o Capítulo IV do Guia, que estabelece as 
regras referentes à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação. [7] 
 

101:00 Natureza do contaminante [7] 
101:10 . Compostos inorgânicos [7] 
101:12 . . Halogênios ou compostos contendo halogênios [7] 
101:14 . . . Flúor ou compostos contendo flúor [7] 
101:16 . . Compostos de nitrogênio, por ex., amônia [7]  
101:18 . . . Cianetos [7] 
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101:20 . . Metais pesados ou compostos de metais pesados [7] 
101:22 . . . Cromo ou compostos de cromo, por ex., 

cromatos [7] 
101:30 . Compostos orgânicos [7] 
101:32 . . Hidrocarbonetos, por ex., petróleo [7]  
101:34 . . contendo oxigênio [7] 
101:36 . .  contendo halogênio [7] 
101:38 . . contendo nitrogênio [7]  
 
Esquema de Indexação associado aos grupos 1/00 a 11/00, 
relativo à natureza do contaminante na água, água residual, 
esgoto ou lodo. Os códigos de indexação devem ser não 
ligados. [7]  
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia, que estabelece as regras 
referentes à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [7] 
 
103:00 Natureza da água, água residual, esgoto ou lodo a ser 

tratado [7] 
103:02 . Água não-contaminada, por ex., para suprimento de 

água industrial [7] 
103:04 . . para obtenção de água pura ou ultrapura [7] 
103:06 . Água subterrânea ou de barrela contaminada [7] 
103:08 . Água do mar, por ex., para dessalinização [7] 
103:10 . de fontes ou de atividades de mineração [7] 

103:12 .  de indústrias de silicato ou cerâmica, por ex., águas 
residuais provenientes de     fábricas de cimento ou de 
vidro [7]  

103:14 . Resíduos de tintas [7] 
103:16 . de processos metalúrgicos, i. e. a partir da produção, 

refino ou tratamento de metais, por ex., resíduos 
galvânicos [7]  

103:18 . da purificação a úmido de efluentes gasosos [7] 
103:20 . da criação de animais [7] 
103:22 . do processamento de animais, por ex., aves, peixes ou 

partes dos mesmos [7] 
103:24 . de curtumes [7] 
103:26 . do processamento de plantas ou de suas partes [7] 
103:28 . . da indústria de papel ou celulose [7] 
103:30 . da indústria têxtil [7] 
103:32 . de alimentos ou da indústria alimentícia, por ex., 

águas residuais de cervejaria [7] 
103:34 . da indústria química, não previsto nos grupos 103:12 

a 103:32 [7] 
103:36 . .  da fabricação de compostos orgânicos [7] 
103:38 . . . Polímeros [7] 
103:40 . .  da fabricação ou uso de materiais fotossensíveis [7] 
103:42 . de instalações destinadas a banhos, por ex., piscinas [7] 
103:44 . de instalações de lavagem de veículos [7] 
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C 03 VIDRO; LÃ MINERAL OU LÃ DE ESCÓRIAS 
 
C 03 B MANUFATURA, MODELAGEM, OU PROCESSOS COMPLEMENTARES 
 
Índice da Subclasse 
MANUFATURA DO VIDRO 
 Processos anteriores à fusão...................................... 1/00, 3/00 

Processos de fusão .................................................... 5/00, 7/00 
 Outros Processos................................................................ 8/00 
 
MODELAGEM 
 Sopramento ........................................................................ 9/00 
 Prensagem........................................................................ 11/00 
 Laminação........................................................................ 13/00 
 Outros métodos ....................................................15/00 a 21/00 
 Manufatura de fibras ou filamentos.................................. 37/00 

 
 Transporte durante a manufatura ......................................35/00 
 Prevenção da aderência do vidro ......................................40/00 
 Fabricação de artigos de quartzo ou de  
 sílica fundida ....................................................................20/00 
PÓS-TRATAMENTOS 
 Tratamento térmico ....................................25/00, 29/00, 32/00 
 Têmpera............................................................................27/00 
 Corte......................................................................23/26, 33/00 
 Reformação ...........................................................23/00, 31/00 
 de fibras ou filamentos .....................................................37/10 
 
 

 

 
Fusão de matérias primas 
 
1/00 Preparação das matérias-primasou fórmulas de vidro 

(composições químicas C 03 C) 
1/02 Compactação das matérias-primasvitrificáveis, por ex., 

peletização [5] 
 
3/00 Alimentação dos fornos de fusão 
3/02 . combinada com pré-aquecimento, pré-fusão ou pré-

tratamento dos ingredientes para fabricação de vidro, 
pelotas ou cacos de vidro [5] 

 
5/00 Fusão em fornos; Fornos desde que especialmente 

adaptados à manufatura do vidro 
 
Nota 
 
 O grupo 5/02 tem prioridade sobre os grupos 5/04 a 5/14 
 
5/02 . em fornos elétricos 
5/027 . . por passagem de corrente elétrica entre eletrodos 

imersos em banho de vidro, isto é, por aquecimento 
resistivo direto [3] 

5/03 . . . Fornos tanques (cuba)  [5] 
5/033 . . pelo uso de aquecedores de resistência acima do 

banho de vidro ou dentro dele, isto é,por 
aquecimento resistivo indireto [3] 

5/04 . em fornos tanques 
5/05 . . Fornos de cuba de marcha intermitente, por ex., 

fornos de uso diário [5] 
5/06 . em fornos de cadinho 
5/08 . . Cadinhos para fusão de vidro 
5/10 . em fornos combinados de cadinho e tanque 
5/12 . em fornos de cuba 
5/14 . em fornos cilíndricos giratórios 
5/16 . Características especiais do processo de fusão; Meios 

auxiliares adaptados a fornos de fusão do vidro 
5/167 . . Meios para impedir danos ao equipamento, por ex., 

por vidro fundido, gases quentes, matéria prima 
(5/20, 5/42 têm prioridade) [5] 

5/173 . . Aparelhos para alteração da composição do vidro 
fundido em fornos de vidro, por ex., para colorir o 
vidro fundido (aspectos químicos C 03 C) [5] 

 
5/18 . . Dispositivos para agitação; Homogeneização 
5/182 . . . mediante a movimentação do vidro fundido ao 

longo de elementos fixos, por ex., defletores, 
vertedouros, placas de fundo [5] 

5/183 . . . usando meios térmicos, por ex., para criar 
correntes de convecção [5] 

5/185 . . . . Meios elétricos [5] 
5/187 . . . com elementos móveis [3] 
5/193 . . . usando gás, por ex., borbulhadores [3] 
5/20 . . Pontes, sapatas, gargantas ou outros dispositivos 

para reter sujeira, espuma, ou matéria prima  
5/225 . . Refinação (5/18 tem prioridade) [3] 
5/23 . . Resfriamento do vidro fundido (5/18, 5/225 têm 

prioridade) [3] 
5/235 . . Aquecimento do vidro (5/02, 5/18, 5/225 têm 

prioridade) [3] 
5/237 . . . Regeneradores ou recuperadores especialmente 

adaptados para fornos de fusão de vidro [5] 
5/24 . . Regulagem automática do processo de fusão 
5/26 . . Orifícios de descarga; Extravasamentos 
5/28 . . Sifões 
5/42 . . Detalhes da estrutura das paredes de fornos, por ex., 

para evitar corrosão; Uso de materiais para paredes 
de fornos [3] 

5/425 . . . Prevenção contra a corrosão ou erosão (5/44 
tem prioridade) [5] 

5/43 . . . Uso de materiais para as paredes do forno, por 
ex., tijolos refratários [5] 

5/435 . . . Arranjo para o aquecimento das paredes do 
forno [5] 

5/44 . . . Arranjos para o resfriamento para paredes de 
fornos [3] 

 
7/00 Distribuidores para o vidro fundido; Meios para retirar 

cargas de vidro fundido; Produção de gota (massa de 
vidro em fusão, apanhada pelo tubo de soprar) 

7/01 . Meios para retirar as cargas de vidro fundido [5] 
7/02 . Câmaras de vidro fundido, isto é , canais alimentadores 

das fôrmas [3] 
7/04 . . Câmaras giratórias [3] 
7/06 . . Meios de condicionamento térmicos ou de controlar 

a temperatura do vidro [3] 
7/07 . . . Meios elétricos [5] 
7/08 . Bicos alimentadores, por ex., alimentadores de 

gotas [3] 
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7/082 . . Alimentadores pneumáticos [5] 
7/084 . . Mecanismos de tubo [5] 
7/086 . . Mecanismos com êmbolos puncionadores [5] 
7/088 . . Orifícios de descarga, por ex., anéis de orifício [5] 
7/09 . . Blocos de bicos [5] 
7/092 . . Dispositivos para agitação; Homogeneização (5/18 

tem prioridade) [5] 
7/094 . . Meios para aquecimento, resfriamento ou 

isolamento [5] 
7/096 . . . para aquecimento [5] 
7/098 . . . . elétricos [5] 
7/10 . Corte do fluxo de vidro com auxílio de facas ou 

tesouras; Estrutura das lâminas usadas [3] 
7/11 . . Estrutura das lâminas [5] 
7/12 . Transferência de vidro fundido ou de gotas para 

máquinas de sopramento ou prensagem (7/18 a 7/22 
têm prioridade) [3] 

7/14 . Transferência de vidro fundido ou gotas para máquinas 
de sopramento ou prensagem (7/18 a 7/22 têm 
prioridade) [3] 

7/16 . . usando calhas defletoras [3] 
7/18 . Alimentadores de sucção [3] 
7/20 . Alimentadores a colher [3] 
7/22 . Dispositivos de recolhimento em forma de hastes ou 

tubos [3]  
 
 
8/00 Produção de vidro por outros processos que não 

processos de fusão (37/014 tem prioridade; preparação de 
sílica finamente dividida, em geral  C 01 B 33/18) [4] 

8/02 . por processos de reação em fase líquida [4] 
8/04 . por processos de reação em fase gasosa  [4] 
 
Modelagem do  vidro (manufatura das fibras 37/00) 
 
9/00 Sopramento de vidro; Produção de artigos de vidro oco 
9/02 . com a boca;  Meios auxiliares para esse fim 
9/03 . . Tubos de soprar [3] 
9/04 . . Fabricação de artigos de vidro ocos, com pés ou 

projeções 
9/06 . . Fabricação de artigos de vidro ocos, com paredes 

duplas, por ex., garrafas de vácuo 
9/08 . Sopramento de acabamento com ar comprimido de 

peças de vidro em bruto soprados com a boca 
9/10 . Sopramento de cilindros de vidro para manufatura de 

folhas 
9/12 . começando a partir de uma fita de vidro; Máquina de 

fita 
9/13 . em máquinas de alimentação de gotas (9/28, 9/29 têm 

prioridade)[3] 
9/14 . . em máquinas de �sopro� ou em máquinas de 

�sopro-e-sopro� (9/193, 9/20 têm prioridade) [3] 
9/16 . . . em máquinas com moldes reversíveis [3] 
9/18 . . . . Máquinas de mesa rotativa [3] 
9/19 . . . . . tendo apenas uma mesa rotativa [3] 
9/193 . . em máquinas de �prensagem-e-sopro� [3] 
9/195 . . . Máquinas de mesa rotativa [3] 
9/197 . . . Estrutura do molde da peça bruta [3] 
9/20 . em máquina de �sopramento a vácuo� ou em máquinas 

de �vácuo-e-sopro� 
9/22 . . Máquinas de mesa rotativa 
9/24 . . Estrutura do molde da peça bruta 
9/28 . em máquinas do tipo corrente contínua (9/12 tem 

prioridade) [3] 

 
9/29 . Máquinas de molde de pasta (9/28 tem prioridade) [3] 
9/295 . . Máquinas de mesa rotativa [5] 
9/30 . Detalhes do sopramento do vidro (para sopramento 

com a boca 9/02); Uso de materiais para os moldes 
9/31 . . Sopramento de artigos de vidro laminado ou de 

vidro com inclusões, por ex., filamentos, ampolas 
[5] 

9/32 . . Dando formatos especiais a partes de artigos de 
vidro ocos 

9/325 . . . Formação de roscas de atarraxar ou bordas na 
boca de artigos de vidro oco; Moldes de 
gargalos [3] 

9/33 . . . Formação de artigos de vidro oco com pés ou 
projeções; Seus moldes [3] 

9/335 . . . Formação de fundos em artigos de vidro oco 
soprado; Moldes para fundos [3] 

9/34 . . Moldes de sopramento de vidro não previstos em 
outro lugar  

9/347 . . . Estrutura de molde da peça bruta ou de 
sopramento [3] 

9/353 . . . Porta-moldes [3] 
9/36 . . Cabeçotes de sopramento; Suprimento, expulsão ou 

controle do ar 
9/38 . . Meios para resfriar, aquecer ou isolar as máquinas 

de sopramento do vidro 
9/40 . . Mecanismos de transmissão ou de controle 

especialmente adaptados às máquinas de 
sopramento do vidro 

9/41 . . . Sistemas elétricos ou eletrônicos (em geral G 05 
B 19/00) [5] 

9/42 . . Meios para fundir, remover a fogo ou fusão de 
borda combinados com máquinas de sopramento de 
vidro (união de peças de vidro por fusão 23/20) 

9/44 . . Meios para descarga combinados com máquinas de 
sopramento de vidro, por ex., desmoldadores 

9/447 . . . Meios para remover os artigos de vidro dos 
moldes de sopramento, por ex., extratores [5] 

9/453 . . . Meios para empurrar os artigos de vidro sobre 
um transportador automático logo após sua 
formação, por ex., mecanismos de varredura; 
Mecanismos de placas de espera [5] 

9/46 . . Meios para corte de vidro quente em máquinas de 
sopramento (remover a fogo 9/42) 

9/48 . . Uso de materiais para os moldes [3] 
 
11/00 Prensagem do vidro 
11/02 . em máquinas com mesas rotativas 
11/04 . em máquinas com moldes alimentados por sucção 
11/05 . em máquinas com moldes de movimento 

alternativo [3] 
11/06 . Estrutura de mergulhador ou molde 
11/07 . . Moldes de sucção [3] 
11/08 . . para fabricação de artigos sólidos, por ex., lentes 
11/10 . . para fabricação de artigos ocos 
11/12 . Resfriamento, aquecimento ou isolamento do 

mergulhador, do molde, ou da máquina de prensagem 
do vidro (9/38 tem prioridade) [3] 

11/14 . com inserções metálicas 
11/16 . Mecanismos de transmissão ou de controle 

especialmente adaptados às prensas de vidro 
13/00 Laminação do vidro 
13/01 . Laminação de artigos perfilados de vidro [5] 
13/02 . Laminação descontínua de folhas não calibradas 
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13/04 . Laminação contínua de folhas não calibradas 
13/06 . Laminação de folhas corrugadas 
13/08 . Laminação de folhas calibradas 
13/10 . Laminação de folhas de camadas múltiplas 
13/12 . Laminação de vidro com envoltórios por ex., de arame 

ou amianto (asbesto) 
13/14 . Laminação de outros artigos 
13/16 . Estrutura de laminadores de vidro 
13/18 . Meios auxiliares para laminação do vidro por ex., 

suportes, dispositivos de agarramento, colherões 
manuais, meios para movimentar cadinhos de vidro 

 
15/00 Estiramento do vidro de baixo para cima a partir da 

massa fundida 
15/02 . Estiramento de folhas de vidro 
15/04 . . a partir da superfície livre da massa fundida 
15/06 . . a partir de uma �debiteuse� 
15/08 . . por meio de barras sob a superfície da massa 

fundida 
15/10 . . folhas de vidro de camadas múltiplas ou folhas de 

vidro revestidas com camadas coloridas 
15/12 . . Estrutura da torre de recozimento 
15/14 . Estiramento de tubos, cilindro ou varetas a partir da 

massa fundida 
15/16 . . Estiramento de tubos, cilindros, ou varetas, 

revestidos de camadas coloridas 
15/18 . . Meios para depositar e transportar combinados com 

o estiramento de folhas, tubos, ou varetas de vidro 
 
17/00 Formação do vidro despejando-o, pressionando-o, ou 

estirando-o para baixo ou para os lados através de 
fendas de modelagem ou por transbordamento pelas 
bordas 

17/02 . Formação de vidro revestido com camadas coloridas 
17/04 . Formação de tubos ou varetas por estiramento por meio 

de ferramentas fixas ou rotativas ou por meio de bocais 
formadores 

17/06 . Formação de folhas de vidro [3] 
 
18/00 Modelagem do vidro em contato com a superfície de um 

líquido 
18/02 . Formando folhas 
18/04 . . Mudança ou regulagem das dimensões da fita de 

vidro fundido [3] 
18/06 . . . usando meios mecânicos, por ex., barras 

restritoras; rolos de aresta [3] 
18/08 . . . usando gás [3] 
18/10 . . . usando meios elétricos [3] 
18/12 . . Fabricação de vidro de camadas múltiplas, vidro 

colorido ou vidro armado (aspectos químicos C 03 
C) [3] 

18/14 . . Alteração da superfície da fita de vidro, por ex., 
torná-la áspera (por métodos químicos C 03 C) [3] 

18/16 . . Estrutura do tanque de flutuação ; Uso de material 
para o tanque de flutuação; Revestimento ou 
proteção da parede do tanque de flutuação [3] 

18/18 . . Controle ou regulação da temperatura do banho de 
flutuação; Composição ou purificação do banho de 
flutuação [3] 

18/20 . . Composição da atmosfera acima do banho de 
flutuação; Tratamento ou purificação da atmosfera 
acima do banho de flutuação [3] 

18/22 . . . Controle ou regulação da temperatura da 
atmosfera acima do tanque de flutuação [3] 

 
19/00 Outros métodos de modelagem do vidro (manufatura ou 

tratamento de flocos, fibras ou filamentos a partir de vidro 
amolecido, minerais ou escórias 37/00) 

19/01 . por fusão progressiva de um pó de vidro sobre um 
substrato de modelagem, isto é, adição [5] 

19/02 . por fundição 
19/04 . por centrifugação 
19/06 . por sinterização (produção de artigos de quartzo ou de 

artigos de sílica fundida 20/00) [2] 
19/08 . por formação de espuma 
19/09 . por fusão de vidro em pó em molde formador [3] 
19/10 . Formação de contas 
19/12 . por processos de reação em fase líquida [5] 
19/14 . por processos de reação em fase gasosa [5] 
 
20/00 Processos especialmente adaptados para a produção de 

artigos de quartzo ou de artigos de sílica fundida [3] 
 
21/00 Ruptura de folhas, tubos, ou hastes de vidro enquanto 

ainda plásticos 
21/02 . por corte (9/46 tem prioridade) 
21/04 . por puncionamento 
21/06 . por exposição a aquecimento súbito ou intenso, 

queima, ou fusão (9/42 tem prioridade) [3] 
_____________________________________________________ 
 
23/00 Reformação de vidro conformado (reformação de fibras 

ou filamentos 37/14) 
23/02 . Reformação de folhas de vidro 
23/023 . . por flexão [3] 
23/025 . . . por gravidade [3] 
23/027 . . . com moldes que têm pelo menos duas seções de 

molde pivotáveis para cima [3] 
23/03 . . . flexão por prensagem entre moldes formadores [3] 
23/031 . . . . estando as folhas de vidro em uma posição 

vertical (23/033 tem prioridade) [5] 
23/033 . . . . de forma contínua, por ex., conformação 

por rolos [3] 
23/035 . . . . usando almofada de gás ou alterando a 

pressão do gás, por ex., por aplicação de 
vácuo [3] 

23/037 . . por estiramento [3] 
23/04 . Reformação de tubos ou varetas 
23/043 . . Dispositivos de aquecimento especialmente 

adaptados para a reformação de tubos ou varetas, 
por ex., queimadores [5] 

23/045 . . Ferramentas ou aparelhos especialmente adaptados 
para a reformação de tubos ou varetas em geral, por 
ex., tornos de vidro, buchas ou mandris (23/043 tem 
prioridade) [5] 

23/047 . . por estiramento (37/025 tem prioridade) [5] 
23/049 . . por prensagem (21/04, 23/26 têm prioridade) [5] 
23/051 . . por gravidade, por ex., curvamento [5] 
23/053 . . por centrifugação (37/04 tem prioridade) [5] 
23/055 . . por laminação [5] 
23/057 . . por fusão, por ex., para vedação à chama (9/42, 

21/06, 33/08 têm prioridade) [5] 
23/06 . . por flexão (encurvamento) 
23/07 . . por  sopramento,  por ex., para fazer bulbos 

elétricos [3] 
23/08 . . em dimensões exatas, por ex., calibração 
23/09 . . Reformação das extremidades, por ex., ranhuras, 

roscas ou bocas [3] 
23/11 . . Reformação por estiramento sem sopramento, em 

combinação ou separação, por ex.., para fazer 
ampolas [3] 

23/13 . . Reformação combinada com união ou vedação a 
quente, por ex., produção de garrafas térmicas [3] 
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23/18 . Reformação e vedação de ampolas 
23/20 . União de peças de vidro por fusão sem substancial 

reformação 
23/203 . . União de folhas de vidro (23/24 tem prioridade) [3] 
23/207 . . União de hastes de vidro, tubos de vidro ou objetos 

ocos de vidro (23/24 tem prioridade) [3] 
23/213 . . . Colocação de projeções ou pés [3] 
23/217 . . . para a produção de tubos de raios catódicos ou 

de tubos de conformação similar [3] 
23/22 . . União de lentes de vidro, por ex., formação de 

lentes bifocais 
23/24 . . Fabricação de folhas ou tijolos de vidro oco 
23/26 . Puncionamento do vidro reaquecido 
 
Pós-tratamento de produtos de vidro (de fibras 37/10) 
 
25/00 Recozimento de produtos de vidro 
25/02 . de maneira descontínua 
25/04 . de maneira contínua 
25/06 . . com  deslocamento  horizontal dos produtos de 

vidro [3] 
25/08 . . . de folhas de vidro [3] 
25/087 . . . . em posição vertical [5] 
25/093 . . . . em posição horizontal sobre um suporte 

fluído,  por  ex., um gás ou um metal 
fundido [5] 

25/10 . . com  deslocamento  vertical  dos  produtos  de  
vidro [3] 

25/12 . . . de folhas de vidro [3] 
 
27/00 Têmpera de produtos de vidro 
27/004 . colocando o artigo de vidro quente em contato com 

uma superfície de resfriamento sólida, por ex., grãos de 
areia [5] 

27/008 . por utilização do calor de sublimação de partículas 
sólidas [5] 

27/012 . por tratamento térmico, por ex., para cristalização; 
Tratamento térmico dos artigos de vidro antes da 
têmpera por resfriamento (27/008, 27/016 têm 
prioridade) [5] 

27/016 . por absorção do calor radiante do artigo de vidro [5] 
27/02 . usando um líquido [5] 
27/03 . . sendo o líquido um metal ou um sal fundidos [5] 
27/04 . usando gás [3] 
27/044 . . para folhas de vidro plano ou curvado numa posição 

horizontal [5] 
27/048 . . . sobre um colchão de gás [5] 
27/052 . . para folhas de vidro plano ou curvado numa posição 

vertical [5] 
27/056 . . . apoiadas sobre a borda inferior [5] 
27/06 . . para produtos de vidro ou outros que não chapas de 

vidro planas ou curvas, por ex., artigos ocos de 
vidro, lentes [3] 

 
29/00 Reaquecimento de produtos de vidro para lhes amolecer 

ou fundir a superfície; Polimento a fogo; Fusão de 
bordas 

29/02 . de maneira descontínua 
29/04 . de maneira contínua 
29/06 . . com deslocamento horizontal dos artigos [5] 
29/08 . . . Folhas de vidro [5] 
29/10 . . . . em posição vertical [5] 
29/12 . . . . em posição horizontal sobre um suporte 

fluído, por ex., um gás ou um metal 
fundido [5] 

29/14 . . com deslocamento vertical dos artigos [5] 
29/16 . . . Folhas de vidro [5] 
 
31/00 Manufatura de vidro corrugado ou eraquehado 
32/00 Pós-tratamento térmico de produtos de vidro não 

incluído nos grupos 25/00 a 31/00, por ex., cristalização, 
eliminação de inclusões de gás ou de outras impurezas 
[2] 

32/02 . Cristalização térmica, por ex., para a cristalização de 
produtos vítreos em artigos vitro-cerâmicos [5] 

 
33/00 Ruptura de vidro resfriado (ruptura de fibras de vidro 

37/16) 
33/02 . Corte ou divisão de vidro em folhas; Aparelhos ou 

máquinas para este fim (33/09 tem prioridade; 
ferramentas de corte de vidro 33/10) [3] 

33/023 . . estando a folha em posição horizontal [5] 
33/027 . . . Suportes para ferramentas de entalhe; Seus 

mecanismos de arraste [5] 
33/03 . . . Mesas para cortar o vidro; Aparelhos para 

transportar ou manipular as folhas de vidro 
durante as operações de corte ou fragmentação 
[5] 

33/033 . . . Aparelhos para alargar as linhas de corte nas 
folhas de vidro [5] 

33/037 . . . Controle ou regulagem [5] 
33/04 . . Corte ou divisão em curvas, principalmente para 

fabricação de lentes de óculos 
33/06 . Corte ou divisão de tubos, hastes, ou produtos ocos de 

vidro (33/09 tem prioridade) [3] 
33/07 . Corte de produtos de vidro armado ou laminado [3] 
33/08 . por fusão [3] 
33/085 . . Tubos, varetas ou artigos ocos [5] 
33/09 . por choque térmico [3] 
33/095 . . Tubos, varetas ou artigos ocos [5] 
33/10 . Ferramentas para cortar vidro, por ex. ferramentas de 

entalhe 
33/12 . . Ferramentas manuais [3] 
33/14 . . . especialmente adaptados para o corte de tubos, 

varetas ou artigos ôcos [5] 
 
35/00 Transporte de produtos de vidro durante sua fabricação 

(sistemas transportadores para folhas frágeis, por ex., vidro 
B 65 G 49/06) [2] 

35/04 . Transporte de produtos quentes de vidro oco (35/26 
tem prioridade) [3] 

35/06 . . Alimentação de produtos quentes de vidro oco em 
fornos de recozimento ou aquecimento [3] 

35/08 . . . usando meios rotativos que agem diretamente 
sobre os produtos [3] 

35/10 . . . usando meios de movimento de vaivém que 
atuam diretamente nos produtos, por ex., 
empurradores, empilhadores [3] 

35/12 . . . por içamentos e depósito [3] 
35/14 . Transporte de folhas de vidro quentes [3] 
35/16 . . por transportadores de roletes [3] 
35/18 . . . Estrutura dos transportadores de roletes [3] 
35/20 . . por tenazes de garras ou armações de suporte [3] 
35/22 . . em leitos de apoio fluido, por ex.., sobre metal 

fundido [3] 
35/24 . . . em leito de apoio gasoso [3] 
35/26 . Transporte de tubos ou hastes de vidro [3] 
 
37/00 Manufatura ou tratamento de flocos, fibras, ou 

filamentos a partir de vidro amolecido, minerais ou 
escórias 

37/005 . Manufatura de flocos (fragmentos) [5] 
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37/01 . Fabricação de fibras ou filamentos de vidro [3] 
37/012 . . Manufatura de pré-formados para estirar fibras ou 

filamentos [4] 
37/014 . . . feito inteiramente ou parcialmente por meios 

químicos [4] 
37/016 . . . . por processo de reação em fase líquida, por 

ex., através de fase gel [4] 
37/018 . . . . por deposição de vidro sobre um substrato 

de vidro, por ex., deposição química por 
vapor (37/016 tem prioridade; tratamento da 
superfície de vidro por revestimento C 03 C 
17/02) [4] 

37/02 . . por estiramento ou extrusão (37/04 tem prioridade) 
[3] 

37/022 . . . de vidro fundido no qual o produto resultante 
consiste de diferentes tipos de vidro ou é 
caracterizado pela forma, por ex., fibras ocas [4] 

37/023 . . . . Fibras compostas de diferentes tipos de 
vidro por ex., fibras óticas [4] 

37/025 . . . de tubos, hastes, fibras ou filamentos 
amolecidos por reaquecimento [4] 

37/026 . . . . Estiramento de fibras reforçadas com fio 
metálico [5] 

37/027 . . . . Fibras compostas de diferentes tipos de 
vidro, por ex., fibras óticas (37/028) tem 
prioridade) [4] 

37/028 . . . . Estiramento de feixes de fibras, por ex., 
para fazer feixes de fibras ou multifibras [4] 

37/029 . . . . Fornos para esse fim [5] 
37/03 . . . Meios de estiramento, por ex., tambores de 

estiramento [3] 
37/035 . . . . tendo meios para deflexão ou remoção de 

fibras [3] 
37/04 . . por utilização de força centrífuga [3] 
37/05 . . . por projeção em corpo rotativo que não tem 

orifícios radiais [3] 
37/06 . . por sopro, jateamento ou injeção de ar em vidro 

derretido, por ex., para fazer fibras curtas ou 
cortadas [3] 

37/065 . . . a partir de tubos, hastes, fibras ou filamentos [3] 

37/07 . Controle ou regulação (controle ou regulação em geral 
G 05) [3] 

37/075 . Manufatura de fibras ou filamentos consistindo de 
diferentes tipos de vidro ou caracterizadas pela forma, 
por ex., fibras ocas, fibras onduladas (37/022, 37/027, 
37/028m têm prioridade, guias de luz per se G 02 B 
6/00) [3,4] 

37/08 . Buchas; Fieiras; Bocais; Placas de bocais (bocais em 
geral B 05 B) 

37/081 . . Buchas de fusão indireta [5] 
37/083 . . Bocais; Placas de bocais de buchas (37/095 tem 

prioridade) [5] 
37/085 . . Seus dispositivos de alimentação [3] 
37/09 . . aquecidos eletricamente [3] 
37/092 . . . Aquecimento por resistência direta [5] 
37/095 . . Utilização de materiais para os mesmos [3] 
37/10 . Tratamento não químico (C 03 C 25/00 tem prioridade; 

fios ou linhas D 02; tecidos D 03; panos não tecidos D 
04) 

37/12 . . de fibras ou filamentos durante o enrolamento [3] 
37/14 . . Reformação de fibras ou filamentos (37/025 tem 

prioridade) [3] 
37/15 . . . com aplicação de calor, por ex., para fabricar 

elementos de fibras óticas (costura dos guias de 
luz por fusão G 02 B 6/255; tratamento de guias 
de luz para moldar elementos óticos G 02 B 
6/287) [5] 

37/16 . . Corte ou ruptura (guias de luz G 02 B 6/25) [3,5] 
 
40/00 Prevenção de adesão entre vidro e vidro ou entre vidro e 

os meios usados para conformá-lo [3] 
40/02 . por lubrificação; Uso de materiais como composições 

para soltar ou lubrificar [3] 
40/027 . . Aparelhos para aplicar lubrificantes aos moldes ou 

ferramentas de modelagem do vidro [5] 
40/033 . . Meios  para  impedir a aderência entre vidro e vidro 

[5] 
40/04 . usando gás [3]
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Índice da Subclasse
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
 Para vidros ................................................... 1/00, 3/00, 4/00, 
   6/00, 10/00 a 12/00 
 Para vidros, para esmaltes vítreos .......................... 1/00, 8/00 
 Para vidro-cerâmica desvitrificada................................ 10/00 
 Para fibras ou filamentos............................................... 13/00 
 Para vidros contendo um componente não vítreo.......... 14/00 

 
 
TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES 
 Por difusão pela superfície ............................................21/00 
 Por revestimento............................................................17/00 
 Outros tratamentos ............................................15/00, 19/00, 
  23/00 
 De fibras ou filamentos .................................................25/00 
UNIÃO ............................................................................27/00, 29/00 
VIDRO DE ESTRUTURA ESPECIAL................. 10/00 a 12/00,14/00 
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Composição química de vidros, vidrados ou esmaltes vítreos  
 
Nota 

Nos grupos 1/00 a 14/00, salvo indicação contrária, uma 
invenção é classificada no último local apropriado [4] 

 
1/00 Ingredientes geralmente utilizáveis na manufatura de vidros 

vidrados ou esmaltes vítreos 
1/02 . Ingredientes pré-tratados 
1/04 . Opacificadores, por ex., fluoretos ou fosfatos; Pigmentos 
1/06 . . para produção de produtos de pigmentação não 

uniforme, por ex., matizados, marmoreados, ou raiados  
1/08 . para produzir efeitos de fendas ou rachaduras  
1/10 . para produzir produtos transparentes de coloração uniforme 
 
3/00 Composições de vidro (composições das matérias-primasou 

das fórmulas de vidro 6/00) [4] 
3/04 . contendo sílica [4] 
 

Nota 

Invenções em que a sílica está presente especificamente em 
um percentual abrangido por dois grupos 3/06, 3/062 ou 3/076 
são classificadas em cada um dos grupos. Se abrangido por 
mais do que dois desses grupos, elas são classificadas somente 
no grupo 3/04 [4] 

3/06 . . com mais de 90% em peso de sílica, por ex., quartzo  [4] 
3/062 . . com menos de 40% em peso de sílica [4] 
3/064 . . . contendo boro [4] 
3/066 . . . . contendo zinco [4] 
3/068 . . . . contendo terras raras [4] 
3/07 . . . contendo chumbo [4] 
3/072 . . . . contendo boro [4] 
3/074 . . . . . contendo zinco [4] 
3/076 . . com  40%  a  90%  em  peso de sílica [4] 
3/78 . . . contendo um óxido de metal divalente, por ex., um 

óxido de zinco [4] 
3/083 . . . contendo óxido de alumínio ou um composto de 

ferro [4] 
3/085 . . . . contendo  um  óxido  de  um  metal divalente 

[4] 
3/087 . . . . . contendo óxido de cálcio, por ex., folha 

comum ou vidro para recipiente [4] 
3/089 . . . contendo boro [4] 
3/091 . . . . contendo alumínio [4] 
3/093 . . . . . contendo zinco ou zircônio [4] 
3/095 . . . contendo terras raras [4] 
3/097 . . . contendo fósforo, nióbio ou tântalo [4] 
3/102 . . . contendo chumbo [4] 
3/105 . . . . contendo alumínio [4] 
3/108 . . . . contendo boro [4] 
3/11 . . . contendo halogênio ou nitrogênio [4] 
3/112 . . . . contendo flúor [4] 
3/115 . . . . . contendo boro [4] 
3/118 . . . . . . contendo alumínio [4] 
3/12 . Composições de vidro livres de sílica [4] 
3/14 . . contendo boro [4] 
3/145 . . . contendo alumínio ou berílio [4] 
3/15 . . . contendo terras raras [4] 

3/155 . . . . contendo  zircônio,  titânio, tântalo ou 
nióbio [4] 

3/16 . . contendo fósforo [4] 
3/17 . . . contendo alumínio ou berílio [4] 
3/19 . . . contendo boro [4] 
3/21 . . . contendo titânio, zircônio, vanádio, tungstênio 

ou molibdênio [4] 
3/23 . . contendo halogênio e pelo menos um óxido, por ex., 

óxido de boro [4] 
3/247 . . . contendo flúor e fósforo [4] 
3/253 . . contendo germânio [4] 
3/32 . Composições de vidro isentas de óxidos, por ex., 

haletos, binários ou  ternários, sulfetos, ou nitretos de 
germânio, selênio ou telúrio [4] 

 
4/00 Composições de vidro com propriedades especiais [4] 
 
Nota 
 Uma invenção classificada no grupo 4/00, é também 

classificada de acordo com a composição do vidro em 
grupos apropriados do grupo 3/00. [4] 

 
4/02 . para vidro colorido [4] 
4/04 . para vidro fotossensível  [4] 
4/06 . . para vidro fototrópico ou fotocrômico [4] 
4/08 . para vidro que absorve seletivamente radiação de 

comprimentos de onda específicos [4] 
4/10 . para  vidro que transmite infra-vermelho [4] 
4/12 . para  vidro luminescente; para vidro fluorescente [4] 
4/14 . para vidro eletrocondutor [4] 
4/16 . para vidro dielétrico [4] 
4/18 . para vidro sensível a íons [4] 
4/20 . para vidro resistente a produtos químicos [4] 
 
6/00 Composições das matérias-primasou das fórmulas de 

vidro (ingredientes  simples das composições das matérias-
primas1/00) [4] 

 
Nota 
 Este grupo abrange também as composições que são 

determinadas para serem suficientemente  aquecidas para 
que seus ingredientes fundam para formar um vidro, por 
ex., cargas para forno de vidro [4] 

 
6/02 . contendo silicatos, por ex., �cullet� [4] 
6/04 . contendo sílica não combinada por ex., areia [4] 
6/06 . contendo compostos halogenados [4] 
6/08 . contendo pellets ou aglomerados  [4] 
6/10 . contendo escória [4] 
 
8/00 Esmaltes; Vidrados (vidrados a frio para cerâmicas C 04 B 

41/86); Composições para vedação por fusão 
constituídas de composição de fritas tendo adição de 
material não fritado ou cru [4] 

8/02 . Composições de fritas, isto é, em uma forma triturada 
ou em pó [4] 

8/04 . . contendo zinco [4] 
8/06 . . contendo halogênio [4] 
8/08 . . contendo fósforo [4] 
8/10 . . contendo chumbo [4] 
8/12 . . . contendo titânio ou zircônio [4] 
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8/14 . Misturas de fritas de vidro tendo adição de material não 
fritado, por ex., opacificantes, corantes, aditivos 
triturados [4] 

8/16 . . com veículos ou agentes de suspensão, por ex., 
�slip� (argila líquida) [4] 

8/18 . . contendo metais livres [4] 
8/20 . . contendo compostos de titânio; contendo compostos 

de zircônio [4] 
8/22 . contendo duas ou mais fritas de composições diferentes 
8/24 . composições de vedação por fusão constituídas de 

composições de frita tendo adição de material não 
fritado, isto é, para uso como selante entre materiais 
diferentes, por ex., vidro e metal; Soldas de vidro [4] 

 
10/00 Vidro-cerâmica desvitrificada, isto é, vidro-cerâmica 

tendo uma fase cristalina dispersa, em uma fase vítrea e 
constituindo, no mínimo 50% em peso da composição 
total [4] 

10/02 . Fase cristalina isenta de sílica e silicato por ex., 
espinélio, titanato de bário [4] 

10/04 . . Fase cristalina de silicato ou polissilicato, por ex., 
mulita diopsídio, esfênio ou titatina, plagioclasio [4] 

10/06 . . Fase cristalina de aluminossilicato de óxido de 
metal divalente por ex., anortita, cerâmicas de 
escória [4] 

10/08 . . . Aluminossilicato de magnésio, por ex., 
cordierita  [4] 

10/10 . . Fase cristalina de aluminossilicato de metal alcalino 
[4] 

10/12 . . . Aluminossilicato de lítio, por ex., espodumênio, 
eucriptita [4] 

10/14 . Fase cristalina contendo sílica por ex., quartzo 
modificado, cristobalita [4] 

10/16 . Fase cristalina contendo halogênio [4] 
 
11/00 Vidro multicelular [4] 
 
12/00 Pó de vidro (8/02 tem prioridade); Composições de contas 

de vidro [4] 
12/02 . Contas refletoras [4] 
 
13/00 Composições para fibras ou filamentos (manufatura de 

fibras ou filamentos C 03 B 37/00) 
13/02 . contendo compostos de titânio ou zircônio [4] 
13/04 . Fibras óticas, por ex., composições do núcleo e  do 

revestimento das fibras (guias de luz G 02 B 6/00) [4] 
13/06 . Fibras minerais , por ex., lã de escória, lã mineral, lã de 

rocha [4] 
 
14/00 Composições de vidro contendo um componente não 

vítreo, por ex., composições contendo fibras, filamentos 
�whiskers�, �platelets�, ou similares dispersos na matriz 
de vidro (composições das matérias-primasou das fórmulas 
de vidro 6/00; vidro-cerâmicas desvitrificadas 10/00) [4] 

 
Tratamento da superfície de vidro; Tratamento da superfície de  
fibras ou filamentos de vidro; minerais ou escórias [4] 
 
Nota 
 
 O tratamento de materiais especialmente adaptados para 

melhorar suas propriedades de enchimento em argamassas, 
concreto, pedras artificiais, ou similares é classificado na 
subclasse C 04 B [4] 

15/00 Tratamento da superfície do vidro por gravura à água 
forte (Gravura à água forte das fibras 25/06; composições 
para gravura à água forte ou para o abrilhantamento de 
superfícies, em geral C 09 K 13/00) [2] 

15/02 . para obtenção de uma superfície lisa 
 
17/00 Tratamento da superfície do vidro, por ex., de vidro 

desvitrificado, outro que não fibras, por revestimento 
17/02 . com vidro (17/34, 17/44 têm prioridade) [3] 
17/04 . . fritando pó de vidro  
17/06 . com metais (17/34, 17/44 têm prioridade) [3] 
17/09 . . por depósito a partir da fase vapor [3] 
17/10 . . por depósito a partir da fase líquida 
17/22 . com outro material inorgânico (17/34, 17/44 têm 

prioridade) [3] 
17/23 . . Óxidos (17/02 tem prioridade) [3] 
17/245 . . . por depósito a partir da fase vapor [3] 
17/25 . . . por depósito a partir da fase líquida [3] 
17/27 . . . por oxidação de revestimento aplicado 

anteriormente [3] 
17/28 . com material orgânico (17/34, 17/44 têm prioridade) 

[3] 
17/30 . . com compostos contendo silício 
17/32 . . com resinas sintéticas ou naturais (17/30 tem 

prioridade) 
17/34 . com pelo menos dois revestimentos tendo composições 

diversas (17/44 tem prioridade) [3] 
17/36 . . sendo pelo menos um revestimento um metal [3] 
17/38 . . . sendo pelo menos um revestimento com 

material orgânico [3] 
17/40 . . . todos os revestimentos sendo metálicos [3] 
17/42 . . pelo menos um revestimento de material orgânico e 

pelo menos um revestimento não metálico [3] 
17/44 . Conferimento de brilho [3] 
 
19/00 Tratamento da superfície do vidro por meios mecânicos 

(jato de areia, esmerilhamento, ou polimento do vidro B24) 
 
21/00 Tratamento do vidro por difusão de íons ou metais pela 

superfície 
 
23/00 Outros tratamentos da superfície do vidro, exceto na 

forma de fibras 
 
25/00 Tratamento da superfície de fibras ou filamentos de 

vidro, minerais ou escórias 
25/02 a 
25/04 (transferidos para 25/10) 
25/06 (transferido para 25/68) 
25/10 . mediante revestimento [7] 
25/12 . . Métodos gerais de revestimento; Dispositivos para 

os mesmos [7] 
25/14 . . .  Pulverização [7] 
25/16 . . . Imersão [7] 
25/18 . . . utilizando dispositivos de extrusão [7] 
25/20 . . . Contatando as fibras com aplicadores, por ex., 

rolos [7] 
25/22 . . . Deposição por fase vapor [7] 
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Notas 

(1) Nos grupos 25/24 a 25/54, salvo indicação contrária, a 
classificação é feita no último local apropriado. [7] 

(2) Nos grupos 25/24 a 25/44, é aconselhável acrescentar os 
códigos de indexação relativos aos constituintes 
individuais da composição. Os códigos de indexação, que 
são escolhidos dentre os grupos 25/24 a 25/44, 
apresentam os mesmos números que os dos símbolos de 
classificação, porém é utilizada uma vírgula ao invés  da 
barra oblíqua e deve ser ligado. [7] 

(3) Atenção para o Capítulo IV do Guia, que estabelece as  
regras referentes à aplicação e apresentação dos 
diferentes tipos de códigos de indexação. [7]  

 
25/24 . . Revestimentos contendo materiais orgânicos [7] 
25/26 . . . Compostos macromoleculares ou pré-

polímeros [7] 
25/28 . . . . obtidos por reações que envolvem apenas 

ligações insaturadas de carbono-carbono, 
por ex., resinas acrílicas [7] 

25/30 . . . . . Poliolefinas [7] 
25/32 . . . .  obtidos de outro modo que não por reações 

envolvendo apenas ligações insaturadas 
carbono-carbono [7]  

25/34 . . . . .  Polímeros de condensação de aldeídos, 
por ex., com fenóis, uréias, melaminas, 
amidas ou aminas [7] 

25/36 . . . . .  Resinas epóxi [7] 
25/38 . . . Compostos organo-metálicos [7] 
25/40 . . . Compostos de organo-silício [7] 
25/42 . .  Revestimentos contendo materiais inorgânicos [7] 
25/44 . . . Carbono, por ex., grafite [7] 
25/06 . . . Metais [7] 
25/48 . . com dois ou mais revestimentos tendo diferentes 

composições [7]  
 
Nota 
 

Se um ou mais dos revestimentos individuais forem de 
interesse, para cada um desses revestimentos, a 
classificação é feita também em um ou mais dos grupos 
25/24 a 25/44, de acordo com as notas anteriores ao grupo 
25/24. [7] 

 
25/50 . . . Revestimentos contendo apenas materiais 

orgânicos [7]  

 
25/52 . . . Revestimentos contendo apenas materiais 

inorgânicos [7] 
25/54 . . . Combinações de um ou mais revestimentos 

contendo materiais orgânicos apenas com um 
ou mais revestimentos contendo apenas 
materiais inorgânicos [7]  

25/60 . mediante difusão de íons ou metais na superfície [7] 
25/62 . mediante aplicação de energia elétrica ou energia de 

onda ou radiação de partícula ou por implantação de 
íon (para secagem ou desidratação 25/64) [7] 

25/64 . Secagem; Desidratação; Desidroxilação [7] 
25/66 . Tratamento químico, por ex., lixiviação, tratamento 

com ácido ou álcali (desidroxilação 25/64) [7] 
25/68 . .  por gravura a água forte [7] 
25/70 . Limpeza, por ex., para reutilização (25/62 a 25/66 tem 

prioridade) [7] 
 
 
União de vidro a vidro ou a outros materiais (composições de 
vedação por fusão 8/24) 
 
Nota 
 
Os produtos em camadas classificados nos grupos 27/00 ou 29/00 
são também classificados na subclasse B 32 B. 
 
27/00 União de peças de vidro a peças de outros materiais 

inorgânicos;União de vidro a vidro por métodos outros 
que não a fusão (17/00 tem prioridade; vidro reforçado 
com arame C 03 B; união de vidro a cerâmicas C 04) 

27/02 . por fusão direta de vidro sobre o metal 
27/04 . união de vidro a metais por meio de uma camada 

intermediária 
27/06 . união de vidro a vidro por métodos outros que não a 

fusão (fusão C 03 B 23/20; unidades para uso como 
elementos para fechamento de aberturas em paredes ou 
similares e que compreendem dois ou mais vidros 
paralelos fixos um ao outro de forma permanente E 06 
B 3/66) [5] 

27/08 . . por meio de um metal intercalado 
27/10 . . por meio de adesivos especialmente adaptados a 

esse fim 
27/12 . . . Vidro laminado (características mecânicas da 

manufatura de laminados de vidro uma parte 
dos quais é constituída de material plástico B 32 
B) 

 
29/00 União de metais por meio de vidro 
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C04 CIMENTO; CONCRETO; PEDRA ARTIFICIAL; CERÂMICA; REFRATÁRIOS (ligas baseadas em 
metais refratários C 22 C) [4] 

 
Nota 
 
Esta classe não abrange características mecânicas incluídas em outro local, por ex., trabalho mecânico B 28, fornos F 27. 
 
C 04 B CAL; MAGNÉSIA; ESCÓRIA; CIMENTOS; SUAS COMPOSIÇÕES, POR EX., ARGAMASSA, CONCRETO OU MA 

TERIAIS DE CONSTRUÇÕES SIMILARES; PEDRA ARTIFICIAL; CERÂMICA (vidro-cerâmica desvitrificado C 03 C 10/00); 
REFRATÁRIOS; TRATAMENTO DA PEDRA NATURAL [4] 

 
Notas 
 
(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: [6] 

- "cargas" incluem pigmentos, agregados e materiais fibrosos de reforço; [6] 
- "ingredientes ativos" incluem agentes adjuvantes de processamento ou agentes aperfeiçoadores de propriedades, por ex., adjuvantes de 

moagem usados após o processo de queima ou usados na ausência de um processo de queima; [6]  
- "argamassa" "concreto" e "pedra artificial" devem ser considerados como um único grupo de materiais e, portanto, salvo indicação 

contrária, os mesmos incluem argamassa, concreto e outras composições cimentícias. [6] 
(2) Nos grupos 7/00 a 32/00, salvo indicação contrária, a classificação é feita no último local apropriado. [4] 
(3) A composição classificada nos grupos 26/00 ou 28/00 é também classificada nos grupos 14/00 a 24/00 se o enchimento ou o ingrediente 

ativo for importante [4] 
(4) Nos grupos 26/00 a 30/00, é aconselhável acrescentar, os códigos de indexação representando a informação adicional relativas aos 

constituintes individuais. Dentre os grupo 7/00 a 24/00, com exceção dos grupos 7/13, 7/36 a 7/60, 9/11 a 9/20, 11/02 a 11/036, 11/28 e 
11/30, possuem a mesma numeração. Os códigos de indexação que são escolhidos dentre os grupos 7/00 a 24/00, possuem a mesma 
numeração dos símbolos da classificação porém usa-se dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua e devem ser ligados. [4] 

(5) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de código de 
indexação. [6] 

 
 
Índice da Subclasse 
CAL; MAGNÉSIA; ESCÓRIA............................................. 2/00, 5/00 
CIMENTOS .......................................................................7/00 a 12/00 
ARGAMASSAS; CONCRETO; PEDRA ARTIFICIAL 
 Composições ....................................................26/00 a 32/00 
 Materiais do enchimento...................................14/00 a 20/00 
 Ingredientes ativos ............................................. 22/00, 24/00 
 Produtos porosos........................................................... 38/00 
 Influenciar ou modificar as  
 propriedades das argamassas......................................... 40/00 

 
 Pós-tratamento...............................................................41/00 
CERÂMICAS 
 Artigos de argila ............................................................33/00 
 Outras cerâmicas ...........................................................35/00 
 União.............................................................................37/00 
 Produtos porosos ...........................................................38/00 
 Pós-tratamento...............................................................41/00 
TRATAMENTO DE PEDRA NATURAL...................................41/00 

 

Cal;  Magnésia; Escória 
 
2/00 Cal, magnésia ou dolomita (cimento de cal hidráulica 

7/34) [4] 
2/02 . Cal [4] 
2/04 . . Extinção da cal [4] 
2/06 . . . com adição de substâncias, por ex., agentes 

hidrofóbicos [4] 
2/08 . . . Dispositivos para este fim [4] 
2/10 . Pré aquecimento, queima, calcinação ou resfriamento 

(descarbonatação durante a queima da matéria bruta do 
cimento 7/43) [4] 

2/12 . . em fornos de cuba ou fornos verticais (fornos de 
cuba ou fornos verticais em geral F 27 B 1/00) [4] 

 
5/00 Tratamento de escória fundida (manufatura de lã de 

escória C 03 B; em ou para a produção de metais C 21 B, C 
22 B; Pedra artificial de escória fundida (aspectos 
mecânicos B 28 B 1/54) [4] 

5/02 . Granulação (aparelhos B 01 J 2/00); Desidratação; 
Secagem 

5/06 . Ingredientes, outros além da água, adicionados à 
escória fundida; Tratamento com gases ou com 
material gerador de gás, por ex., para obter escória 
porosa [4] 

Cimentos 
 
7/00 Cimentos hidráulicos (cimento à base de sulfato de cálcio 

11/00)  
7/02 . Cimento Portland 
7/04 . . usando matérias-primascontendo gesso 
7/06 . . usando matérias-primasalcalinas 
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7/12 . Pozolanas naturais; Cimentos pozolânicos naturais 
(cimentos contendo escória 7/14) [4] 

7/13 . . Suas misturas com materiais aglutinantes 
inorgânicos, por ex., cimentos Portland [4] 

7/14 . Cimentos contendo escória  
7/147 . . Escória metalúrgica [4] 
7/153 . . . Suas misturas com outros materiais aglutinantes 

inorgânicos ou outros ativadores [4] 
7/17 . . . . com ativadores contendo óxido de cálcio [4] 
7/19 . . . . Cimento Portland [4] 
7/21 . . . . com ativadores contendo sulfato de 

cálcio[4] 
7/22 . Cimentos de minério de ferro [4] 
7/24 . Cimentos produzidos a partir de xisto betuminoso, 

resíduos ou refugo outros que não escória [4] 
7/26 . . a partir de matérias-primascontendo poeiras (cinzas)  

de chaminés 
7/28 . . a partir de resíduos de combustão (7/26 tem 

prioridade) [4] 
7/30 . . a partir de xisto betuminoso; a partir de resíduos de 

xisto betuminoso [4] 
7/32 . Cimentos aluminosos 
7/34 . Cimentos de cal hidráulica; Cimentos romanos 
7/345 . Cimentos hidráulicos não abrangidos por nenhum dos 

grupos 7/02 a 7/34 [4] 
7/36 . Manufatura de cimento hidráulico em geral 
7/38 . . Preparação ou tratamento, de matéria prima 

individualmente ou como massa [4] 
7/40 . . . Desidratação; Formação, por ex., granulação 

(aparelhos para granulação B 01 J 2/00) 
7/42 . . . Ingredientes ativos adicionados antes ou durante 

o processo de queima (após o processo de 
queima 22/00, 24/00) 

7/43 . . Tratamento térmico, por ex., pré-calcinação, 
queima, fusão; Resfriamento [4] 

7/44 . . . Queima; Fusão [4] 
7/45 . . . . em leito fluidizado [4] 
7/46 . . . . elétrico [4] 
7/47 . . . Resfriamento [4] 
7/48 . . Tratamento do clinquer (7/47 tem prioridade) [4] 
7/51 . . . Hidratação  [4] 
7/52 . . . Pulverização 
7/60 . . Métodos para eliminação de metais, alcalinos ou 

seus compostos [4] 
9/00 Cimentos de magnésio ou cimentos de pega similar 
9/02 . Cimentos de magnésio contendo cloretos por ex., 

cimentos Sorel 
9/04 . Cimentos de magnésio contendo sulfatos, nitratos, 

fosfatos ou fluoretos 
9/06 . Cimentos contendo compostos de metais outros que 

não compostos de magnésio, por ex., compostos de 
zinco e chumbo 

9/11 . Suas misturas com outros materiais aglutinantes 
inorgânicos [4] 

9/12 . . com cimentos hidráulicos, por ex., cimento Portland 
9/20 . Manufatura, por ex., preparação das massas (pré-

aquecimento, queima, calcinação ou resfriamento de 
pedra calcária, magnesita ou dolomita 2/10) 

 
11/00 Cimentos de sulfato de cálcio 
11/02 . Desidratação do gesso 

11/024 . . Ingredientes adicionados antes ou durante o 
processo de calcinação, por ex., modificadores de 
calcinação [4] 

11/028 . . Seus dispositivos [4] 
11/032 . . . para processo úmido, por ex., desidratação em  

solução  ou sob condições de vapor saturado [4] 
11/036 . . . para processo seco, por ex., desidratação em 

leito fluidizado ou forno rotativo [4] 
11/05 . obtenção da anidrita (11/028 tem prioridade) [4] 
11/06 . a partir da anidrita 
11/26 . começando a partir do fosfogesso ou refugo, por ex., 

purificação de produtos de fumaça (11/02 tem 
prioridade; purificação química de fumaça, fumos ou 
gases de exaustão B 01 D 53/34) [4] 

11/28 . Suas misturas com outros materiais aglutinantes 
inorgânicos (7/04, 7/153 tem prioridade) [4] 

11/30 . . com cimentos hidráulicos, por ex., cimento Portland 
[4] 

12/00 Cimentos não abrangidos pelos grupos 7/00 a 11/00 [4] 
12/02 . Cimentos de fosfato (em ou para manufatura de 

cerâmica 33/00,35/00) [4] 
12/04 . Cimentos de metal alcalino ou cimento de silicato de 

amônio (silicatos de metal alcalino per se sua 
preparação C 01 B 33/32; silicatos de amônio per se, 
sua preparação C 01 C 1/00) [4] 

 
Uso de materiais como enchimento (cerâmicas 33/00, 35/00 
elementos de reforço para materiais de construção E 04 C 5/00) [4] 
 
14/00 Uso de materiais inorgânicos como enchimento, por ex., 

pigmentos para argamassas, concreto, pedra artificial 
ou similar; Tratamento de materiais inorgânicos 
especialmente adaptados para melhorar suas 
propriedades de enchimento em argamassas, concreto, 
pedra artificial ou similar (expandindo ou desfibrando 
materiais 20/00) [4] 

14/02 . Materiais granulares [4] 
14/04 . . Materiais ricos em sílica;  Silicatos [4] 
14/06 . . . Quartzo; Areia [4] 
14/08 . . . Terra diatomácea [4] 
14/10 . . . Argila [4] 
14/12 . . . . Argila expandida [4] 
14/14 . . . Minerais de origem vulcânica [4] 
14/16 . . . . porosos, por ex., pedra pome [4] 
14/18 . . . . Perlita [4] 
14/20 . . . Mica; Vermiculita [4] 
14/22 . . . Vidro 
14/24 . . . . poroso, por ex., vidro espumoso [4] 
14/26 . . Carbonatos [4] 
14/28 . . . de cálcio [4] 
14/30 . . Outros óxidos que não a sílica [4] 
14/32 . . Carbetos; Nitretos; Boretos [4] 
14/34 . . Metais [4] 
14/36 . . Materiais inorgânicos não abrangidos pelos grupos 

14/04 a 14/34 [4] 
14/38 . Materiais fibrosos; �whiskers�  [4] 
14/40 . . Asbesto [4] 
14/42 . . Vidro [4] 
14/44 . . . Tratamento  para  melhorar  a resistência  

alcalina [4] 
14/46 . . Lã de rocha [4] 
14/48 . . Metal [4] 
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16/00 Uso de materiais orgânicos como enchimento, por ex., 
pigmentos para argamassas, concreto, pedra artificial 
ou similar; Tratamento de materiais orgânicos 
especialmente adaptados para melhorar suas 
propriedades de enchimento em argamassa, concreto, 
pedra artificial ou similar [4] 

16/02 . Materiais celulósicos (materiais celulósicos de rejeito, 
por ex., serragem, casca de arroz, 18/24) [4] 

16/04 . Compostos  macromoleculares (16/02  tem prioridade) 
[4] 

16/06 . . fibrosos [4] 
16/08 . . porosos, por ex., contas de poliestireno expandido 

[4] 
16/10 . . . tratamento para melhorar a mistura com 

argamassa [4] 
16/12 . caracterizados pela forma (compostos fibrosos 

macromoleculares 16/06; compostos porosos 
macromoleculares 16/08) 

 
18/00 Uso de aglomerados ou materiais de rejeito ou refugo, 

como enchimento para argamassas, concreto, pedra 
artificial similar (uso de materiais de refugos para 
manufatura de cimento 7/24); Tratamento de 
aglomerados ou materiais de rejeito ou refugo, 
especialmente adaptados para melhorar suas 
propriedades de enchimento em argamassa, concreto, 
pedra artificial ou similar [4] 

18/02 . Materiais aglomerados [4] 
18/04 . Materiais de rejeito; Refugo [4] 
18/06 . . Resíduos de combustão, por ex., purificação de 

produtos de fumaça, fumos, ou gases de exaustão 
[4] 

18/08 . . . Poeira de combustão [4] 
18/10 . . . Refugo de combustão [4] 
18/12 . . de pedreiras, minas ou similares [4] 
18/14 . . de processos  metalúrgicos (tratamento da escória 

fundida 5/00;  para a manufatura de cimento7/14) 
[4] 

18/16 . . de indústria de construção ou cerâmica [4] 
18/18 . . orgânico (18/10 tem prioridade) [4] 
18/20 . . . de compostos macromoleculares [4] 
18/22 . . . . Borracha [4] 
18/24 . . . Refugo vegetal, por ex., casca de arroz, refugo 

de espiga de milho; Materiais celulósicos, por 
ex., papel [4] 

18/26 . . . . Madeira, por ex., serragem, raspas de 
madeira [4] 

18/28 . . . . Mineralização; Suas composições [4] 
18/30 . . Mistura de rejeito; Rejeito de composição 

indefinida, por ex., rejeito urbano (18/10 tem 
prioridade) [4] 

 
20/00 Uso de materiais como enchimento, para argamassas, 

concreto, pedra artificial ou similar, de acordo com mais 
de um dos grupos 14/00 a 18/00 e caracterizado pela 
forma ou distribuição granular; Tratamento de 
materiais de acordo com mais de um dos grupos 14/00 a 
18/00 especialmente adaptados para melhorar suas 
propriedades de enchimento em argamassas, concreto, 
pedra artificial ou similar; Materiais expandidos ou 
desfibrados [4] 

20/02 . Tratamento [4] 
20/04 . . Tratamento térmico [4] 
20/06 . . . Expandindo argila, perlita, vermiculita ou 

materiais granulares similares [4] 
20/08 . . Asbesto desfibrado [4] 
20/10 . Revestimento ou impregnação [4] 
20/12 . . Revestimento múltiplo ou impregnação múltipla [4] 

Uso de materiais como ingredientes ativos [4] 
 
Notas 
(1) Ingredientes ativos que reagem com compostos de cimento 

para formar fases mineralógicas novas ou modificadas e são 
adicionados antes do processo de endurecimento, como 
também cimentos adicionados como aditivos e outros 
cimentos são classificados nos grupos 7/00 a 12/00, por ex., 
no grupo 7/42. [4] 

(2) Nos grupos 22/00 e 24/00, é aconselhável acrescentar os 
códigos de indexação do grupo 103:00. Os códigos de 
indexação devem ser não ligados. [6]  

 
 
22/00 Uso de materiais inorgânicos como ingredientes ativos 

para argamassas, concreto, pedra artificial ou similar 
por ex., aceleradores [4] 

22/02 . Elementos [4] 
22/04 . . Metais, por ex., alumínio usado como agente de 

expansão [4] 
22/06 . Óxidos, Hidróxidos [4] 
22/08 . Ácidos ou seus sais [4] 
22/10 . . contendo carbono na parte aniônica por ex., 

carbonatos [4] 
22/12 . . contendo halogênio na parte aniônica, por ex., 

cloreto de cálcio [4] 
22/14 . . contendo enxofre na parte aniônica, por ex., sulfetos 

[4] 
22/16 . . contendo fósforo na parte aniônica, por ex., fosfatos 

[4] 
 
24/00 Uso de materiais orgânicos como ingredientes ativos 

para argamassas, concreto, pedra artificial ou similar 
por ex., plastificantes [4] 

24/02 . Álcoois; Fenóis; Éteres [4] 
24/04 . Ácidos carboxílicos; Seus sais, anidridos ou ésteres [4] 
24/06 . . contendo grupos hidroxi [4] 
24/08 . Gorduras; Óleos graxos; Ésteres de ácidos graxos; 

Ácidos graxos superiores, isto é, tendo no mínimo sete 
átomos de carbono numa cadeia linear ligada a um 
grupo carboxila; Gorduras ou óleos oxidados [4] 

24/10 . Carbohidratos ou seus derivados [4] 
24/12 . Compostos contendo nitrogênio [4] 
24/14 . . Peptídeos; Proteínas; Seus derivados [4] 
24/16 . Compostos contendo enxofre [4] 
24/18 . . Ácido lignino sulfônico ou seus derivados, por ex., 

lixívia de sulfito [4] 
24/20 . . Compostos aromáticos sulfonados [4] 
24/22 . . . Seus produtos de condensação [4] 
24/24 . Compostos macromoleculares (24/14 tem prioridade; 

compostos macromoleculares contendo grupos 
sulfonato ou sulfato 24/16) [4, 6] 

24/26 . . obtidos por reações envolvendo somente ligações 
carbono-carbono insaturados [4] 

24/28 . . obtidos por outras reações que não envolvem 
somente ligações carbono-carbono insaturados [4] 

24/30 . . . Polímeros de condensação de aldeídos ou 
cetonas [4] 

24/32 . . . Poliéteres, por  ex., poliglicol  éter  alquilfenol 
[4] 

24/34 . . Resinas naturais por ex., rosin ou colofônia [4] 
24/36 . . Materiais betuminosos por ex., alcatrão, piche [4] 
24/38 . . Polissacarídeos ou seus derivados [4] 
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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) 

24/40 . Compostos contendo silício, titânio ou zircônio [4] 
24/42 . . Compostos tendo uma ou mais ligações carbono-

silício [4] 
 
Composições de argamassas, concreto, pedra artificial ou 
similares (pedra artificial de escória líquida 5/00) [4] 
 
Nota 
 Nos grupos 26/00 a 32/00, é aconselhável acescentar os 

códigos de indexação do grupo 111:00. Os códigos de 
indexação devem ser não ligados. [6] 

 
26/00 Composições de argamassa, concreto, pedra artificial 

ou similares contendo somente ligantes orgânicos [4] 
26/02 . Compostos macromoleculares [4] 
26/04 . . obtidos por reações que envolvem somente ligações 

carbono-carbono insaturadas [4] 
26/06 . . . Acrilatos [4] 
26/08 . . . contendo halogênio [4] 
26/10 . . obtidos por outras reações que não envolvem 

somente ligações carbono-carbono insaturadas [4] 
26/12 . . . Polímeros da condensação de aldeídos ou 

cetonas [4] 
26/14 . . . Poliepóxidos [4] 
26/16 . . . Poliuretanos [4] 
26/18 . . . Poliésteres; Policarbonatos [4] 
26/20 . . . Poliamidas [4] 
26/22 . . Resinas naturais, por ex., rosin ou colofônia [4] 
26/24 . . . Licor residual celulósico, por ex., lixívia de 

sulfito [4] 
26/26 . . Materiais betuminosos, por ex., alcatrão, piche [4] 
26/28 . . Polissacarídeos ou seus derivados [4] 
26/30 . Compostos tendo uma ou mais ligações carbono-metal 

ou cabono-silício [4] 
26/32 . . contendo silício [4] 
 
28/00 Composições de argamassas, concreto, pedra artificial 

ou similares, contendo ligantes inorgânicos ou produtos 
de reação de um ligante inorgânico e um ligante 
orgânico, por ex., cimentos de policarboxilatos [4] 

28/02 . contendo cimentos hidráulicos outros que não de 
sulfato de cálcio [4] 

28/04 . . Cimentos Portland [4] 
28/06 . . Cimentos  aluminosos (argamassas refratárias 

35/66) [4] 
28/08 . . Cimentos de escória [4] 
28/10 . . Cimentos  de  cal ou cimentos de óxido de 

magnésio  [4] 
28/12 . . . Cal hidráulica [4] 
28/14 . contendo cimentos de sulfato de cálcio [4] 
28/16 . . contendo anidrita [4] 
28/18 . contendo misturas do tipo cal-sílica [4] 
28/20 . . Cal e areia [4] 
28/22 . . Cal e pozolanas [4] 
28/24 . contendo alquilamônia ou silicatos de metal alcalino; 

contendo sóis de sílica [4] 
28/26 . . Silicatos de metais alcalinos [4] 
28/28 . contendo poliácidos orgânicos, por ex., cimentos de 

policarboxilato [4] 

28/30 . contendo cimentos de magnésio (cimentos de óxido de 
magnésio 28/10) [4] 

28/32 . . Cimentos de oxicloreto de magnésio, por ex., 
cimento Sorel [4] 

28/34 . contendo ligantes frios de fosfato [4] 
28/36 . contendo enxofre, sulfetos ou selênio [4] 
 
30/00 Composições de pedra artificial ou similares, não 

contendo ligantes [4] 
30/02 . contendo materiais fibrosos [4] 
 
32/00  Pedra artificial não prevista por qualquer um dos 

grupos desta subclasse [4] 
32/02 . com reforços [4] 
 
Cerâmica 
 
33/00 Artigos de argila (argamassas refratárias ou materiais de 

enchimento 35/66; produtos porosos 38/00) [2] 
33/02 . Preparação ou tratamento das matérias-

primasindividualmente ou em massas 
33/04 . . argila, caulim 
33/06 . . . Para tornar a cal inócua 
33/08 . . . . Para evitar a eflorescência 
33/10 . . Eliminação de ferro ou cal 
33/13 . . Ingredientes compostos (33/36, 35/71 têm 

prioridade) [2] 
33/14 . . . Matérias corantes 
33/16 . . . Matérias pobres, por ex., grog (material 

calcinado), quartzo 
33/18 . . . para liquefazer as massas 
33/20 . . para prensagem a seco (33/13 tem prioridade) 
33/22 . Produtos de grog (material calcinado) 
33/24 . Manufatura de porcelanas ou faianças 
33/26 . . de porcelana, para isolamento térmico 
33/28 . Vazamento em molde poroso (características 

mecânicas B 28 B 1/26) 
33/30 . Métodos de secagem 
33/32 . Métodos de queima 
33/34 . . combinados com vitrificação 
33/36 . Produtos de argila reforçados [2] 
 
35/00 Produtos modelados de cerâmica caracterizados por sua 

composição (produtos porosos 38/00; artigos caracterizados 
por sua forma especial ver classes pertinentes, por ex., 
revestimentos para panelas, funis, conchas de vazamento ou 
similares B 22 D 41/02); Composições de cerâmica 
(contendo metal livre ligado a carbetos, diamantes, óxidos, 
boretos, nitretos, silicietos, por ex., cermeto ou outros 
compostos metálicos, por ex., oxinitretos oxinitretos ou 
sulfetos, outros que não agentes reforçantes macroscópicos 
C 22 C); Processamento de pós de compostos 
inorgânicos, preparatório para manufatura de produtos 
cerâmicos (preparação química de pós de compostos 
inorgânicos C 01) [4] 

 
Nota 
(1) Neste grupo, as composições são classificadas de acordo 

com o constituinte presente na mais elevada proporção em 
peso. [3] 

(2) Neste grupo, o magnésio é considerado como um metal 
alcalino terroso. [6] 
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(3) Neste grupo, um material compósito é considerado como 
uma mistura sinterizada de diferentes materiais em pó, 
diferentes de adjuvantes de sinterização, os materiais 
estando presentes como fases separadas no produto 
sinterizado. [6]  

(4) Neste grupo, cerâmicas finas são consideradas como 
produtos que apresentam uma microestrutura policristalina, 
finamente granulada, por ex., de dimensões abaixo de 100 
micrômetros. [6] 

(5) A produção de pó cerâmico é classificada neste grupo, 
embora se refira à preparação de pó com características 
específicas. [6] 

(6) Neste grupo, é aconselhável acrescentar o código de 
indexação do grupo 101:00. O código de indexação deve 
ser não ligado. [6]  

 
35/01 . baseado em óxidos [6] 
35/03 . . baseado em óxido de magnésio, óxido de cálcio ou 

mistura de óxido derivada de dolomita [6] 
35/035 . . . Refratários de mistura de grãos classificados 

por tamanho contendo materiais refratários que 
não são óxidos, por ex., carbono [6] 

35/04 . . . baseado em óxido de magnésio [6] 
35/043 . . . . Refratários de mistura de grão classificados 

por tamanho [6] 
35/047 . . . . . contendo óxido de cromo ou minério de 

cromo [6] 
35/05 . . . . Refratários mediante fundição por fusão [6] 
35/053 . . . . Cerâmicas finas [6] 
35/057 . . . baseado em óxido de cálcio [6] 
35/06 . . . baseado em misturas de óxido derivadas de 

dolomita  
35/08 . . baseado em óxido de berílio [6] 
35/10 . . baseado em óxido de alumínio [6] 
35/101 . . . Refratários de misturas de grãos classificados 

por tamanho [6] 
35/103 . . . . contendo materiais refratários que não são 

óxidos, por ex., carbono (35/106 tem 
prioridade) [6] 

35/105 . . . . contendo óxido de cromo ou minério de 
cromo [6] 

35/106 . . . . contendo óxido de zircônio ou zircônio 
(ZrSiO4) [6] 

35/107 . . . Refratários mediante fundição por fusão [6] 
35/109 . . . . contendo óxido de zircônio ou zircônio 

(ZrSiO4) [6] 
35/111 . . . Cerâmicas finas [6] 
35/113 . . . . baseado em óxido de beta-alumínio [6] 
35/115 . . . . Produtos translúcidos ou transparentes [6] 
35/117 . . . . Compósitos [6] 
35/119 . . . . . com óxido de zircônio [6] 
35/12 . . baseado em óxido de cromo (35/047, 35/105 têm 

prioridade) [6] 
35/14 . . baseado em sílica [6] 
35/16 . . baseado em silicatos diferentes de argila [6] 
35/18 . . . rico em óxido de alumínio [6] 
35/185 . . . . Mulita [6] 
35/19 . . . . Aluminosilicatos de metal alcalino, por ex., 

espodumênio [6] 
35/195 . . . . Aluminosilicatos alcalino terrosos, por ex., 

cordierita [6] 
35/20 . . . rico em óxido de magnésio [6] 
35/22 . . . rico em óxido de cálcio [6] 

35/26 . . baseado em ferritas [2, 6] 
35/28 . . . com o óxido de níquel como óxido principal [2, 

6] 
35/30 . . . . com óxido de zinco [2, 6] 
35/32 . . . com óxido de cobalto como óxido principal [2, 

6] 
35/34 . . . . com óxido de zinco [2, 6] 
35/36 . . . com óxido de manganês como óxido principal 

[2, 6] 
35/38 . . . . com óxido de zinco [2, 6] 
35/40 . . . com óxido de terra rara [2, 6]  
35/42 . . baseado em cromitas (35/047, 35/105 têm rioridade) 

[2, 6] 
35/44 . . baseado em aluminatos [2, 6] 
35/443 . . . Espinélio de aluminato de magnésio [6]  
35/447 . . baseado em fosfatos [6] 
35/45 . . baseado em óxido de cobre ou soluções sólidas dos 

mesmos com outros óxidos [6]   
35/453 . . baseado em óxidos de zinco, estanho ou bismuto ou 

soluções sólidas dos mesmos com outros óxidos, 
por ex., zincatos, estanatos ou bismutatos [6] 

35/457 . . . baseado em óxidos de estanho ou estanatos [6] 
35/46 . . baseado em óxidos de titânio ou titanatos (contendo 

também óxidos de zircônio ou de háfnio, zirconatos 
ou hafnatos 35/49) [6]  

35/462 . . . baseado em titanatos [6] 
35/465 . . . . baseado em titanatos de metal alcalino 

terroso [6] 
35/468 . . . . . baseado em titanatos de bário [6] 
35/47 . . . . . baseado em titanatos de estrôncio [6] 
35/472 . . . . baseado em titanatos de chumbo [6] 
35/475 . . . . baseado em titanatos de bismuto [6] 
35/478 . . . . baseado em titanatos de alumínio [6] 
35/48 . . baseado em óxidos de zircônio ou óxidos de háfnio 

ou zirconatos ou hafnatos [6] 
35/482 . . . Refratários de mistura de grãos classificados 

por tamanho [6]   
35/484 . . . Refratários mediante fundição por fusão [6] 
35/486 . . . Cerâmicas finas [6] 
35/488 . . . . Compósitos [6] 
35/49 . . . contendo também óxido de titânio ou titanatos 

[3, 6] 
35/491 . . . . baseado em zirconatos de chumbo e 

titanatos de chumbo [6] 
35/493 . . . . . contendo também outros compostos de 

chumbo [6] 
35/495 . . baseado em óxidos de vanádio, nióbio, tântalo, 

molibdênio ou tungstênio ou soluções sólidas dos 
mesmos com outros óxidos, por ex., vanadatos, 
niobatos, tantalatos, molibdatos ou tungstatos [6] 

35/497 . . . . baseado em soluções sólidas com óxido de 
chumbo [6]   

35/499 . . . . contendo também titanatos [6] 
35/50 . baseados em compostos de terras raras 
35/505 . . baseado em óxido de ítrio [6] 
35/51 . baseados em compostos de actinídeos (materiais de 

combustível nuclear G 21 C 3/62)[2] 
35/515 . baseado em compostos que não são óxidos (35/50, 

35/51 têm prioridade) [6]  
35/52 . . baseado em carbono, por ex., grafite [6] 
35/524 . . . obtido de polímeros precursores, por ex., 

material de carbono tipo vidro [6] 
35/528 . . . obtido de partículas de carbono com ou sem 

outros componentes que não são orgânicos [6] 
35/532 . . . . contendo um ligante carbonizável [6] 
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35/536 . . . baseado em grafite expandido [6] 
35/547 . . baseado em sulfetos ou selenietos [6] 
35/553 . . baseado em fluoretos [6] 
35/56 . . baseados em carbonetos [4] 
35/563 . . . baseado em carbeto de boro [6] 
35/565 . . . baseado em carbeto de silício [6] 
35/567 . . . . Refratários de misturas de grãos 

classificados por tamanho [6] 
35/569 . . . . Cerâmicas finas [6] 
35/571 . . . . . obtidos de polímeros precursores [6] 
35/573 . . . . . obtidos por meio de reação de 

sinterização [6] 
35/575 . . . . . obtidos por meio de sinterização com 

pressão [6] 
35/576 . . . . . obtidos por meio de sinterização sem 

pressão [6] 
35/577 . . . . . Compósitos [6] 
35/58 . . baseado em boretos, nitretos ou silicietos [4, 6] 
35/581 . . . baseado em nitreto de alumínio [6]  
35/582 . . . . Compósitos [6] 
35/583 . . . . baseado em nitreto de boro [6] 
35/5831. . . . baseado em nitreto de boro cúbico [6] 
35/5833. . . . baseado em nitreto de boro hexagonal [6] 
35/5835. . . . Compósitos [6] 
35/584 . . . baseado em nitreto de silício [6] 
35/586 . . . . Refratários de misturas de grãos 

classificados por tamanho [6] 
35/587 . . . . Cerâmicas finas [6] 
35/589 . . . . . obtidos de polímeros precursores [6] 
35/591 . . . . . obtidos por meio de reação de 

sinterização [6] 
35/593 . . . . . obtidos por meio de sinterização com 

pressão  (35/594 tem prioridade) [6] 
35/594 . . . . . obtidos por meio de sinterização de um 

produto de reação sinterizado, com ou 
sem pressão [6]  

35/596 . . . . . Compósitos [6] 
35/597 . . . baseado em oxinitretos de silício [6] 
35/599 . . . . baseado em oxinitretos de silício-alumínio 

(SIALONS) [6] 
35/622 . Processos de modelagem; Processamento de pós de 

compostos inorgânicos preparatório para a fabricação 
de produtos cerâmicos [6] 

35/624 . . Processamento de compostos na forma de sol/gel [6] 
35/626 . . Preparação ou tratamento de pós individualmente 

ou em batelada [6] 
35/628 . . . Revestimento dos pós [6] 
36/63 . . . usando aditivos especialmente adaptados para 

modelagem dos produtos [6] 
35/632 . . . . Aditivos orgânicos [6] 
35/634 . . . . . Polímeros (35/636 tem prioridade) [6] 
35/636 . . . . . Polissacarídeos ou derivados dos 

mesmos [6] 
35/638 . . . . Remoção dos mesmos [6] 
35/64 . . Processos de queima ou sinterização (33/32 tem 

prioridade) [6]  
35/645 . . . Sinterização com pressão [6] 
35/65 . . Reação de sinterização de composições contendo 

metal livre ou silício [3] 
35/653 . . Processos que envolvem uma etapa de fusão [6]  
35/657 . . . para manufatura de refratários (35/05, 35/107, 

35484 têm prioridade) [6] 
 

Notas 
(1) No grupo 35/66, é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação relativos aos constituintes individuais dos 
refratários monolíticos ou das argamassas refratárias. Os 
códigos de indexação, que são escolhidos dos grupos 7/00 
a 28/00, com  exceção dos grupos 7/13, 7/36 a 7/60, 9/11 
a 9/20, 11/02 a 11/036, 11/28 e 11/30, possuem os 
mesmos números dos símbolos de classificação, porém 
usa-se dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua, e os 
mesmos devem ser ligados. [6] 

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

 
35/66 . Argamassas refratárias ou materiais para enchimento 

inclusive os que contêm ou não argila 
35/71 . Produtos cerâmicos contendo agentes reforçantes 

macroscópicos (35/66 tem prioridade) [3,4] 
35/74 . . contendo materiais metálicos modelados [2] 
35/76 . . . Fibras,  filamentos, cerdas, palhetas ou 

similares [2] 
35/78 . . contendo materiais não metálicos [2] 
35/80 . . . Fibras,  filamentos, cerdas, palhetas, ou 

similares [2] 
35/81 . . . . Cerdas [6] 
35/82 . . . . Amianto; Vidro; Sílica fundida [2] 
35/83 . . . . Fibras de carbono em uma matriz de 

carbono [6] 
 
Nota 

Os produtos abrangidos por este grupo são normalmente 
referidos como materiais "compósitos de carbono-
carbono". [6] 

 
35/84 . . . Substâncias impregnadas ou revestidas [2] 
 
37/00 União entre artigos de cerâmica queimados ou a outros 

artigos por aquecimento (produtos laminados B 32 B, E 
04 C) 

37/02 . com artigos metálicos 
37/04 . com artigos de vidro 
 
38/00 Argamassa porosa, concreto, pedra artificial ou 

artigos cerâmicos; Preparação dos mesmos (tratamento 
de escória com gases ou material gerador de gás 5/06) 
[4, 6] 

 
Nota 
 Argamassas porosas, concreto, pedra artificial ou artigos 

cerâmicos caracterizados pelos ingredientes ou 
composições são também classificadas nos grupos 2/00 a 
35/00. [4] 

 
38/02 . pela adição de agentes químicos de expansão [4] 
38/04 . pela eliminação por dissolução das substâncias 

adicionadas [4] 
38/06 . pela  eliminação por queima das substâncias 

adicionadas [4] 
38/08 . pela adição de substâncias porosas [4] 
38/10 . pelo  uso  de  agentes espumantes (38/02 tem 

prioridade) [4] 
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40/00 Processos, em geral, para influenciar ou modificar as 
propriedades de composições de argamassas, concreto 
ou pedras artificiais, por ex., sua capacidade de 
decantação ou cura (ingredientes ativos 22/00 a 24/00; 
cura de uma composição bem definida 26/00 a 28/00; 
fabricação de produto poroso, celular ou mitigado 38/00; 
aspectos mecânicos B 28, por ex., condicionamento de 
materiais antes da modelagem B 28 B 17/02) [6]   

 
40/02 . Seleção do meio de endurecimento [4] 
40/04 . Prevenção da evaporação de água de mistura 

(revestimentos permanentes 41/00) [4] 
40/06 . Inibição da pega, por ex., argamassas do tipo de ação 

retardada contendo água em recipientes frágeis [4] 
 
Nota 
 No grupo 41/00, os seguintes termos ou expressões são 

empregados com os significados indicados: [6]  
- "argamassa", "concreto" e "pedra artificial" abrangem 

materiais após a primeira modelagem. [6] 
 
41/00 Pós-tratamento de pedra artificial ou cerâmica; 

Tratamento de pedra natural (condicionamento de 
materiais antes da modelagem 40/00; aplicação de líquido 
ou outros materiais fluentes a superfícies em geral B 05; 
esmerilhamento ou polimento B 24; aparelhos ou processos 
para tratar ou trabalhar artigos moldados de argilas ou 
outras composições de cerâmica, escória ou misturas 
contendo material aglutinantes B 28 B 11/00; trabalho da 
pedra ou materiais análogos B 28 D; vidrados outros que 
não vidrados a frio, C 03 C 8/00; composições para gravura 
a água-forte, abrilhantamento ou desincrustação de 
superfícies C 09 K 13/00) [3] 

 
Notas 
 
(1) Nos grupos 41/45 a 41/91, salvo indicação contrária, uma 

invenção é classificada no último local apropriado [4] 
(2) Tratamento, por ex., revestimento ou impregnação de um 

material com o mesmo material ou com uma substância que 
posteriormente é transformada no mesmo material não é 
considerado pós-tratamento para esse grupo, mas é 
classificado como preparação do material, por ex., um 
corpo de carbono impregnado com uma substância 
carbonizável é classificado em 35/52 [3,4] 

 
41/45 . Revestimento ou impregnação (tintas C 09 D) [4] 
41/46 . . com materiais orgânicos [4] 
41/47 . . . Óleos, gorduras ou ceras [4] 
41/48 . . . Compostos macromoleculares [4] 
41/49 . . . Compostos tendo uma ou mais ligações 

carbono-metal ou carbono-silício [4] 
41/50 . . com materiais inorgânicos [4] 
41/51 . . . Metalização [4] 
41/52 . . Revestimento múltiplo ou impregnação múltipla [4] 
41/53 . envolvendo a remoção da parte dos materiais do artigo 

tratado [4] 
41/60 . somente de pedra artificial [4] 
41/61 . . Revestimento ou impregnação [4] 
41/62 . . . com materiais orgânicos [4] 
41/63 . . . . Compostos macromoleculares [4] 
41/64 . . . . Compostos tendo uma ou mais ligações 

carbono-metal ou carbono-silício [4] 

41/65 . . . com materiais orgânicos [4] 
41/66 . . . . Fluoretos, por ex., �ocratation� [4] 
41/67 . . . . Fósfatos [4] 
41/68 . . . . Ácido silícico; silicatos [4] 
41/69 . . . . Metais [4] 
41/70 . . . para obter no mínimo dois revestimentos 

superpostos tendo composições diferentes [4] 
41/71 . . . . sendo no mínimo um revestimento um 

material orgânico [4] 
41/72 . . envolvendo a remoção de parte dos materiais do 

artigo tratado, por ex., gravura à água-forte [4] 
41/80 . somente de cerâmica [4] 
41/81 . . Revestimento ou impregnação [4] 
41/82 . . . com materiais orgânicos [4] 
41/83 . . . . Compostos macromoleculares [4] 
41/84 . . . . Compostos tendo uma ou mais carbono-

metal ou carbono-silício [4] 
41/85 . . . . com materiais inorgânicos [4] 
41/86 . . . . Vidrados; Vidrados à frio [4] 
41/87 . . . . Cerâmica [4] 
41/88 . . . . Metais [4] 
41/89 . . . para obter no mínimo dois revestimentos 

superpostos tendo composições diferentes [4] 
41/90 . . . . no mínimo um revestimento sendo um 

metal  [4] 
41/91 . . envolvendo a remoção de parte dos materiais dos 

artigos tratados, por ex., gravura à água-forte [4] 
 
Esquema de indexação associado ao grupo 35/00, relativo a 
produtos cerâmicos supercondutivos à alta temperatura crítica. 
O código de indexação deve ser não ligado. [6] 
 
Nota 

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

 
101:00 Produtos cerâmicos supercondutivos à alta temperatura 

crítica [6] 
 
Esquema de indexação associado aos grupos 22/00 e 24/00, 
relativo à função ou propriedade dos ingredientes ativos. Os 
códigos de indexação devem ser não ligados. [6] 
 
Nota 

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

 
103:00 Função ou propriedade dos ingredientes ativos [6]  
103:10 . Aceleradores [6] 
103:12 . . Aceleradores de decantação [6] 
103:14 . . Aceleradores de cura [6] 
103:20 . Retardadores [6] 
103:22 . . Retardadores de decantação [6] 
103:24 . . Retardadores de cura [6] 
103:30 . Redutores de água, plastificantes, arrastadores de ar [6] 
103:32 . . Superplastificantes [6] 
103:40 . Agentes de superfície ativa, dispersantes [6] 
103:42 . Modeladores de poros [6] 
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103:44 . Agentes de aumento de pegajosidade, gelificação ou 

viscosidade [6] 
103:46 . Agentes redutores de perda de água, higroscópicos ou 

hidrofílicos [6] 
103:48 . Estabilizadores de espuma [6] 
103:50 . Desespumantes, antiarrastadores de ar [6] 
103:52 . Adjuvantes de moagem [6] 
103:54 . Pigmentos; Corantes [6] 
103:56 . Opacificadores [6] 
103:60 . Agentes para proteção contra ataque químico, físico ou 

biológico [6] 
103:61 . . Inibidores de corrosão [6] 
103:63 . . Agentes à prova de chama [6] 
103:65 . . Agentes à prova d'água ou repelentes [6] 
103:67 . . Biocidas [6] 
103:69 . . . Fungicidas [6] 
 
Esquema de indexação associado aos grupos 26/00 a 32/00, 
relativo à função, propriedade ou uso de argamassas, concreto 
ou pedras artificiais. Os códigos de indexação devem ser não 
ligados. [6] 
 
Nota 
 

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

 
111:00 Função, propriedade ou uso de argamassas, concreto ou 

pedras artificiais [6]  
111:10 . Composições caracterizadas pela ausência de um 

material especificado [6] 
111:12 . . Ausência de amianto, por ex., substitutos de 

cimento-amianto [6] 

 
111:20 . Resistência contra ataque químico, físico ou  

biológico [6] 
111:21 . . Resistência à eflorescência [6] 
111:22 . . Resistência à carbonatação [6] 
111:23 . . Resistência a ácido [6] 
111:24 . . Resistência à água do mar [6] 
111:25 . . Resistência de Graffiti [6] 
111:26 . . Resistência ao reforço de corrosão [6] 
111:27 . . Resistência à água, isto é, materiais à prova d'água 

ou repelentes à água [6] 
111:28 . . Resistência ao fogo [6] 
111:30 . Materiais possíveis de pregar ou serrar [6]  
111:32 . Materiais de expansão inibida [6] 
111:34 . Materiais que não encolhem [6] 
111:40 . Materiais porosos ou de baixo peso [6] 
111:42 . . Materiais de flutuação [6] 
111:50 . Materiais flexíveis ou elásticos [6] 
111:52 . Materiais isolantes de som [6] 
111:54 . Substitutos para pedra natural, por ex., mármore 

artificial [6] 
111:56 . Composições adequadas para fabricação de tubos, por 

ex., por fundição centrífuga [6] 
111:60 . Materiais para piso [6] 
111:62 . . Composições autoreguladoras [6] 
111:70 . Borras [6] 
111:72 . Composições usadas para reparo de construções 

existentes ou materiais de construção [6]  
111:74 . Aplicações subaquáticas [6] 
111:76 . Uso de temperaturas abaixo de zero [6] 
111:80 . Propriedades óticas, por ex., transparência [6] 
111:82 . . Materiais em cores [6] 
111:90 . Propriedades elétricas [6] 
111:92 . . Materiais eletricamente isolantes [6] 
111:94 . . Materiais eletricamente condutores [6] 
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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) 

C 05 B FERTILIZANTES; SUA FABRICAÇÃO (processos ou dispositivos para granular materiais, em geral B 01 
J 2/00; substâncias para condicionamento do solo ou estabilização do solo C 09 K 17/00) [4] 

 
Notas 
 
(1) Um ingrediente de mistura de fertilizante ou um único fertilizante que contenha mais de um dos elementos químicos em que se baseia a 

subdivisão em subclasse, é classificado apenas na primeira das subclasses apropriadas. Assim, um nitrofosfato ou um superfosfato 
amoniacado é classificado em C 05 B e não em C 05 C, o fosfato de magnésio é classificado em C 05 B e não em C 05 D, e a cinamida 
cálcica em C 05 C e não em C 05 D. 

(2) Nesta classe é aconselhável acrescentar os códigos de indexação relativas aos ingredientes de uma mistura de diferentes fertilizantes ou de 
fertilizantes com não fertilizantes. Os códigos de indexação são escolhidos dentre os grupos desta classe, com exceção dos grupos C 05 B 
1/10 e 11/02, C 05 C 1/02 e 7/02, C 05 F 1/02, 3/06, 9/02, 11/06 e 17/02, e têm a mesma numeração que os símbolos da classificação, 
porém usa-se dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua e devem ser ligados. 

 
 
C 05 B FERTILIZANTES FOSFATADOS 
 
Índice da Subclasse 
 
SUPERFOSFATOS..................................................................... 1/00 
PRODUZIDOS POR VIA ÚMIDA........................................... 11/00 
PRODUZIDOS POR PROCESSOS 
PIROGÊNICOS......................................................................... 13/00 
OUTROS FERTILIZANTES INORGÂNICOS.... 3/00 a 9/00, 17/00 

 
 
 
 
 
 
FERTILIZANTES ORGÂNICOS ..................................15/00, 17/00 
GRANULAÇÃO; PELOTIZAÇÃO ..........................................19/00 
MISTURAS DE FERTILIZANTES 
FOSFATADOS..........................................................................21/00 
 

 

 

 
1/00 Superfosfatos, isto é, fertilizantes produzidos por reação 

de fosfatos de rochas ou de ossos com ácido sulfúrico ou 
fosfórico nas quantidades e concentrações necessárias à 
produção direta de produtos sólidos 

1/02 . Superfosfatos 
1/04 . Superfosfato duplo; Superfosfato triplo; Outros 

fertilizantes baseados essencialmente no fosfato 
monocálcico  

1/06 . Tratamento de superfosfatos pelo amônio (adubos 
baseados essencialmente no ortofosfato de amônio 
7/00) 

1/10 . Aparelhos para manufatura de superfosfatos 
 
3/00 Fertilizantes baseados principalmente no fosfato 

dicálcico (11/00 tem prioridade) 
 
5/00 Fosfato Thomas; Outros fosfatos de escórias 
 
7/00 Fertilizantes baseados principalmente em ortofosfatos 

alcalinos ou de amônio (11/00 tem prioridade) 
 
9/00 Fertilizantes baseados principalmente em fosfatos ou 

fosfatos duplos de magnésio (11/00 tem prioridade) 
 
11/00 Fertilizantes produzidos por via úmida ou lixiviamento 

de matérias primas, com ácido nas quantidades e 
concentrações necessárias à produção de soluções 
seguidas da neutralização ou com lixívias alcalinas 

11/02 .  Tratamento preliminar 
11/04 . usando ácido mineral 

11/06 . . usando ácido nítrico (nitrofosfatos) 
11/08 . . usando ácido sulfúrico 
11/10 . . usando ácido ortofosfórico 
11/12 . . usando ácido clorídrico aquoso 
11/14 . . usando ácidos gasosos úmidos 
11/16 . usando lixívias alcalinas 
 
13/00 Fertilizantes produzidos por processos pirogênicos com 

substâncias fosfatadas 
13/02 . a partir de fosfatos de rochas (13/06 tem prioridade) 
13/04 . a partir de compostos metálicos de fósforo, por ex., 

ferro-fósforo 
13/06 . Fertilizantes meta ou polifosfatados alcalinos ou 

alcalino-terrosos 
 
15/00 Fertilizantes orgânicos fosfatados (farinha de ossos 

17/00) 
 
17/00 Outros fertilizantes fosfatados, por ex., fosfatos de rocha 

mole, farinha de ossos 
17/02 . contendo manganês 
 
19/00 Granulação ou pelotização de fertilizantes fosfatados, 

outros que não escórias (granulação de escória C 04 B) 
19/02 . de superfosfatos ou de misturas que os contenham 
 
21/00 Misturas de fertilizantes fosfatados cobertos por mais de 

um dos grupos principais precedentes 
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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) 

C 05 C FERTILIZANTES NITROGENOSOS 

Índice da Subclasse 
 
À BASE DE NITRATOS................................................... 1/00, 5/00 
À BASE DE SAIS DE AMÔNIO, AMÔNIA .................... 1/00, 3/00 
À BASE DE CIANAMIDA ........................................................ 7/00 

 
 
À BASE DE URÉIA....................................................................9/00 
OUTROS FERTILIZANTES.....................................................11/00 
MISTURAS DE FERTILIZANTES 
NITROGENOSOS.....................................................................13/00 
 

 

 
 
 
1/00 Fertilizantes de nitrato de amônio 
 
1/02 . Granulação; Pelotização; Estabilização; Coloração 
 
3/00 Fertilizantes contendo outros sais de amônio ou a 

própria amônia, por ex., água amoniacal 
 
5/00 Fertilizantes contendo outros nitratos 
5/02 . contendo nitratos de sódio ou de potássio 
5/04 . contendo nitrato de cálcio 

 
7/00 Fertilizantes contendo cianamida cálcica ou outras 

cianamidas 
7/02 . Granulação, Pelotização; Eliminação de gases; 

Hidratação; Endurecimento; Estabilização; Aplicação 
de óleos. 

 
9/00 Fertilizantes contendo uréia ou seus compostos 
9/02 . contendo condensados de uréia-formaldeído 
 
11/00 Outros fertilizantes nitrogenosos 
 
13/00 Mistura de fertilizantes nitrogenosos 

 

C 05 D FERTILIZANTES ORGÂNICOS NÃO ABRANGIDOS PELAS SUBCLASSES C 05 B, C; FERTILIZANTES QUE 
PRODUZEM DIÓXIDO DE CARBONO 

 

1/00 Fertilizantes contendo potássio (7/00 tem prioridade) 
1/02 . Manufatura com cloreto ou sulfato de potássio ou de 

sais duplos ou mistos dos mesmos 
1/04 . a partir de minerais ou rochas vulcânicas 
 
3/00 Fertilizantes calcários (7/00 tem prioridade) 
3/02 . a partir de pedra calcária, carbonato de cálcio, hidrato 

de cálcio, cal apagada, óxido de cálcio, compostos 
cálcicos residuais 

3/04 . a partir de escórias de alto-fornos ou outras escórias 
contendo cal ou silicatos de cálcio 

5/00 Fertilizantes contendo magnésio (7/00 tem prioridade) 
 
7/00 Fertilizantes produzindo dióxido de carbono 
 
9/00 Outros fertilizantes inorgânicos 
9/02 . contendo traços de elementos 
 
11/00 Misturas de fertilizantes pertencentes cada qual a esta 

subclasse 
 

 

C 05 F  FERTILIZANTES INORGÂNICOS NÃO ABRANGIDOS PELAS SUBCLASSES C 05 B, C, por ex., FERTILIZANTES 
RESULTANTES DO TRATAMENTO DE LIXO OU REFUGOS 

 
 Notas: 
(1) As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
 (ii) tratamento de têxteis ou lavagem de superfícies sólidas de materiais são também classificados na subclasse C 12 S. [5] 
(2) Os processos nos quais a etapa de preparação industrial do composto é o aspecto característico, ou seus aparelhos, são classificados no 

grupo 17/00. [5] 
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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) 

1/00 Fertilizantes feitos com cadáveres de animais ou parte 
dos mesmos 

1/02 . Aparelhos para sua manufatura 
 
3/00 Fertilizantes feitos de excremento humano ou de 

animais, por ex., estrume 
3/02 . Guano 
3/04 . de massas fecais humanas 
3/06 . Aparelhos para sua manufatura 
 
5/00 Fertilizantes fabricados com refugos de destilarias, 

melaço, vinhoso, refugo de engenho de açúcar, refugos 
ou resíduos similares 

 
7/00 Fertilizantes feitos com águas residuais, lodo de esgotos, 

limo do mar, depósito calcário marinho ou massas 
similares (métodos ou instalações de desidratação, 
secagem, incineração de lodos C 02 F 11/00) 

7/02 . a partir de lixívias de sulfito ou outras lixívias residuais 
de manufatura de celulose 

7/04 . a partir de lixívias residuais da indústria de potássio 

9/00 Fertilizantes feitos com refugos domésticos ou de 
cidades 

9/02 . Aparelhos para sua manufatura 
9/04 . Composto biológico 
 
11/00 Outros fertilizantes orgânicos 
11/02 . a partir de turfa, lignita, ou de depósitos vegetais 

similares 
11/04 . . Terras adubadas (�Gârtnerische Erden�) com turfa 
11/06 . . Aparelhos para sua fabricação 
11/08 . Fertilizantes orgânicos contendo culturas bacterianas 

adicionais, micélios ou similares 
11/10 Fertilizantes contendo vitaminas ou hormônios vegetais 
15/00 Misturas de fertilizantes abrangidos por mais de um dos 

grupos principais precedentes; Fertilizantes obtidos a 
partir de misturas de produtos de partida, estando 
abrangidos todos os produtos de partida pela presente 
subclasse, mas não pelo mesmo grupo principal [5] 

17/00 Preparação de fertilizantes caracterizada pela etapa de 
preparação industrial do composto [5] 

17/02 . Aparelhos para esse fim [5] 
 

 

C 05 G  MISTURAS DE FERTILIZANTES PERTENCENDO INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS SUBCLASSES DA CLASSE C 05; 
MISTURAS DE UM OU MAIS FERTILIZANTES COM SUBSTÂNCIAS QUE NÃO POSSUEM ATIVIDADE 
ESPECIFICAMENTE FERTILIZANTE, por ex., PESTICIDAS, CONDICIONADORES DO SOLO, AGENTES 
UMECTANTES (fertilizantes orgânicos aos quais foram adicionadas culturas bacterianas, micélios ou similares C 05 F 11/08; 
fertilizantes orgânicos contendo vitaminas ou hormônios vegetais C 05 F 11/10); FERTILIZANTES CARACTERIZADOS POR 
SUA FORMA [4] 

 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange misturas de fertilizantes com materiais condicionadores do solo ou materiais estabilizadores do solo, 

caracterizados por sua atividade de fertilização. [6]  
(2) Esta subclasse não abrange mistura de fertilizantes com materiais condicionadores ou estabilizadores do solo, caracterizados por suas 

atividades de condicionamento ou estabilização do solo, que são cobertas pelo grupo C 09 K 17/00. [6] 
 

 

1/00 Misturas de fertilizantes pertencendo individualmente a 
diversas subclasses da classe C 05 

1/02 . de superfosfatos com nitrato de amônio 
1/04 . de fosfatos Thomas com compostos de potássio 
1/06 . de ortofosfatos alcalinos ou de amônio com nitrato de 

amônio ou sulfato de amônio ou outros nitratos ou 
compostos de potássio 

1/08 . de nitrato de amônio com calcário ou carbonato de 
cálcio 

1/10 . sulfato de amônio com compostos de potássio 

 
3/00 Misturas de um ou mais fertilizantes com substâncias 

sem atividades especificamente fertilizantes 
3/02 . com pesticidas 
3/04 . com condicionadores do solo 
3/06 . com agentes umectantes 
3/08 . com agentes contribuindo para a nitrificação dos 

compostos de amônio ou de uréia no solo 
3/10 . com revestimentos de proteção contra poeira [4] 
5/00 Fertilizantes caracterizados por sua forma (granulação 

de fertilizantes caracterizada por sua constituição química, 
ver os grupos relativos em C 05 B a C 05 G) [4] 
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C 06 EXPLOSIVOS; FÓSFOROS 
 
C 06 B COMPOSIÇÕES EXPLOSIVAS OU TÉRMICAS (explosão F 42 D); SUA MANUFATURA; UTILIZAÇÃO DE 

SUBSTÂNCIAS ISOLADAS COMO EXPLOSIVOS (compostos em geral C 01, C 07 ou C 08) [2] 
 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange: 

� as composições que são: 
(a) explosivos: as composições aqui incluídas são as que contêm ao mesmo tempo um combustível oxidante em proporção 

suficiente para que, desde o início, sejam capazes de sofrer uma transformação química relativamente rápida, tendo como 
resultado a produção de uma força utilizável para a explosão, as armas de fogo, a propulsão de mísseis, ou similares;[2] 

(b) térmicas: as composições aqui incluídas contêm (i) um componente combustível consumível que consiste em qualquer 
elemento que seja um metal, B, Si, Se ou Te, ou misturas, intercompostos ou hidretos dos mesmos; (ii) e em combinação com 
um componente oxidante que seja um óxido de metal ou um sal (orgânico ou inorgânico) capaz de produzir um óxido de 
metal por decomposição; [2] 

(c) os combustíveis para motores de foguete destinados à reação com um oxidante, com exceção do ar, a fim de produzir um 
impulso que atue como força motriz; [2] 

(d) utilizadas para atuar sobre o espaço em torno da zona de explosão, por ex., para neutralizar os gases tóxicos dos explosivos, 
para resfriar os gases de explosão ou similares; [2] 

� métodos ou aparelhos para preparar ou tratar essas composições não incluídas em outro local. A classificação dos métodos é feita de 
acordo com os componentes particulares das composições; [2] 

� métodos de emprego de substâncias utilizadas isoladamente como explosivos. [2] 
(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 

� �nitrado� abrange compostos tendo um grupo nitro ou um grupo éster-nitrato [2] 
(3) Os métodos ou aparelhos para preparar ou tratar tais composições são classificados de acordo com os componentes particulares das 

composições .[2] 
 
Índice da Subclasse 
 
COMPOSIÇÕES EXPLOSIVAS 
OU TÉRMICAS 
 Contendo derivados nitrados  
 inorgânicos.............................................................. 31/00 
 orgânicos...................................................... 25/00, 41/00 
 Contendo nitretos ou fulminatos ........................ 35/00, 37/00 
 Contendo cloratos ou percloratos.................................. 29/00 

 
 
 Contendo metal...................................................27/00, 33/00 
 Contendo fósforo ...........................................................39/00 
 Outras composições............................................23/00, 43/00 
 Composições definidas pela estrutura 
 ou pela disposição dos componentes ..................45/00, 47/00 
UTILIZAÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA  
ISOLADA COMO EXPLOSIVO..............................................49/00 
MANUFATURA .......................................................................21/00 

 

21/00 Aparelhos ou métodos para a manufatura de explosivos, 
por ex., formação, corte, secagem 

 
 
Nota 
 
 Nos grupos 23/00 a 49/00, salvo indicação contrária, uma 

composição é classificada no último local que inclui um 
ingrediente. [2] 

 
23/00 Composições caracterizadas por componentes não 

explosivos ou não térmicos [2] 
23/02 . para neutralizar os gases tóxicos dos explosivos, 

produzidos durante a explosão [2] 
23/04 . para resfriar os gases de explosão [2] 
 
25/00 Composições contendo um composto orgânico 

nitrado [2] 
25/02 . sendo o composto nitrado um amido ou um açúcar [2] 
25/04 . sendo o composto nitrado um composto aromático [2] 
25/06 . . com a presença de dois ou mais compostos 

aromáticos nitrados [2] 
25/08 . . . dos quais pelo menos um é um tolueno nitrado 

[2] 
25/10 . sendo o composto a nitroglicerina [2] 
25/12 . . com outro composto orgânico nitrado [2] 
25/14 . . . sendo o outro composto um diol alifático 

nitrado [2] 

25/16 . . . sendo o outro composto um nitrado aromático 
[2] 

25/18 . sendo o composto nitrocelulose constituindo 10% ou 
mais em peso da composição total [2] 

25/20 . . com um componente não explosivo ou não térmico 
[2] 

25/22 . . com um composto aromático nitrado [2] 
25/24 . . com nitroglicerina [2] 
25/26 . . . com um componente orgânico não explosivo ou 

um componente orgânico não térmico [2] 
25/28 . sendo o composto nitrocelulose constituindo menos de 

10% em peso da composição total [2] 
25/30 . . com nitroglicerina [2] 
25/32 . sendo o composto um pentaeritritol nitrado [2] 
25/34 . sendo o composto uma amina nitrada acíclica, 

alicíclica, ou heterocíclica [2] 
25/36 . sendo o composto uma nitroparafina [2] 
25/38 . . com um outro composto orgânico nitrado [2] 
25/40 . . com a presença de duas ou mais nitroparafinas [2] 
 
27/00 Composições contendo um metal, boro, silício, selênio ou 

telúrio ou suas misturas, intercompostos ou hidretos dos 
mesmos, e hidrocarbonetos ou hidrocarbonetos 
halogenados [2] 
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29/00 Composições contendo um sal inorgânico de oxigênio e 
halogênio, por ex., clorato, perclorato [2] 

29/02 . de um metal alcalino [2] 
29/04 . . com um componente inorgânico não explosivo ou 

um componente inorgânico não térmico [2] 
29/06 . . . sendo o componente um cianeto; sendo o 

componente um óxido de ferro, de cromo ou de 
manganês [2] 

29/08 . . com um componente orgânico não explosivo ou um 
componente orgânico não térmico [2] 

29/10 . . . sendo o componente um corante ou um agente 
de coloração [2] 

29/12 . . com carbono ou enxofre [2] 
29/14 . . com iodo ou um iodeto [2] 
29/16 . . com um composto orgânico nitrado [2] 
29/18 . . . sendo o composto um tolueno nitrado ou um 

fenol nitrado [2] 
29/20 . . . sendo o composto nitrocelulose [2] 
29/22 . sendo o sal perclorato de amônio [2] 
 
31/00 Composições contendo um sal inorgânico de nitrogênio e 

oxigênio [2] 
31/02 . sendo o sal um nitrato de metal alcalino ou um nitrato 

de metal alcalino terroso [2] 
31/04 . . com carbono ou enxofre [2] 
31/06 . . . com um componente orgânico não explosivo ou 

um componente orgânico não térmico [2] 
31/08 . . com um sal metálico composto de oxigênio e 

halogênio, por ex., clorato inorgânico, perclorato 
inorgânico [2] 

31/10 . . . com carbono ou enxofre [2] 
31/12 . . com um composto orgânico nitrado 
31/14 . . . sendo o composto um composto aromático [2] 
31/16 . . . . sendo o composto um tolueno nitrado [2] 
31/18 . . . . sendo o composto um fenol nitrado, por ex., 

ácido pícrico [2] 
31/20 . . . sendo o composto nitroglicerina [2] 
31/22 . . . sendo o composto nitrocelulose [2] 
31/24 . . . . com um outro componente explosivo ou 

térmico [2] 
31/26 . . . . . sendo o outro componente a 

nitroglicerina [2] 
31/28 . sendo o sal nitrato de amônio [2] 
31/30 . . com uma matéria vegetal; com resina; com borracha 

[2] 
31/32 . . com um composto orgânico nitrado [2] 
31/34 . . . sendo o composto nitrado um amido ou um 

açúcar [2] 
31/36 . . . . com um outro componente explosivo ou 

térmico [2] 
31/38 . . . sendo o composto nitrado um composto 

aromático [2] 
31/40 . . . . com um componente orgânico não 

explosivo ou um componente orgânico não 
térmico [2] 

31/42 . . . . com um outro componente explosivo ou 
térmico [2] 

31/44 . . . sendo o composto a nitroglicerina [2] 
31/46 . . . . com um componente de matéria vegetal ,por 

ex., polpa de madeira, serragem [2] 
31/48 . . . . com um outro componente explosivo ou 

térmico [2] 
31/50 . . . . . sendo o outro componente um composto 

orgânico nitrado [2] 

31/52 . . . sendo o composto nitrocelulose constituindo 
10% ou mais em peso da composição total [2] 

31/54 . . . . com  um  outro  composto   orgânico  
nitrado [2] 

31/56 . . . sendo o composto nitrocelulose constituindo 
menos de 10% em peso da composição total [2] 

 
33/00 Composições contendo partículas de metal, liga, boro, 

silício, selênio ou telúrio com pelo menos um material 
fornecedor de oxigênio que é também um óxido de metal 
ou um sal, orgânico ou inorgânico, capaz de produzir 
um óxido de metal [2] 

33/02 . com um componente orgânico não explosivo ou um 
componente orgânico não térmico [2] 

33/04 . sendo o material um sal inorgânico de oxigênio e 
nitrogênio [2] 

33/06 . sendo o material um sal inorgânico de oxigênio e 
halogênio [2] 

33/08 . com um composto orgânico nitrado [2] 
33/10 . . sendo o composto um composto aromático [2] 
33/12 . sendo o material formado de dois ou mais compostos 

fornecedores de oxigênio [2] 
33/14 . . sendo pelo menos um dos compostos um sal 

inorgânico de nitrogênio e oxigênio [2] 
 
35/00 Composições contendo uma azida de metal [2] 
 
37/00 Composições contendo um fulminato de metal [2] 
37/02 . com um composto orgânico nitrado ou um sal 

inorgânico de oxigênio e halogênio [2] 
 
39/00 Composições contendo fósforo livre, ou um composto 

binário de fósforo, exceto com oxigênio [2] 
39/02 . com um sal inorgânico de oxigênio e halogênio [2] 
39/04 . . com um composto binário de fósforo, exceto com o 

oxigênio [2] 
39/06 . com um metal livre, uma liga, boro, silício, selênio ou 

telúrio [2] 
 
41/00 Composições contendo um composto organo-metálico 

nitrado [2] 
41/02 . o composto contendo chumbo [2] 
41/04 . . com um componente orgânico explosivo ou um 

componente orgânico térmico [2] 
41/06 . . . com um componente inorgânico explosivo ou 

um componente inorgânico térmico [2] 
41/08 . . com  uma  azida  de metal ou um fulminato de 

metal [2] 
41/10 . . com outro composto organo-metálico nitrado [2] 
 
43/00 Composições caracterizadas pelos componentes 

explosivos ou térmicos não incluídos em 25/00 a  
41/00 [2] 

45/00 Composições ou produtos definidos pela estrutura ou 
disposição do componente ou do produto (cargas 
explosivas de forma ou configuração especial F 42 B 1/00, 
3/00) [2] 

45/02 . compreendendo partículas de dimensão ou forma 
diferente [2] 

45/04 . compreendendo partículas sólidas dispersas em uma 
solução sólida ou uma matriz [2] 

45/06 . . a solução sólida ou a matriz contendo um 
componente orgânico [2] 
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45/08 . . . o sólido disperso contendo um componente 
inorgânico explosivo ou um componente 
inorgânico térmico [2] 

45/10 . . . o componente orgânico contendo uma resina [2] 
45/12 . com camadas ou zonas contíguas [2] 
45/14 . . uma camada ou zona contendo um componente 

inorgânico explosivo ou um componente inorgânico 
térmico [2] 

45/16 . . . a camada ou zona contendo pelo menos um 
componente inorgânico do grupo da azida, 
fulminato, fósforo e fosfeto [2] 

45/18 . compreendendo um componente revestido (partículas 
dispersas em uma matriz 45/04; cargas explosivas 
revestidas F 42 B) [2] 

45/20 . . o componente de base contendo um componente 
orgânico explosivo ou um componente orgânico 
térmico [2] 

45/22 . . . o  revestimento contendo um composto orgânico 
[2] 

45/24 . . . . sendo o composto um componente orgânico 
explosivo ou um componente orgânico térmico 
[2] 

45/26 . . . . . sendo o composto um tolueno nitrado [2] 
45/28 . . . o componente de base contendo nitrocelulose e 

nitroglicerina [2] 
45/30 . . o componente de base contendo um componente 

inorgânico explosivo ou um componente inorgânico 
térmico [2] 

45/32 . . . o revestimento contendo um composto orgânico 
[2] 

45/34 . . . . sendo o composto um componente orgânico 
explosivo ou um componente orgânico 
térmico [2] 

45/36 . . o componente de base contendo tanto um componente 
orgânico explosivo ou térmico quanto um componente 
inorgânico explosivo ou térmico [2] 

47/00 Composições em que os componentes são conservados 
em separado até o momento da combustão ou da 
explosão, por ex., explosivos do tipo �Sprengel�; 
Suspensões de um componente sólido em uma fase 
líquida normalmente não explosiva, inclusive uma fase 
aquosa espessada [2] 

47/02 . compreendendo  os  componentes um propelente 
binário [2] 

47/04 . . um componente contendo um óxido de nitrogênio 
ou um ácido do mesmo [2] 

47/06 . . um componente sendo uma substância liqüefeita 
normalmente gasosa gerando oxigênio (47/04 tem 
prioridade) [2] 

47/08 . . um componente contendo hidrazina ou um derivado 
de hidrazina [2] 

47/10 . . um componente contendo boro livre, um borano 
orgânico ou um composto binário do boro, exceto 
com o oxigênio [2] 

46/12 . . um composto sendo um combustível liqüefeito 
normalmente gasoso [2] 

47/14 . compreendendo um componente sólido e uma fase 
aquosa [2] 

 
49/00 Uso de substâncias isoladas como explosivos [2] 
 

 

 

C 06 C DISPOSITIVOS DETONADORES OU DE ESTOPIM, ACENDEDORES OU ISQUEIROS QUÍMICOS; COMPOSIÇÕES 
PIROFÓRICAS ESPOLETAS (munições detonadoras F 42 C) [2] 

 

 

5/00 Espoletas, por ex., na forma de cordões  
5/04 . Espoletas detonadoras 
5/06 . Meios de ignição das espoletas; Conectores de 

espoletas 
5/08 . Dispositivos para a manufatura de espoletas 

7/00 Detonadores não elétricos; Espoletas na forma de 
cápsulas; Estopins 

7/02 . Manufatura; Embalagem 
 
9/00 Acendedores químicos de contato; Isqueiros químicos 
 
15/00 Composições pirofóricas; Pedras de isqueiro (isqueiros 

químicos 9/00; ligas em geral C 22 C) 

 

C 06 D MEIOS PARA PRODUZIR FUMAÇA OU NÉVOA; COMPOSIÇÕES PARA GÁS DE COMBATE; PRODUÇÃO DE GÁS 
PARA EXPLOSÃO OU PROPULSÃO (PARTE QUÍMICA) (combustíveis C 10) [2] 

 

3/00 Geração de fumaça ou neblina (parte química) 
(composições usadas como biocidas, repelentes ou atraentes 
de pestes ou reguladores do crescimento das plantas A 01 
N, por ex., A 01 N 25/18) 

 
5/00 Geração de gás de pressão, por ex., para cartuchos 

explosivos, cartuchos iniciadores, foguetes, (composições 
explosivas contendo agente de oxidação, combustíveis para 
motores de foguetes destinados a reação com oxidante outro 
que não o ar C 06 B) 

5/02 . por descompressão de gases comprimidos, liqüefeitos, 
ou solidificados 

5/04 . por auto decomposição de substâncias isoladas 
5/06 . pela reação de dois ou mais sólidos 
5/08 . pela reação de dois ou mais líquidos 
5/10 . pela reação de sólidos com líquidos 
 
7/00 Composições para gás de combate 
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C 06 F FÓSFOROS; MANUFATURA DE FÓSFOROS 

 

1/00 Manufatura mecânica de fósforos 
1/02 . Corte de palitos de fósforos (independente de outras 

operações B 27 L 9/00) 
1/04 . Depósito dos palitos de fósforo ou barras 

transportadoras; Descarregamento dos fósforos 
1/06 . Imersão, revestimento, impregnação, ou secagem de 

fósforos (imersão ou revestimento em geral B 05 C, D; 
impregnação em geral B 27 K; secagem em geral F 26 
B) [2] 

1/08 . Barras transportadoras 
1/10 . . Dispositivos de guia para as barras transportadoras 
1/12 . Enchimento das caixas de fósforos (embalagem em 

geral B 65 B) 
1/14 . Manufatura de tiras de ignição 
1/16 . Manufatura de fósforos ligados entre si, por ex., em 

tiras ou blocos 
1/18 . Impressão em fósforos ou caixas de fósforos quando 

combinada com a manufatura dos fósforos 

1/20 . Aplicação de superfícies de atrito, por ex., nas caixas 
de fósforos, nas carteiras de fósforos 

1/22 . Montagem de fósforos 
1/24 . Dispositivos de segurança contra fogo 
1/26 . Máquinas para manufatura completa de fósforos 
 
3/00 Características químicas da manufatura de fósforos 

(composições de ignição C 06 B) 
3/02 . Tiras de madeira para fósforos, ou substitutos para os 

fósforos 
3/04 . . Tratamento químico antes ou depois da imersão, por 

ex., tintura, impregnação 
3/08 . Composições das superfícies de atrito 
 
5/00 Fósforos (carteiras de fósforos A 24 F 27/12) 
5/02 . Fósforos perpétuos 
5/04 . Fósforos de cera 
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C 07 QUÍMICA ORGÂNICA (compostos tais como óxidos, sulfetos, ou oxissulfetos de carbono, cianogênio, fosgênio, ácido 
hidrociânico ou seus sais C 01; produtos obtidos a partir de silicatos em camadas trocadores de base mediante troca iônica com 
compostos orgânicos, tais como compostos de amônio, fosfônicos ou sulfônicos ou por intercalação de compostos orgânicos C 01 
B 33/44; compostos macromoleculares C 08; corantes C 09; produtos de fermentação C 12; processos fermentativos ou 
enzimáticos para sintetizar um composto químico ou composição desejada ou para separar isômeros óticos de uma mistura 
racêmica C 12  P; produção de compostos orgânicos por eletrólise ou eletroforese C 25 B 3/00, 7/00). [2] 

 
Notas 

(1) Nesta classe, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 

� �preparação� inclui a purificação, separação, estabilização ou uso de aditivos, a menos que um local separado seja previsto para as mesmas. 
[4] 

(2) Nesta classe, salvo indicação contrária, e com a exceção abaixo mencionada, um composto é classificado no último local apropriado, por ex., um 
composto contendo uma cadeia acíclica e um anel heterocíclico é classificado apenas como um composto heterocíclico, e um esteróide é 
classificado apenas como um composto ciclopentanofenantreno. Em geral, e salvo indicação contrária (tal como nos grupos C 07 C 59/58, 59/70), 
os termos �acíclico� e �alifático� são empregados para descrever compostos em que não existe anel; e, se um anel estiver presente, o composto 
será colocado de acordo com a regra do �último local � em um último grupo relativo a compostos cicloalifáticos ou aromáticos, caso exista um tal 
grupo. Quando um composto ou um grupo de compostos existe na forma tautomérica, esse composto ou grupo de compostos será classificado 
como se existisse na forma classificada por último no sistema, a menos que a outra forma seja especificamente mencionada em uma parte anterior 
do sistema. 

(3) As invenções referentes aos compostos químicos e a suas preparações são classificadas nos grupos relativos ao tipo de composto preparado. Os 
processos de preparação são também classificados nos grupos relativos à reação empregada, se houver interesse. Os processos gerais de 
preparação de uma classe de compostos que se enquadram em mais de um grupo principal são classificados nos grupos relativos aos processos 
empregados, quando tais grupos existirem. Os compostos preparados são também classificados nos grupos relativos aos tipos compostos 
preparados, se houver interesse.  

(4) Nesta classe, salvo indicação contrária, os compostos contendo grupos carboxila ou tiocarboxila são classificados como os respectivos ácidos 
carboxílios ou tiocarboxílicos, a menos que �a regra do último local� (ver Nota (2), acima) determinar o contrário; um grupo carboxila sendo um 
átomo de carbono tendo três ligações, e não mais que três, a heteroátomos, que não átomos de nitrogênio de grupos nitro ou nitroso, com pelo 
menos uma ligação múltipla ao mesmo heteroátomo e a um grupo tiocarboxila, sendo um grupo carboxila com pelo menos uma ligação a um 
átomo de enxofre, por ex., amidas ou nitrilas de ácidos carboxílicos, são classificados com os ácidos correspondentes. [5] 

(5) Anidridos e haletos de ácidos carboxílicos são classificados como os respectivos ácidos, salvo indicação contrária. Sais de um composto salvo 
quando especificamente previsto, são classificados como o respectivo composto, por ex., hidro-cloreto de anilina é classificado como contendo 
carbono, hidrogênio e nitrogênio apenas (no grupo C 07 211/46), malonato de sódio é classificado como ácido malônico (no grupo C 07 C 55/08), 
e um mercaptídeo é classificado como mercaptana. Os quelatos metálicos são tratados da mesma maneira. Similarmente, os alcoolatos metálicos e 
os fenatos metálicos são classificados na subclasse C 07 C e não na subclasse C 07 F, os alcoolatos em C 07 C 31/28 a 31/32 e os fenatos como os 
fenóis correspondentes em C 07 C 39/235 ou 39/44. Sais ou adutos formados entre dois ou mais compostos orgânicos são classificados de acordo 
com todos os compostos que formam os sais ou adutos. [2] 

(6) Os códigos da subclasse C 07 M são apenas para uso como códigos de indexação associados às subclasses C 07 B a K, de modo a fornecer 
informação referente a propriedades específicas de compostos orgânicos. [6] 

 

C 07 B MÉTODOS GERAIS DE QUÍMICA ORGÂNICA; APARELHOS PARA OS MESMOS (preparação de ésteres de ácidos carboxílilcos 
por telomerização C 07 C 67/47; telomerização C 08F) 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, o grupo funcional já presente em algum resíduo que está sendo introduzido e não substancialmente envolvido na reação química, 
não é considerado como o grupo funcional que é formado ou introduzido como resultado da reação química. [4] 

(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
� �separação� significa separação somente para as finalidades de recuperação de compostos orgânicos. [4] 

(3) Nesta subclasse, salvo indicação em contrária, a invenção é classificada no último local apropriado de acordo com o tipo de  reação  envolvida,  e  
não  com  o  tipo de ligação ou grupo funcional que é formado ou introduzido como resultado da reação química. [4] 

(4) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 07 M. Os códigos de indexação devem ser não ligados. [6] 
 

Índice da Subclasse 
 
REAÇÕES SEM FORMAÇÃO OU INTRODUÇÃO 
DE GRUPOS FUNCIONAIS CONTENDO 
HETEROÁTOMOS 
 Mudanças do tipo de ligação entre os  
 átomos já diretamente ligados ....................................... 35/00 

 
 Formação de novas ligações ou  
 quebra das ligações  
 carbono-carbono existentes ...........................................37/00 
REAÇÕES COM FORMAÇÃO OU INTRODUÇÃO  
DE GRUPOS FUNCIONAIS CONTENDO 
HETEROÁTOMOS 
 Halogenação ..................................................................39/00
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Grupos contendo oxigênio ........................................... 41/00 
Grupos contendo nitrogênio.......................................... 43/00 
Grupos contendo enxofre .............................................. 45/00 
Outros grupos................................................................ 47/00 

REAÇÕES DE GRIGNARD..................................................... 49/00 
INTRODUÇÃO DE GRUPOS PROTETORES OU 
ATIVIDADORES NÃO ABRANGIDOS PELOS 
GRUPOS PRECEDENTES....................................................... 51/00 

 
SÍNTESES ASSIMÉTRICAS....................................................53/00 
RACEMIZAÇÃO, INVERSÃO ................................................55/00 
SEPARAÇÃO, PURIFICAÇÃO 
ESTABILIZAÇÃO, USO DE ADITIVOS .....................57/00, 63/00 
INTRODUÇÃO DE ISÓTOPOS...............................................59/00 
OUTROS MÉTODOS GERAIS ................................................61/00 
 

 

31/00 Redução em geral [4] 
 
33/00 Oxidação em geral [4] 
 
Reação sem formação ou introdução de grupos funcionais 
contendo heteroátomos [4] 
 
35/00 Reação sem formação ou introdução de grupos 

funcionais contendo heteroátomos, envolvendo uma 
mudança no tipo de ligação entre dois átomos de 
carbono já diretamente ligados. [4] 

35/02 . Redução [4] 
35/04 . Desidrogenação [4] 
35/06 . Decomposição, por ex., eliminação de halogênios, água 

ou haletos de hidrogênio [4] 
35/08 . Isomerização [4] 
 
37/00 Reações sem formação ou introdução de grupos 

funcionais contendo heteroátomos, envolvendo tanto a 
formação de uma ligação carbono-carbono entre dois 
átomos de carbono não diretamente ligados como a 
quebra da ligação de dois átomos de carbono 
diretamente ligados [4] 

37/02 . Adição [4] 
37/04 . Subtração [4] 
37/06 . Decomposição, por ex., eliminação de dióxido de 

carbono [4] 
37/08 . Isomerização [4] 
37/10 . Ciclização [4] 
37/12 . . Reações de Diels-Alder [4] 
 
Reações com formação ou introdução de grupos funcionais 
contendo heteroátomos  [4] 
 
39/00 Halogenação [4] 
 
41/00 Formação ou introdução de grupos funcionais contendo 

oxigênio [4] 
41/02 . de grupos hidróxi ou O-metal [4] 
41/04 . de grupos éter, acetal ou cetal  [4] 
41/06 . de grupos carbonila [4] 
41/08 . de  grupos  carboxila  ou  seus  sais, haletos ou 

anidridos [4] 
41/10 . . Sais, haletos ou anidridos de grupos carboxila [4] 

41/12 . de grupos ésteres de ácidos carboxílicos [4] 
41/14 . de grupo peróxi ou hidroperóxi [4] 
 
43/00 Formação ou introdução de grupos funcionais contendo 

nitrogênio [4] 
43/02 . de grupos nitro ou nitroso [4] 
43/04 . de grupos amino [4] 
43/06 . de grupos amida [4] 
43/08 . de grupos ciano [4] 
43/10 . de grupos isocianato [4] 
 
45/00 Formação ou introdução de grupos funcionais contendo 

enxofre [4] 
45/02 . de grupos sulfo ou sulfonildioxi [4] 
45/04 . de grupos sulfonil ou sulfinil [4] 
45/06 . de grupos mercapto ou sulfeto [4] 
 
47/00 Formação ou introdução de grupos funcionais não 

previstos nos grupos 39/00 a 45/00 [4] 
 
 
49/00 Reações de Grignard [4] 
 
51/00 Introdução de grupos protetores ou ativadores, não 

incluídos nos grupos precedentes [4] 
 
53/00 Sínteses assimétricas [4] 
 
55/00 Recemização; Inversão completa ou parcial [4] 
 
57/00 Separação de compostos opticamente ativos [4] 
 
59/00 Introdução de isótopos de elementos em compostos 

orgânicos [4] 
 
61/00 Outros métodos gerais [4] 
61/02 . Geração de radicais orgânicos livres [4] 
 
Purificação; Separação; Estabilização [4] 
 
63/00 Purificação; Separação (separação de compostos 

opticamente  ativos  57/00);  Estabilização;  Uso  de 
aditivos [4] 

63/02 . por tratamento gerando uma modificação química [4] 
63/04 . Uso de aditivos [4]
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C 07 C COMPOSTOS ACÍCLICOS OU CARBOCÍCLICOS 
 
 

Notas 
 

(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
� �ligado em ponte� indica a presença de pelo menos uma fusão outra que não em orto, em peri ou em espiro; 
� dois anéis são �condensados� quando partilham pelo menos um membro do anel, isto é, os anéis �espiro� e os anéis �ligados em 

ponte� são considerados como condensados; 
� �sistema de anéis condensados� é um sistema de anéis em que todos os anéis são condensados entre si; 
� �número de anéis� em um sistema de anéis condensados é igual ao número de cisões necessárias para converter um sistema de anéis 

em uma cadeia acíclica; 
� �quinonas� são compostos derivados de compostos que contêm um anel aromático de seis membros ou um sistema que compreende 

anéis aromáticos de seis membros (cujo sistema pode ser condensado ou não) pela substituição de dois ou quatro grupos -CH de 
anéis aromáticos de seis membros por grupos > C = O, e pela eliminação de uma ou duas ligações duplas carbono-carbono, 
respectivamente, e reorganizando as ligações duplas carbono-carbono remanescentes para obter um anel ou sistema de anéis com 
ligações duplas alternadas, incluindo as ligações carbono-oxigênio; isto significa que a acenoftoquinona ou acenaftenoquinona não 
são consideradas como quinonas. [5] 

 
(2)  A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
(3) Nesta subclasse, salvo indicação contrária, um processo é classificado no último local apropriado [3] 
(4) Nesta subclasse, salvo indicação contrária, �compostos de amônia quaternária� são classificados com os compostos nitrogenados não-

quaternizados correspondentes [5] 
(5) Para a classificação de compostos nos grupos 1/00 a 71/00 e 401/00 a 409/00: 

� um composto é classificado considerando a molécula em seu conjunto (regra da �aproximação total da molécula�); 
� um composto é considerado saturado se não contém átomos de carbono ligados entre si,  por ligações múltiplas;  
� um composto  é considerado insaturado se contém átomos de carbono ligados entre si por ligações múltiplas, e incluindo um anel 

aromático de seis membros, a menos que especificado em outro local ou implicitamente derivado da subdivisão, como no grupo 
69/00, por ex., 69/712. [5] 

(6) Para a classificação de compostos nos grupos 201/00 a 395/00, isto é, após o grupo funcional ter sido determinado segundo a �regra do 
último local�, um composto é classificado de acordo com os seguintes princípios: 
� os compostos são classificados de acordo com a natureza do átomo de carbono ao qual está ligado o grupo funcional; 
� um esqueleto de carbono é um átomo de carbono, diferente de um átomo de um grupo carboxila, ou uma cadeia de átomos de 

carbono ligadas entre si; um esqueleto de carbono é considerado estar terminado por toda ligação a um outro elemento que não 
carbono ou a um átomo de carbono de um grupo carboxila; 

� quando a molécula contém diversos grupos funcionais, são considerados apenas os grupos funcionais ligados ao mesmo esqueleto 
de carbono como o primeiro determinado , são considerados,  

� um esqueleto de carbono é considerado saturado se não contém átomos de carbono ligados entre si por ligações múltiplas; 
� um esqueleto de carbono é considerado insaturado se contém átomos de carbono ligados entre si por ligações múltiplas, incluindo 

um anel aromático de seis membros [5] 
(7) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 07 M. Os códigos de indexação devem ser não 

ligados. [6] 
 
Índice da Subclasse 
 
COMPOSTOS CONTENDO UNICAMENTE 
CARBONO E HIDROGÊNIO 
 
 Preparação.................................................... 1/00. 2/00, 4/00, 
  5/00, 6/00 
 Purificação, separação,  
 estabilização.................................................................... 7/00 
 Compostos 
 alifáticos ........................................................ 9/00, 11/00 
 cicloalifáticos, aromáticos............................ 13/00, 15/00 
COMPOSTOS CONTENDO CARBONO E 
HALOGÊNIO COM OU SEM HIDROGÊNIO 
 Preparação..................................................................... 17/00 
 Compostos 
 alifáticos ...................................................... 19/00, 21/00 
 cicloalifáticos, aromáticos................. 22/00, 23/00, 25/00 
COMPOSTOS CONTENDO CARBONO E 
OXIGÊNIO COM OU SEM HIDROGÊNIO  
E HALOGÊNIO 
 Preparação 
 Produção simultânea de mais de  
 uma classe de compostos contendo 
 oxigênio .................................................................. 27/00 
 de álcoois; de fenóis..................................... 29/00, 37/00 

 
 de éteres ou acetais; 
 de oxo compostos.........................................41/00; 45/00 
 de quinonas .............................................................46/00 
 de ácidos carboxílicos, seus, 
 sais ou anidridos......................................................51/00 
 de ésteres de ácidos carboxílicos.............................67/00 
 de ésteres de ácidos 
 de carbono ou halofórmico......................................68/00 
 Compostos 
 com grupo (s) OH ligados: 
 alifaticamente ...............................................31/00, 33/00 
 cicloalifaticamente ..................................................35/00 
  aromaticamente ......................................................39/00 
 Éteres, acetais, ortoésteres; 
 aldeídos; cetonas ...............................43/00, 47/00, 49/00 
 Quinonas .................................................................50/00 
 ácidos carboxílicos 
 acíclicos ......................................53/00, 55/00, 57/00 
  59/00 
 cíclicos .............................61/00, 62/00, 63/00, 65/00 
  66/00 
 Ésteres ..........................................................69/00, 71/00 
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COMPOSTOS CONTENDO CARBONO 
E NITROGÊNIO, COM OU SEM HIDROGÊNIO 
HALOGÊNIO E OXIGÊNIO 
 Preparação 
 de aminas .............................................................. 209/00 
 de hidroxiaminas, amino-éteres ou amino- 
 ésteres ................................................................... 213/00  
 de amino-aldeídos, aminocetonas, 
 aminoquinonas...................................................... 221/00 
 de ácidos amino carboxílicos ................................ 227/00 
 de amidas de ácidos carboxílicos .......................... 231/00 
 de nitrilas de ácidos carboxílicos .......................... 253/00 
 de derivados de hidrazina...................................... 241/00 
 de compostos contendo ligações duplas 
 carbono-nitrogênio, por ex.,  iminas, 
 hidrazonas, isocianatos ............................ 249/00, 263/00 
 de derivados de ácidos carbâmicos ....................... 269/00 
 de uréia ou derivados ............................................ 273/00 
 de guanidinas ou derivados................................... 277/00 
 de compostos nitro ou nitrosos, 
 ou ésteres de ácidos nítrico ou nitroso .................. 201/00 

Compostos 
 contendo nitrogênio ligado ao carbono 
 ou ao carbono e hidrogênio 
 Aminas.................................................................. 211/00 
 Hidroxiaminas; Aminoéteres; 
 Aminoésteres .............................. 215/00, 217/00, 219/00 
 Amino-aldeídos; aminocetonas; 
 aminoquinonas......................................... 223/00, 225/00 
 Aminas ded ácidos carboxílicos............................ 229/00 
 Amidas de ácidos carboxílicos.... 233/00, 235/00, 237/00 
 Compostos contendo uma ou 
 mais ligações duplas carbono-nitrogênio,  
 por ex., iminas ...................................................... 251/00 
 Nitrilas de ácidos carboxílicos .............................. 255/00 
 Amidinas,  imino-éteres ........................................ 257/00 
 Ácidos hidroxâmicos ............................................ 259/00 
 Derivados de ácido ciânico 
 ou isociânico ............................................ 261/00, 265/00 
 Carbodiimidas....................................................... 267/00 
 Ácidos carbâmicos................................................ 271/00 
 Uréias.................................................................... 275/00 
 Guanidinas ............................................................ 279/00 
 contendo nitrogênio ligado  
 a halogênios ................................................................... 239/00 

contendo nitrogênio ligado ao oxigênio 
 Compostos nitro ou nitrosos .................... 205/00, 207/00 
 Nitritos ou nitratos ................................................ 203/00 
 Hidroxilaminas ..................................................... 239/00 
 Oximas.................................................................. 251/00 

 contendo nitrogênio ligado a um outro 
nitrogênio 

 Hidrazinas, hidrazidas ...........................................243/00 
 Semicarbazatos, semicarbazidas............................281/00 
 Compostos azo, compostos diazo..........................245/00 
 Hidrazonas, hidrazidinas ..........................251/00, 257/00 
 Semicarbazonas.....................................................281/00 
 Compostos N-nitro ou N-nitroso ...........................243/00 
 contendo cadeias de três átomos de nitrogênio 
 ligados juntos 
 Triazenos...............................................................245/00 
 Azidas ...................................................................247/00 

Outros compostos 
contendo nitrogênio ........................................................291/00 

COMPOSTOS CONTENDO CARBONO, JUNTAMENTE 
COM ENXOFRE, SELÊNIO OU TELÚRIO, COM OU 
SEM HIDROGÊNIO, HALOGÊNIO, OXIGÊNIO OU 
NITROGÊNIO 

Preparação 
 de derivados de ácidos sulfúricos ou 
 sulfônicos ..............................................................303/00 
 de mercaptanas, tio-fenóis, sulfetos, 
 ou polissulfetos......................................................319/00 
 de sulfonas ou sulfóxidos ......................................315/00 

Compostos 
 contendo enxofre ligado ao oxigênio 

 Ésteres de ácidos sulfurosos  
 ou sulfúricos.............................................301/00, 305/00 
 Ácidos sulfônicos ou derivados.............................309/00 
 Ácidos sulfênicos ou sulfínicos 
 ou derivados ..........................................................313/00 
 Sulfonas, sulfóxidos ..............................................317/00 

contendo enxofre ligado ao carbono 
 Mercaptanas, tiofenóis, sulfetos 
 ou polissulfetos.........................................321/00, 323/00 
 Tioaldeídos, tioacetonas ........................................325/00 
 Ácidos tiocarboxílicos ou derivados......................327/00 
 Ácidos tiocarbâmico ou derivados ........................329/00 
 Tiocianatos, isotiocianatos ....................................331/00 
 Ácidos tiocarbâmicos ou derivados.......................333/00 
 Tiouréias................................................................335/00 
 Tiosemicarbazidas ou tiosemicarbazonas..............337/00 
 contendo enxofre ligado a nitrogênio 
 Sulfonamidas.........................................................311/00 
 Sulfenamidas, sulfinamidas, 
 sulfenilcarbamatos ou sulfeniluréias .....................313/00 
 Amidas de ácidos sulfúricos..................................307/00 
 Outros compostos contendo enxofre...............................381/00
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 Compostos contendo selênio.......................................... 391/00 
 Compostos contendo telúrio........................................... 395/00 
PRODUTOS DE IRRADIAÇÃO DE COLESTEROL ........... 401/00 
DERIVADOS DO CICLOHEXANO OU DE UM 
CICLOHEXENO TENDO UMA CADEIA LATERAL 
INSATURADA COM PELO MENOS QUATRO 

ÁTOMOS DE CARBONO......................................................403/00 
PROSTAGLANDINAS OU DERIVADOS ............................405/00 
PERÓXIDOS; PEROXIÁCIDOS 
 Preparação ......................................................................407/00 
 Compostos ......................................................................409/00 
 

 

Hidrocarbonetos (derivados de ciclohexano ou de um 
ciclohexeno, tendo uma cadeia lateral contendo uma parte 
insaturada acíclica de pelo menos quatro átomos de carbono, 
estando dita parte diretamente ligada aos anéis ciclohexanos ou 
ciclohexenos 403/00; preparação de compostos macromoleculares 
C 08; produção de compostos macromoleculares C 08; produção ou 
separação a partir de misturas indefinidas de hidrocarboneto tais 
como óleo de petróleo C 10 G; gás natural, gás natural de síntese, 
gás liqüefeito de petróleo C 10 L 3/00; processos eletrolíticos ou 
eletroforéticos C 25 B) [3] 
 
1/00 Preparação de hidrocarboneto a partir de um ou mais 

compostos, nenhum deles sendo hidrocarbonetos 
1/02 . a partir de óxido de carbono (preparação de misturas de 

hidrocarboneto líquidos de composição indefinida C 10 
G 2/00; de gás natural de síntese C 10 L 3/06) [5] 

1/04 . . a partir de monóxido de carbono com hidrogênio 
1/06 . . . na presença de compostos orgânicos, por ex. 

hidrocarbonetos 
1/08 . . . isosíntese 
1/10 . . a partir de monóxido de carbono com vapor d�água 
1/12 . . a partir de dióxido de carbono com hidrogênio 
1/20 . partindo de compostos orgânicos contendo apenas 

átomos de oxigênio como heteroátomos 
1/207 . . a partir de compostos de carbonila [5] 
1/213 . . . por cisão de ésteres [5] 
1/22 . . por redução 
1/24 . . por eliminação de água 
1/247 . . por cisão de éteres cíclicos [3] 
1/26 . partindo de compostos orgânicos que contêm somente 

átomos de halogênios como heteroátomos 
1/28 . . por ciclização 
1/30 . . pela eliminação dos elementos de haleto de 

hidrogênio de uma molécula simples  
1/32 . partindo de compostos que contenham heteroátomos 

outros que não, ou em adição a, oxigênio ou halogênio 
[3] 

1/34 . . reagindo fosfinas com aldeídos ou cetonas, por ex., 
reação de Wittig [3] 

1/36 . por cisão de ésteres (1/213, 1/30 têm prioridade) [3,5] 
2/00 Preparação de hidrocarboneto a partir de 

hidrocarboneto que contêm um número menor de 
átomos de carbono (reações de redistribuição 
envolvendo cisão 6/00) [3] 

2/02 . por adição entre hidrocarbonetos insaturados [3] 
2/04 . . por oligomerização de hidrocarboneto insaturados 

bem definidos, sem formação de anel [3] 

2/06 . . . de alcenos, isto é, hidrocarbonetos acíclicos 
tendo apenas uma ligação carbono-carbono [3] 

2/08 . . . . Processos catalíticos [3] 
2/10 . . . . . com óxidos metálicos [3] 
2/12 . . . . . com aluminosilicatos cristalinos, por 

ex., peneiras moleculares [3] 
2/14 . . . . . com ácidos inorgânicos; com sais ou  
      anidridos de ácidos [3]  
2/16 . . . . . . Ácidos de enxofre; Seus sais; Óxido 

de enxofre [3] 
2/18 . . . . . . Ácidos de fósforo; Seus sais; Óxido 

de fósforo [3] 
2/20 . . . . . . Ácidos de halogênio; Seus sais [3] 
2/22 . . . . . . . Haletos metálicos; Seus 

complexos com compostos 
orgânicos [3] 

2/24 . . . . . com metais [3] 
2/26 . . . . . com hidretos ou compostos orgânicos 

(2/22 tem prioridade) 
2/28 . . . . . . com resinas de troca iônica [3] 
2/30 . . . . . . contendo ligação metal-carbono; 

Hidretos metálicos [3] 
2/32 . . . . . . como complexos, por ex., acetil-

acetonatos [3] 
2/34 . . . . . . . complexos de metal-

hidrocarboneto [3] 
2/36 . . . . . . como fosfinas, arsinas, estilbinas ou 

bismutinas [3] 
2/38 . . . de dienos ou alcinos [3] 
2/40 . . . . de dienos conjugados [3] 
2/42 . . homo- ou co-oligomerização com formação de anel, 

não sendo conversão Diels-Alder [3] 
2/44 . . . de somente dienos conjugados [3] 
2/46 . . . . processos catalíticos [3] 
2/48 . . . de somente hidrocarbonetos contendo ligação 

tripla carbono-carbono [3] 
2/50 . . Conversão de Diels-Alder [3] 
2/52 . . . Processos catalíticos [3] 
2/54 . por adição de hidrocarboneto insaturados a 

hidrocarbonetos saturados ou a hidrocarbonetos que 
contenham anel aromático de seis membros, sem 
nenhuma insaturação fora do anel aromático [3] 

2/56 . . Adição a hidrocarbonetos acíclicos [3] 
2/58 . . . Processos catalíticos [3] 
2/60 . . . . com haletos [3] 
2/62 . . . . com ácidos [3] 
2/64 . . Adição a átomo de carbono de anel aromático de 

seis membros [3] 
2/66 . . . Processos catalíticos [3] 
2/68 . . . . com haletos [3] 
2/70 . . . . com ácidos [3] 
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2/72 . . Adição a átomo de carbono não aromático de 
hidrocarboneto contendo anel aromático de seis 
membros [3] 

2/74 . por adição com hidrogenação simultânea [3] 
2/76 . por condensação de hidrocarboneto com eliminação 

parcial de hidrogênio [3] 
2/78 . . Processos com combustão parcial [3] 
2/80 . . Processos com auxílio de meios elétricos [3] 
2/82 . . copulação oxidativa [3] 
2/84 . . . catalítica [3] 
2/86 . por condensação entre um hidrocarboneto e um não 

hidrocarboneto [3] 
2/88 . . Reações de crescimento e eliminação (preparação 

de compostos organometálicos C 07 F) [3] 
 
4/00 Preparação de hidrocarboneto a partir de 

hidrocarboneto contendo número maior de átomos de 
carbono (reações de redistribuição envolvendo cisão 6/00; 
craqueamento de óleos de hidrocarboneto C 10 G) [3] 

4/02 . por craqueamento de um hidrocarboneto simples ou 
mistura de hidrocarboneto individualmente definidos 
ou de fração normalmente gasosa de hidrocarboneto 
[3] 

4/04 . . Processos térmicos [3] 
4/06 . . Processos catalíticos [3] 
4/08 . por eliminação da parte alifática ou cicloalifática da 

molécula [3] 
4/10 . . a partir de hidrocarboneto acíclicos [3] 
4/12 . . a partir de hidrocarboneto contendo anel aromático 

de seis membros, por ex., propiltolueno a 
viniltolueno [3] 

4/14 . . . cisão ocorrendo em ligação aromática-alifática 
[3] 

4/16 . . . . Processos térmicos [3] 
4/18 . . . . Processos catalíticos [3] 
4/20 . . . . sendo formado hidrogênio in situ, por ex., a 

partir de vapor [3] 
4/22 . por despolimerização ao monômero original, por ex., 

diciclopentadieno a ciclopentadieno [3] 
4/24 . por cisão de compostos alifáticos poliarilsubstituídos 

em ligação alifática, por ex., 1,4-difenibutano a 
estireno [3] 

4/26 . por cisão de compostos poliarílicos em uma ligação 
entre anéis aromáticos de seis membros não-
condensados, por ex., bifenil a benzeno [3] 

 
5/00 Preparação de hidrocarboneto a partir de 

hidrocarboneto contendo o mesmo número de átomos de 
carbono 

5/02 . por hidrogenação (hidrogenação e desidrogenação 
simultâneas 5/52) 

5/03 . . de duplas ligações carbono-carbono não aromáticas 
[3] 

5/05 . . . Hidrogenação parcial [3] 
5/08 . . de triplas ligações carbono-carbono 
5/09 . . . para duplas ligações carbono-carbono [3] 
5/10 . . de anéis aromáticos de seis membros 
5/11 . . . Hidrogenação parcial [3] 
5/13 . . com isomerização simultânea [3] 

5/22 . por isomerização (com hidrogenação simultânea 5/13; 
com desidrogenação simultânea 5/373) [3] 

5/23 . . Rearranjo de ligações insaturadas carbono-carbono  
5/25 . . . Migração de duplas ligações carbono-carbono 

[3] 
5/27 . . Rearranjo dos átomos de carbono no esqueleto de 

carbono [3] 
5/29 . . . alteração do número de átomos de carbono em 

anel enquanto é conservado o número de anéis 
[3] 

5/31 . . . alterando o número de anéis [3] 
5/32 . por  desidrogenação  com  formação  de hidrogênio 

livre [2] 
5/327 . . Formação de somente duplas ligações não 

aromáticas carbono-carbono [3] 
5/333 . . . Processos catalíticos [3] 
5/35 . . Formação de somente triplas ligações carbono-

carbono [3] 
5/367 . . Formação de anel aromático de seis membros a 

partir do anel de seis membros existentes, por ex., 
desidrogenação de etilciclohexano a etilbenzeno 

5/373 . . com isomerização simultânea [3] 
5/387 . . . de compostos cíclicos não contendo nenhum 

anel de seis membros a compostos contendo 
anel aromático de seis membros [3] 

5/393 . . . com ciclização em anel aromático de seis 
membros, por ex., desidrogenação de n-hexano 
em benzeno [3] 

5/41 . . . . Processos catalíticos [3] 
5/42 . por desidrogenação com um aceptor de hidrogênio [2] 
 
Notas 
(1) Neste grupo: 

- o catalisador é considerado como integrando o 
sistema aceptor em caso de reduções catalíticas 
simultâneas [3] 

- compostos adicionados para ligar o sistema aceptor 
reduzido não são considerados como pertencentes ao 
sistema aceptor [3] 

(2) O sistema aceptor é classificado de acordo com as 
substâncias fornecedoras no caso de formação in situ de um 
sistema aceptor ou de regeneração in situ do sistema aceptor 
reduzido. [3] 

5/44 . . com halogênio ou com compostos que contêm 
halogênio como um aceptor [2] 

5/46 . . com enxofre ou composto contendo enxofre como 
um aceptor [2] 

5/48 . . com oxigênio como um aceptor [2] 
5/50 . . com um composto orgânico como um aceptor [2] 
5/52 . . . com um hidrocarboneto como um aceptor, por 

ex., desproporcionamento de hidrocarboneto, 
2CnHp→CnHp+q+CnHp-q [2] 

5/54 . . com sistema aceptor contendo pelo menos dois com 
postos previstos em mais de um dos grupos 5/44 a 
5/50 [3] 

5/56 . . . contendo apenas oxigênio e/ou halogênios ou 
compostos que contêm halogênios [3] 
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6/00 Preparação de hidrocarboneto a partir de 
hidrocarboneto que contêm um número diferente de 
átomos de carbono por reações de redistribuição [3] 

6/02 . Reações de metátese em ligação insaturada carbono-
carbono [3] 

6/04 . . em ligação dupla carbono-carbono [3] 
6/06 . . . em ligação dupla cíclica carbono-carbono [3] 
6/08 . por conversão em ligação saturada carbono-carbono [3] 
6/10 . . em hidrocarbonetos que não contêm nenhum anel 

aromático de seis membros [3] 
6/12 . . de exclusivamente hidrocarbonetos que contêm anel 

aromático de seis membros [3] 
 
7/00 Purificação; Separação; Estabilização; Uso de aditivos 

(manipulação de misturas gasosas não-definidas obtidas 
pelo craqueamento de óleos de hidrocarboneto C 10 G 
70/00) [5] 

7/04 . por destilação [3] 
7/05 . . com auxílio de compostos auxiliares [3] 
7/06 . . . por destilação azeotrópica 
7/08 . . . por destilação extrativa  
7/09 . por condensação fracionada [3] 
7/10 . por extração, isto é, purificação ou separação de 

hidrocarboneto líquidos com auxílio de líquidos [3] 
7/11 . por absorção, isto é, purificação ou separação de 

hidrocarboneto gasosos com auxílio de líquidos [3] 
7/12 . por adsorção, isto é, purificação ou separação de 

hidrocarboneto com auxílio de sólidos, por ex., com 
trocadores de íons [3] 

7/13 . . pela técnica de peneira molecular [3] 
7/135 . por cromatografia gasosa [3] 
7/14 . por cristalização; Purificação ou separação dos cristais 

[3] 
7/144 . usando membranas, por ex., permeação seletiva [3] 
7/148 . por tratamento que origine modificação química de 

pelo menos um composto [3] 
7/152 . . por formação de adutos ou complexos [3] 
7/156 . . . com soluções de sais de cobre [3] 
7/163 . . por hidrogenação [3] 
7/167 . . . para remoção de compostos contendo ligação 

tripla carbono-carbono [3] 
7/17 . . com ácidos ou óxidos de enxofre [3] 
7/171 . . . Ácido sulfúrico ou oleum [7] 
7/173 . . com auxílio de compostos organometálicos [3] 
7/177 . . pela oligomerização seletiva ou pela polimerização 

seletiva de pelo menos um composto da mistura [3] 
7/20 . Uso de aditivos, por ex., para estabilização 
 
9/00 Hidrocarbonetos saturados acíclicos  
9/02 . com um a quatro átomos de carbono (gás liqüefeito de 

petróleo C 10 L 3/12) [5] 
9/04 . . Metano (produção pelo tratamento de esgotos C 02 

F 11/04; gás natural, gás natural de síntese C 10 L 
3/06) [5] 

9/06 . . Etano 
9/08 . . Propano 
9/10 . . com quatro átomos de carbono [5] 
9/12 . . . Isobutano 
9/14 . com cinco a quinze átomos de carbono 

9/15 . . Hidrocarbonetos de cadeia normal [3] 
9/16 . . Hidrocarbonetos de cadeia ramificada 
9/18 . . . com cinco átomos de carbono [5] 
9/21 . . . 2,2,4-Trimetilpentano [3] 
9/22 . com mais de quinze átomos de carbono 
 
11/00 Hidrocarbonetos insaturados acíclicos 
11/02 . Alcenos 
11/04 . . Etileno 
11/06 . . Propeno 
11/08 . . com quatro átomos de carbono [5] 
11/09 . . . Isobuteno [3] 
11/10 . . com cinco átomos de carbono [5] 
11107 . . com seis átomos de carbono  [5] 
11/113 . . . Metilpentenos [3] 
11/12 . Alcadienos 
11/14 . . Aleno 
11/16 . . com quatro átomos de carbono 
11/167 . . . 1,3-Butadieno [3] 
11/173 . . com cinco átomos de carbono [3\ 
11/18 . . . Isopreno [3] 
11/20 . . . 1,3-Pentadieno [3] 
11/21 . Alcatrienos; Alcatetraenos; Outros alcapolienos [2,3] 
11/22 . contendo ligações triplas carbono-carbono 
11/24 . . Acetileno (produção de gás de acetileno por via 

úmida  C 10 H) [5] 
11/28 . contendo ligações duplas carbono-carbono e ligações 

triplas carbono-carbono  
11/30 . . Butenino 
 
13/00 Hidrocarbonetos cíclicos contendo anéis outros que não, 

ou em adição a anéis aromáticos de seis membros [3] 
13/02 . Hidrocarbonetos monocíclicos ou seus derivados 

hidrocarbonados acíclicos 
13/04 . . com anel de três membros 
13/06 . . com anel de quatro membros 
13/08 . . com anel de cinco membros 
13/10 . . . com anel de ciclopentano 
13/11 . . . . substituído por grupos de hidrocarboneto 

insaturados [2] 
13/12 . . . com anel de ciclopenteno 
13/15 . . . com anel de ciclopentadieno [3] 
13/16 . . com um anel de seis membros 
13/18 . . . com anel de ciclohexano 
13/19 . . . . substituído por grupos de hidrocarboneto 

insaturados [2] 
13/20 . . . com anel de ciclohexeno 
13/21 . . . . Mentadienos (com anel ciclohexadieno 

13/23) [2] 
13/23 . . . com anel de ciclohexadieno [3] 
13/24 . . com anel de sete membros 
13/26 . . com anel de oito membros 
13/263 . . . com  anel de ciclo-octeno ou de ciclo-octadieno 

[3] 
13/267 . . . com  anel  ciclo-octatrieno ou ciclo-octatetraeno 

[3] 
13/271 . . com anel de nove a onze membros [3] 
13/273 . . com anel de doze membros [3] 
13/275 . . . sendo o anel de doze membros insaturados [3] 
13/277 . . . . com anel ciclo-dodecatrieno [3] 
13/28 . Hidrocarbonetos policíclicos ou seus derivados 

hidrocarbonados acíclicos 



C 07 C 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 3, Seção C 55 

Nota 
 Sistemas de anéis constituídos apenas de anéis condensados 

de seis membros com o número máximo de duplas ligações 
não cumulativas são classificados no grupo 15/00) [3] 

 
13/32 . . com anéis condensados 
13/34 . . . com sistema de anéis bicíclico contendo quatro 

átomos de carbono 
13/36 . . . com sistema de anéis bicíclico contendo cinco 

átomos de carbono 
13/38 . . . com sistema de anéis bicíclico contendo seis 

átomos de carbono 
13/39 . . . com sistema de anéis bicíclico contendo sete 

átomos de carbono [3] 
13/40 . . . . com estrutura de anel de bicicloheptano [3] 
13/42 . . . . com estrutura de anel de biciclohepteno [3] 
13/43 . . . . . substituído por grupos de 

hidrocarbonetos acíclicos insaturados 
[3] 

13/44 . . . com sistema de anéis bicíclico contendo oito 
átomos de carbono 

13/45 . . . com sistema de anéis bicíclico contendo nove 
átomos de carbono [3] 

13/465 . . . . Indenos; Indenos total ou parcialmente 
hidrogenados [3] 

13/47 . . . com sistema de anéis bicíclico contendo dez 
átomos de carbono [3] 

13/48 . . . . Naftalenos total ou parcialmente 
hidrogenados [3] 

13/50 . . . . . Decaidronaftalenos [3] 
13/52 . . . . Azulenos; Azulenos total ou parcialmente 

hidrogenados [3] 
13/54 . . . com três anéis condensados 
13/547 . . . . pelo menos um anel não sendo de seis 

membros, os demais anéis sendo no 
máximo de seis membros [3] 

13/553 . . . . . Indacenos; Indacenos total ou 
parcialmente hidrogenados  [3] 

13/567 . . . . . Fluorenos; Fluorenos total ou 
parcialmente hidrogenados [3] 

13/573 . . . . com três anéis de seis membros [3] 
13/58 . . . . . Antracenos total ou parcialmente  
      hidrogenados [3] 
13/60 . . . . . Fenantrenos total ou parcialmente  
      hidrogenados [3] 
13/605 . . . . com sistema de anéis ligados em ponte [3] 
13/61 . . . . . Indenos ligados em ponte, por ex.,  

      diciclopentadieno [3] 
13/615 . . . . . Adamantanos [3] 
13/62 . . . com mais de 3 anéis condensados  
13/64 . . . . com sistema de anéis ligados em ponte [3] 
 
13/66 . . . . o sistema de anéis condensados contendo  

apenas quatro anéis [3] 
13/68 . . . . . com sistema de anéis ligados em ponte 

[3] 
13/70 . . . com sistema de anéis condensados constituídos 

de pelo menos dois sistemas de anéis 
aromáticos não-condensados entre si, 
interligados através de uma estrutura anular 
formada de cadeias de carbono em posições 
não-adjacentes do anel aromático, por ex., 
ciclofanos [3] 

13/72 . . . Hidrocarbonetos ligados sob a forma espiro [3] 
 
15/00 Hidrocarbonetos cíclicos contendo apenas anéis 

aromáticos de seis membros como parte cíclica [2] 
15/02 . Hidrocarbonetos monocíclicos 

15/04 . . Benzeno 
15/06 . . Tolueno 
15/067 . . Hidrocarbonetos C8H10 [3] 
15/073 . . . Etilbenzeno [3] 
15/08 . . . Xilenos [3] 
15/085 . . Isopropilbenzeno [3] 
15/107 . . tendo cadeia lateral saturada contendo pelo menos 

seis átomos de carbono, por ex., detergentes 
alquilados [3] 

15/113 . . . tendo pelo menos duas cadeias laterais 
saturadas, cada qual contendo pelo menos seis 
átomos de carbono [3] 

15/12 . Hidrocarbonetos policíclicos não-condensados 
15/14 . . sendo todos grupos fenila diretamente ligados [3] 
15/16 . . contendo pelo menos dois grupos fenila ligados por 

um único átomo de carbono acíclico 
15/18 . . contendo pelo menos um grupo com a fórmula 

    
15/20 . Hidrocarbonetos condensados policíclicos 
15/24 . . contendo dois anéis 
15/27 . . contendo três anéis [3] 
15/28 . . . Antracenos [3] 
15/30 . . . Fenantrenos [3] 
15/38 . . contendo quatro anéis [3] 
15/40 . substituídos por radicais de hidrocarbonetos 

insaturados [3] 
15/42 . . monocíclicos [3] 
15/44 . . . o hidrocarboneto substituinte contendo uma 

ligação dupla carbono-carbono [3] 
15/46 . . . . Estireno; Estirenos alquilados no anel [3] 
15/48 . . . o hidrocarboneto substituinte contendo uma 

ligação tripla carbono-carbono [3] 
15/50 . . policíclicos não-condensados [3] 
15/52 . . . contendo um grupo com fórmula  

    [3] 
15/54 . . . contendo um grupo com a fórmula 

    [3] 
15/56 . . policíclicos condensados [3] 
15/58 . . . contendo dois anéis [3] 
15/60 . . . contendo três anéis [3] 
15/62 . . . contendo quatro anéis [3] 
 
Compostos contendo carbono e halogênio com ou sem 
hidrogênio (derivados do ciclohexano ou de um ciclohexeno 
contendo parte da cadeia lateral  contendo uma parte insaturada 
acíclica de pelo menos quatro átomos de carbono, sendo esta parte 
diretamente ligada aos anéis de ciclohexano ou ciclohexeno 403/00) 
 
17/00 Métodos de preparação de hidrocarboneto halogenados  
17/007 . a partir de carbono ou carbetos e halogênios [6] 
17/013 . por adição de halogênios [6] 
17/02 . . a hidrocarbonetos insaturados [6] 
17/04 . . a hidrocarbonetos halogenados insaturados [6] 
17/06 . . combinados com substituição de hidrogênio por 

halogênio 
17/07 . por adição de haletos de hidrogênio [6] 
17/08 . . a hidrocarbonetos insaturados [6] 
17/087 . . a hidrocarbonetos halogenados insaturados [6] 
17/093 . por substituição por halogênios [6] 
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17/10 . . de átomos de hidrogênio (combinado com adição de 
halogênios a hidrocarbonetos insaturados 17/06) [6] 

17/12 . . . no anel dos compostos aromáticos [6] 
17/14 . . . na cadeia lateral dos compostos aromáticos [6] 
17/15 . . com oxigênio como reagente auxiliar, por ex., 

oxicloração [2, 6] 
17/152 . . . de hidrocarboneto [3, 6] 
17/154 . . . . de hidrocarboneto saturados [3, 6] 
17/156 . . . . de hidrocarboneto insaturados [3, 6] 
17/158 . . . de hidrocarboneto halogenados [3, 6] 
17/16 . . de grupos hidroxila [3, 6] 
17/18 . . de átomos de oxigênio de grupos carbonila [6] 
17/20 . . de átomos de halogênio por outros átomos de 

halogênio [6] 
17/21 . . . com aumento simultâneo do número de átomos 

de halogênio [6] 
17/23 . por deshalogenação [6] 
17/25 . por separação dos haletos de hidrogênio dos 

hidrocarbonetos halogenados [6] 
17/26 . por reações envolvendo um aumento simultâneo do 

número de átomos de carbono no esqueleto 
17/263 . . por meio de reações de condensação [6] 
17/266 . . . de hidrocarboneto e hidrocarbonetos 

halogenados [6] 
17/269 . . . de apenas de hidrocarboneto halogenados [6] 
17/272 . . por meio de reações de adição [6] 
17/275 . . . de hidrocarboneto e hidrocarbonetos 

halogenados [6] 
17/278 . . . de apenas de hidrocarboneto halogenados [6] 
17/281 . . . . de apenas  um composto [6] 
17/30 . . por uma síntese de Diels-Alder 
17/32 . . por introdução de grupos alquil halogenados em 

compostos cíclicos  
17/35 . por meio de reações que não afetam o número de 

átomos de carbono ou átomos de halogênio nas 
moléculas [6]   

17/354 . . por hidrogenação [6] 
17/357 . . por desidrogenação [6] 
17/358 . . por isomerização [6] 
17/361 . por meio de reações que envolvem uma redução no 

número de átomos de carbono [6] 
17/363 . . por eliminação de grupos carboxila [6] 
17/367 . . por despolimerização [6] 
17/37 . por desproporcionamento de hidrocarboneto 

halogenados [6] 
17/38 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 
17/383 . . por destilação [6] 
17/386 . . . com compostos auxiliares [6] 
17/389 . . por adsorção em sólidos [6] 
17/392 . . por cristalização; Purificação ou separação de 

cristais [6] 
17/395 . . por meio de tratamento que dá origem a uma 

modificação química de pelo menos um composto 
[6] 

17/42 . . Uso de aditivos, por ex., para estabilização [3, 6] 
 
19/00 Compostos acíclicos saturados contendo átomos de 

halogênio [5] 
19/01 . contendo cloro [6] 
19/03 . . Clorometanos [6] 
19/04 . . . Clorofórmio [6] 
19/041 . . . Tetracloreto de carbono [6] 
19/043 . . Cloroetanos [6] 
19/045 . . . Dicloroetanos [3, 6] 

19/05 . . . Tricloroetanos [3, 6] 
19/055 . . . Tetracloroetanos [3, 6] 
19/07 . contendo iodo [2] 
19/075 . contendo bromo [6] 
19/08 . contendo flúor  
19/10 . . e cloro [6] 
19/12 . . . tendo dois átomos de carbono [6] 
19/14 . . e bromo [6] 
19/16 . . e iodo [6] 
 
21/00 Compostos acíclicos insaturados contendo átomos de 

halogênio [5] 
21/02 . contendo duplas ligações carbono-carbono 
21/04 . . Cloroalcenos 
21/06 . . . Cloreto de vinila 
21/067 . . . Cloreto de alila/ Cloreto de meta-alila [3] 
21/073 . . . Dicloro-alcenos [3] 
21/08 . . . . Cloreto de vinilideno [3] 
21/09 . . . . Dicloro-butenos [3] 
21/10 . . . Tricloroetileno 
21/12 . . . Tetracloroetileno 
21/14 . . contendo bromo 
21/16 . . . Brometo de crotila 
21/17 . . contendo iodo [5] 
21/18 . . contendo flúor 
21/185 . . . Tetrafluoretileno [5] 
21/19 . . Dienos halogenados [3] 
21/20 . . . Butadienos halogenados [3] 
21/21 . . . . Cloropreno [3] 
21/215 . . Polienos halogenados com mais de duas ligações 

duplas carbono-carbono [3] 
21/22 . contendo ligações triplas carbono-carbono 
 
22/00 Compostos cíclicos contendo átomos de halogênio 

ligados a um átomo de carbono acíclico [5] 
22/02 . tendo insaturação nos anéis [5] 
22/04 . . contendo anéis aromáticos de seis membros [5] 
22/06 . . . Triclorometilbenzeno [5] 
22/08 . . . Contendo flúor [5] 
 
23/00 Compostos contendo pelo menos um átomo de halogênio 

ligado a anel outro que não anel aromático de seis 
membros 

23/02 . Hidrocarbonetos halogenados monocíclicos 
23/04 . . com anel de três membros 
23/06 . . com anel de quatro membros 
23/08 . . com anel de cinco membros 
23/10 . . com anel de seis membros 
23/12 . . . Hexaclorocicloexanos 
23/14 . . com anel de sete membros 
23/16 . . com anel de oito membros 
23/18 . Hidrocarbonetos halogenados policíclicos 
23/20 . . com anéis condensados nenhum dos quais sendo 

aromático 
23/22 . . . com um sistema bicíclico de anéis contendo 

quatro átomos de carbono 
23/24 . . . com um sistema bicíclico de anéis contendo 

cinco átomos de carbono 
23/26 . . . com um sistema bicíclico de anéis contendo seis 

átomos de carbono 
23/27 . . . com um sistema bicíclico de anéis contendo sete 

átomos de carbono [5] 
23/28 . . . Sistema saturado bicíclico de anéis [5] 
23/30 . . . Sistema mono-insaturado bicíclico de anéis  [5] 
23/32 . . . com um sistema bicíclico de anéis contendo oito 

átomos de carbono 
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23/34 . . . Indenos halogenados completa ou parcialmente 
hidrogenados 

23/36 . . . Naftalenos halogenados completa ou 
parcialmente hidrogenados 

23/38 . . . com três anéis condensados 
23/40 . . . . Fluorenos halogenados completa ou 

parcialmente hidrogenados 
23/42 . . . . Antracenos halogenados completa ou 

parcialmente hidrogenados 
23/44 . . . . Fenantrenos halogenados completa ou 

parcialmente hidrogenados 
23/36 . . . com mais de três anéis condensados 
 
25/00 Compostos contendo pelo menos um átomo de halogênio 

ligado a um anel aromático de seis membros 
25/02 . Hidrocarbonetos halogenados aromáticos monocíclicos 
25/06 . . Monoclorobenzeno [3] 
25/08 . . Diclorobenzenos [3] 
25/10 . . Triclorobenzenos [3] 
25/12 . . Hexaclorobenzeno [3] 
25/125 . . Xilenos halogenados [3] 
25/13 . . contendo flúor [3] 
25/18 . Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos halogenados 
25/20 . . Dicloro-difenil-tricloro-etano 
25/22 . . com anéis condensados 
25/24 . Hidrocarbonetos aromáticos halogenados com cadeias 

laterais insaturadas 
25/28 . . Estirenos halogenados [3] 
 
Compostos contendo carbono e oxigênio com ou sem hidrogênio 
e halogênio (produtos de irradiação de colesterol ou seus derivados 
401/00; derivados da vitamina D, 9, 10-seco 
ciclopenta[a]fenantreno ou seus análogos obtidos por preparação 
química sem irradiação 401/00; derivados de ciclohexano ou de um 
ciclohexeno, tendo uma cadeia lateral contendo uma parte 
insaturada acíclica de pelo menos quatro átomos de carbono, 
estando dita parte diretamente ligada aos anéis ciclohexano ou 
ciclohexeno 403/00; prostaglandinas ou seus derivados 405/00; 
compostos peróxidos 407/00, 409/00 [2] 
 
27/00 Processos que envolvem a produção simultânea de mais 

de uma classe de compostos contendo oxigênio 
27/02 . Saponificação de ésteres de ácidos orgânicos 
27/04 . por redução de compostos contendo oxigênio (29/14 

tem prioridade) 
27/06 . . por hidrogenação de óxidos de carbono  
27/08 . . . com catalisadores móveis 
27/10 . por oxidação de hidrocarboneto 
27/12 . . com oxigênio 
27/14 . . . reações totalmente gasosas 
27/16 . . com outros agentes oxidantes 
27/18 . por adição de alcinos a aldeídos, cetonas, ou óxidos de 

alquilenos 
27/20 . por oxo-reação 
27/22 . . por meio de catalisadores específicos desse 

processo 
27/24 . . com catalisadores móveis 
27/26 . Purificação; Separação; Estabilização 
27/28 . . por destilação 
27/30 . . . por destilação azeotrópica 
27/32 . . . por destilação extrativa 
27/34 . . por extração 

29/00 Preparação de compostos tendo grupos hidroxila ou O-
metal ligados a átomo de carbono não pertecentes a anel 
aromático de seis membros 

29/03 . por adição de grupos hidroxilia a ligações insaturadas 
carbono-carbono, por ex., com auxílio de H2O2 (por 
introdução simultânea de grupos hidroxila e halogênios 
29/64) [3] 

29/04 . . por hidratação de duplas ligações carbono-carbono 
29/05 . . . com formação de produtos de absorção em 

ácidos minerais e sua hidrólise (caracterizada 
pelo método de hidrólise 29/12) [3] 

29/06 . . . . o ácido sendo ácido sulfúrico [3] 
29/08 . . . . o ácido sendo ácido fosfórico [3] 
29/09 . por hidrólise (de ésteres de ácidos orgânicos 27/02) [3] 
29/10 . . de éteres, inclusive éteres cíclicos, por ex., oxiranos  
29/12 . . de ésteres de ácidos minerais [3] 
29/124 . . . de haletos [3] 
29/128 . por alcoólise (de ésteres de ácidos orgânicos 27/02) [3] 
29/132 . por redução de um grupo funcional contendo oxigênio 

[3] 
29/136 . . de grupos contendo >C=0, por ex., - COOH [3] 
29/14 . . . de um grupo -CHO [3] 
29/141 . . . . com hidrogênio ou gases contendo 

hidrogênio [5] 
29/143 . . . de cetonas [5] 
29/145 . . . . com hidrogênio ou gases contendo 

hidrogênio [5] 
29/147 . . . de ácidos carboxílicos ou seus derivados [5] 
29/149 . . . . com hidrogênio ou gases contendo 

hidrogênio [5] 
29/15 . por redução exclusivamente de óxidos de carbono [3] 
29/151 . . com hidrogênio ou gases contendo hidrogênio [5] 
29/152 . . . caracterizado pelo reator utilizado [5] 
29/153 . . . caracterizado pelo catalisador utilizado [5] 
29/154 . . . . contendo cobre, prata, ouro, ou seus 

compostos [5] 
29/156 . . . . contendo metais do grupo do ferro, platina, 

ou seus compostos [5] 
29/157 . . . . . contendo metais do grupo da platina ou 

seus compostos [5] 
29/158 . . . . . . contendo ródio ou seus compostos [5] 
29/159 . . com outros agentes de redução que não hidrogênio 

ou gases contendo hidrogênio [5] 
29/16 . por oxo-reação combinada com redução  
29/17 . por hidrogenação de duplas ou triplas ligações carbono-

carbono [3] 
29/19 . . em anéis aromáticos de seis membros [3] 
29/20 . . . em anéis não-condensados substituídos com 

grupos hidroxila [3] 
29/32 . aumentando o número de átomos de carbono por 

reações sem formação de grupos hidroxila [3] 
29/34 . . por condensação envolvendo grupos hidroxila ou os 

grupos de éster mineral seus derivados, por ex., 
reação de Guerbet [3] 
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29/36 . aumentando o número de átomos de carbono por 
reações com formação de grupos hidroxila, os quais 
podem ocorrer via intermediários sendo derivados de 
grupos hidroxila, por ex., O-metal [3] 

29/38 . . por reação com aldeídos ou cetonas [3] 
29/40 . . . com compostos contendo ligações carbono-

metal [3] 
29/42 . . . com compostos contendo ligações triplas 

carbono-carbono, por ex., com metal-alcinos [3] 
29/44 . aumentando o número de átomos de carbono por 

reações de adição, isto é, reações envolvendo pelo 
menos uma ligação dupla ou tripla carbono-carbono 
(29/16 tem prioridade) [3] 

29/46 . . por síntese de dieno [3] 
29/48 . por reações de oxidação com formação de grupos 

hidroxila [3] 
29/50 . . com apenas oxigênio molecular [3] 
29/52 . . . na presença de compostos minerais de boro 

com, quando necessário, hidrólise do 
intermediário formado [3] 

29/54 . . . partindo de compostos que contêm ligações 
carbono-metal e seguido de conversão do O-
metal em grupos hidroxila [3] 

29/56 . por isomerização [3] 
29/58 . por eliminação de halogênio, por ex., por 

hidrogenólise, separação de fração da molécula 
(29/124 tem prioridade) [3] 

29/60 . por eliminação de grupos hidroxila, por ex., por 
desidratação (29/34 tem prioridade) [3] 

29/62 . por introdução do halogênio; por substituição de 
átomos de halogênio por outros átomos de halogênio 
[3] 

29/64 . por introdução simultânea de grupos hidroxila e 
halogênios [3] 

29/66 . . por adição de ácidos hipohalogenosos, que podem 
ser formados in situ a ligações insaturadas carbono-
carbono [3] 

29/68 . Preparação de alcoolatos metálicos (29/42 , 29/54 têm 
prioridade) [3] 

29/70 . . por conversão de grupos hidroxila em grupos O-
metal [3] 

29/72 . . por oxidação de ligações carbono-metal [3] 
29/74 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 

[3] 
29/76 . . por tratamento físico [3] 
29/78 . . . por condensação ou cristalização [3] 
29/80 . . . por destilação [3] 
29/82 . . . . por destilação azeotrópica [3] 
29/84 . . . . por destilação extrativa [3] 
29/86 . . . por tratamento líquido-líquido [3] 
29/88 . . por tratamento que origine modificação química de 

pelo menos um composto (quimissorção 29/76) [3] 
29/90 . . . usando apenas hidrogênio [3] 
29/92 . . . por uma conversão consecutiva e reconstrução 

[3] 
29/94 . . Uso de aditivos, por ex., para estabilização [3] 
 
31/00 Compostos saturados tendo grupos hidroxila ou O-

metal ligados a átomos de carbono acíclicos 
31/02 . Álcoois mono-hidroxílicos acíclicos [2] 
31/04 . . Metanol 
31/08 . . Etanol 
31/10 . . contendo três átomos de carbono 

31/12 . . contendo quatro átomos de carbono 
31/125 . . contendo cinco a vinte e dois átomos de carbono [3] 
31/13 . Álcoois mono-hidroxílicos contendo anéis saturados 

[2,3] 
31/133 . . monocíclicos [3] 
31/135 . . . com anéis de cinco ou seis membros; Álcoois 

naftênicos [3] 
31/137 . . policíclicos com sistemas de anéis condensados [3] 
31/18 . Álcoois poli-hidroxílicos acíclicos 
31/20 . . Álcoois di-hidroxílicos 
31/22 . . Álcoois tri-hidroxílicos, por ex., glicerol [3] 
31/24 . . Álcoois tetra-hidroxílicos, por ex., pentaeritritol [3] 
31/26 . . Álcoois hexa-hidroxílicos 
31/27 . Álcoois poli-hidroxílicos contendo anéis saturados [3] 
31/28 . Alcoolatos metálicos (titanatos, zirconatos C 07 F 

7/00) 
31/30 . . Alcoolatos de metais alcalinos ou alcalino-terrosos 
31/32 . . Alcoolatos de alumínio 
31/34 . Álcoois halogenados 
31/36 . . o halogênio não sendo o flúor [3] 
31/38 . . contendo somente flúor como halogênio [3] 
31/40 . . per-halogenados [3] 
31/42 . . Álcoois poli-hidroxílicos acíclicos halogenados [3] 
31/44 . . Álcoois halogenados contendo anéis saturados [3] 
 
33/00 Compostos insaturados tendo grupos hidroxila ou O-

metal ligados a átomos de carbono acíclicos 
 
Nota 
 Neste grupo, em sistemas de anéis condensados de anéis 

aromáticos de seis membros e outros anéis, a ligação dupla 
pertencente a um anel de benzeno não é considerada como 
insaturada para o anel não-aromático nele condensado, por 
ex., o anel 1, 2, 3, 4 � tetra-hidronaftaleno é considerado 
como estando saturado fora do anel aromático [3] 

 
33/02 . Álcoois acíclicos com ligações duplas carbono-carbono 
33/025 . . com apenas uma ligação dupla [3] 
33/03 . . . na posição beta, por ex., álcool alílico, álcool 

meta-alílico [3] 
33/035 . . . Alcenodióis [3] 
33/04 . Álcoois acíclicos com ligação tripla carbono-carbono 
33/042 . . com apenas uma tripla ligação [3] 
33/044 . . . Alcinodióis [3] 
33/046 . . . . Butinodióis [3] 
33/048 . . com ligações duplas e triplas [3] 
33/05 . Álcoois contendo anéis outros que não anéis 

aromáticos de seis membros [2] 
33/12 . . contendo anéis de cinco membros [3] 
33/14 . . contendo anéis de seis membros [3] 
33/16 . . contendo anéis com mais de seis membros [3] 
33/18 . Álcoois mono-hidroxílicos contendo apenas anéis 

aromáticos de seis membros como parte cíclica [3] 
33/20 . . monocíclicos [3] 
33/22 . . . Álcool benzílico; Álcool feniletílico [3] 
33/24 . . policíclicos sem sistemas de anéis condensados [3] 
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33/26 . Álcoois poli-hidroxílicos contendo apenas anéis 
aromáticos de seis membros como parte cíclica [3] 

33/28 . Álcoois contendo apenas anéis aromáticos de seis 
membros como parte cíclica, com insaturação fora dos 
anéis aromáticos [3] 

33/30 . . monocíclicos [3] 
33/32 . . . Álcool cinamílico [3] 
33/34 . Álcoois mono-hidroxílicos contendo anéis 

aromáticos de seis membros e outros anéis [3] 
33/36 . Álcoois poli-hidroxílicos contendo anéis aromáticos 

de seis membros e outros anéis [3] 
33/38 . Álcoois contendo anéis aromáticos de seis membros 

e outros anéis e tendo insaturação fora dos anéis 
aromáticos [3] 

33/40 . Álcoois insaturados halogenados [3] 
33/42 . . acíclicos [3] 
33/44 . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos de 

seis membros [3] 
33/46 . . contendo apenas anéis aromáticos de seis membros 

como parte cíclica [3] 
33/48 . . . com insaturação fora dos anéis aromáticos [3] 
33/50 . . contendo anéis aromáticos de seis membros e outros 

anéis [3] 
 
35/00 Compostos tendo pelo menos um grupo hidroxila ou O-

metal ligado a átomo de carbono de anel outro que não 
anel aromático de seis membros [2] 

35/02 . monocíclicos 
35/04 . . contendo anéis de três ou quatro membros 
35/06 . . contendo anéis de cinco membros 
35/08 . . contendo anéis de seis membros 
35/12 . . . Mentol 
35/14 . . . com mais de um grupo hidroxila ligado ao anel 
35/16 . . . . Inositol 
35/17 . . . com insaturação apenas fora do anel [3] 
35/18 . . . com insaturação pelo menos no anel [3] 
35/20 . . contendo anéis de sete ou oito membros 
35/205 . . contendo anéis de nove a doze membros, por ex., 

ciclododecanóis [3] 
35/21 . policíclicos, pelo menos um grupo hidroxila sendo 

ligado a um anel não-condensado  
35/22 . policíclicos, pelo menos um grupo hidroxila sendo 

ligado a um sistema de anéis condensados [2] 
35/23 . . com grupo hidroxila em sistema de anéis 

condensados tendo dois anéis [3] 
35/24 . . . o sistema de anéis condensados contendo cinco 

átomos de carbono [3] 
35/26 . . . . Biciclopentadienóis [3] 
35/27 . . . o sistema de anéis condensados contendo seis 

átomos de carbono [3] 
35/28 . . . . o sistema de anéis condensados contendo 

sete átomos de carbono [3] 
35/29 . . . . sendo um sistema [2.2.1] [3] 
35/30 . . . . . Borneol; Isoborneol [3] 
35/31 . . . o sistema de anéis condensados contendo oito 

átomos de carbono [3] 
35/32 . . . o sistema de anéis condensados sendo um 

sistema [4.3.0], por ex., indenóis [3] 
35/34 . . . o sistema de anéis condensados sendo um 

sistema [5.3.0], por ex., azulenóis [3] 

35/36 . . . o sistema de anéis condensados sendo um 
sistema [4.4.0], por ex., naftóis hidrogenados 
[3] 

35/37 . . com um grupo hidroxila em sistema de anéis 
condensados tendo três anéis [3] 

35/38 . . . derivados do esqueleto do fluoreno [3] 
35/40 . . . derivados do esqueleto do antraceno [3] 
35/42 . . . derivados do esqueleto do fenantreno [3] 
35/44 . . com um grupo hidroxila em sistema de anéis 

condensados tendo mais de três anéis 
35/46 . Derivados de O-metal dos grupos hidroxi ciclicamente 

ligados [3] 
35/48 . Derivados halogenados [3] 
35/50 . . Álcoois com pelo menos dois anéis [3] 
35/52 . . Álcoois com sistema de anéis condensados [3] 
 
37/00 Preparação de compostos tendo grupos hidroxila ou O-

metal ligados a átomo de carbono de anel aromático de 
seis membros 

37/01 . por substituição de grupos funcionais ligados a anel 
aromático de seis membros por grupos hidroxila, por ex., 
por hidrólise [3] 

37/02 . . por substituição de halogênio [3] 
37/04 . . por substituição de grupos SO3H ou derivados 

destes [3] 
37/045 . . por substituição de grupos ligados ao anel por 

nitrogênio [3] 
37/05 . . . por substituição do grupo NH2 [3] 
37/055 . . por substituição de grupo ligado ao anel por 

oxigênio, por ex., grupo éter [3] 
37/06 . por conversão de anéis não aromáticos de seis 

membros ou de tais anéis formados in situ em anéis 
aromáticos de seis membros, por ex., por 
desidrogenação 

37/07 . . com redução simultânea de grupo C = O naquele 
anel [3] 

37/08 . por decomposição de hidroperóxidos, por ex., 
hidroperóxido de cumeno 

37/11 . por reações que aumentam o número de átomos de 
carbono [3] 

37/14 . . por reações de adição, isto é, reações envolvendo 
pelo menos uma ligação insaturada carbono-
carbono [3] 

37/16 . . por condensação envolvendo grupos hidroxila de 
fenóis ou álcoois ou o éter ou grupo éster mineral 
deles derivados [3] 

37/18 . . por condensação envolvendo átomos de halogênio 
de compostos halogenados 

37/20 . . usando aldeídos ou cetonas 
37/48 . por troca de grupos hidrocarboneto que possam ser 

substituídos, provenientes de outros compostos, por 
ex., transalquilação [3] 

37/50 . por reações que diminuem o número de átomos de 
carbono (37/01, 37/08, 37/48 têm prioridade) [3] 

37/52 . . por cisão de compostos poliaromáticos, por ex., 
polifenolalcanos [3] 

37/54 . . . por hidrólise de lignina ou licor de resíduos de 
sulfito [3] 

37/56 . . por troca de grupo carboxila ou aldeído por grupo 
hidroxila [3] 

37/58 . por reações de oxidação que introduzem diretamente 
um grupo hidroxila em um grupo CH pertencente a 
anel aromático de seis membros, com auxílio de 
oxigênio molecular [3] 
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37/60 . por reações de oxidação que introduzem diretamente 
um grupo hidroxila em um grupo CH pertencente a 
anel aromático de seis membros, com auxílio de 
oxidantes outros que não o oxigênio molecular ou as 
misturas destes com oxigênio molecular [3] 

37/62 . por introdução de halogênio; por substituição de 
átomos de halogênio por outros átomos de halogênio 
[3] 

37/64 . Preparação de compostos O-metal com o grupo O-
metal ligado a átomo de carbono pertencente a anel 
aromático de seis membros [3] 

37/66 . . por conversão de grupos hidroxila em grupos O-
metal [3] 

37/68 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 
[3] 

37/70 . . por tratamento físico [3] 
37/72 . . . por tratamento líquido-líquido [3] 
37/74 . . . por destilação [3] 
37/76 . . . . por destilação a vapor [3] 
37/78 . . . . por destilação azeotrópico [3] 
37/80 . . . . por destilaçao extrativa [3] 
37/82 . . . por tratamento sólido-sólido por quimisorção 

[4] 
37/84 . . . por cristalização [3] 
37/86 . . por tratamentos que originem modificação química 

(por quimisorção 37/82) [3] 
37/88 . . Uso de aditivos, por ex., para estabilização [3] 
 
39/00 Compostos tendo pelo menos um grupo hidroxila, ou O-

metal ligado a átomo de carbono de anel aromático de 
seis membros 

 
Nota: 
 Neste grupo, em sistemas de anéis condensados de anéis 

aromáticos de seis membros e outros anéis, a ligação dupla 
pertencente a um anel de benzeno não é considerada como 
insaturada para o anel não aromático nele condensado [3] 

 
39/02 . monociclícos sem qualquer insaturação fora do anel 

aromático 
39/04 . . Fenol 
39/06 . . Fenóis alquilados  
39/07 . . . contendo apenas grupos metila como grupos 

alquila, por ex., cresóis, xilenóis [3] 
39/08 . . Diidróxibenzenos; Seus derivados alquilados 
39/10 . . Poliidroxibenzenos; Seus derivados alquilados 

(39/08 tem prioridade) 
39/11 . . Hidróxibenzenos alquilados contendo também 

grupos hidroxila aciclicamente ligados, por ex., 
saligenol [3] 

39/12 . policíclicos sem nenhuma insaturação fora dos anéis 
aromáticos 

39/14 . . com pelo menos um grupo hidroxila em sistema de 
anéis condensados contendo dois anéis [3] 

39/15 . . com todos grupos hidroxila em anéis não-
condensados [3] 

39/16 . . . Bis (hidróxifenil) alcanos; Tris (hidróxifenil) 
alcanos [3] 

39/17 . . contendo outros anéis além dos anéis aromáticos de 
seis membros [2] 

39/18 . monocíclicos com insaturação fora do anel aromático 
39/19 . . contendo duplas ligações carbono-carbono mas 

nenhuma ligação tripla carbono-carbono [3] 

39/20 . . . Hidróxiestirenos [3] 
39/205 . policíclicos contendo apenas anéis aromáticos de seis 

membros como parte cíclica, com insaturação fora dos 
anéis [3] 

39/21 . . com pelo menos um grupo hidroxila em anel não-
condensado [3] 

39/215 . . . contendo a estrutura 

      
 

por ex., dietilestilbestrol [3] 
39/225 . . com pelo menos um grupo hidroxila em sistema de 

anéis condensados [3] 
39/23 . policíclicos contendo anéis aromáticos de seis 

membros e outros anéis, com insaturação fora dos 
anéis aromáticos [3] 

39/235 . Derivados metálicos de grupo hidroxila ligado a anel 
aromáticos de seis membros [3] 

39/24 . Derivados halogenados 
39/26 . . monocíclicos mono-hidroxílicos contendo 

halogênio ligado a átomos de carbono do anel 
39/27 . . . estando todos os átomos de halogênio ligados 

ao anel 
39/28 . . . . sendo o halogênio um átomo de cloro 
39/30 . . . . sendo o halogênio dois átomos de cloro 
39/32 . . . . sendo o halogênio três átomos de cloro 
39/34 . . . . sendo o halogênio quatro átomos de cloro 
39/36 . . . . Pentaclorofenol 
39/367 . . policíclicos não-condensados, contendo somente 

anéis aromáticos de seis membros, por ex., poli-
(hidroxifenil) alcanos halogenados [3] 

39/373 . . com todos grupos hidroxila em anéis não-
condensados e com insaturação fora dos anéis 
aromáticos [3] 

39/38 . . com pelo menos um grupo hidroxila em sistema de 
anéis condensados contendo dois anéis 

39/40 . . com pelo menos um grupo hidroxila em sistema de 
anéis condensados contendo mais de dois anéis [3] 

39/42 . . contendo anéis aromáticos de seis membros e outros 
anéis [3] 

39/44 . . Derivados metálicos de grupo hidroxila ligado a 
átomo de carbono de anel aromático de seis 
membros [3] 

 
41/00 Preparação de éteres; Preparação de compostos 

contendo grupos , grupo  ou 

grupos  [3] 
 
41/01 . Preparação de éteres [3] 
41/02 . . a partir de oxiranos [3] 
41/03 . . . por reação de anel oxirano com grupo hidroxila 

[3] 
41/05 . . por adição de compostos a compostos insaturados 

[3] 
41/06 . . . por adição de somente compostos orgânicos [3] 
41/08 . . . . a triplas ligações de carbono-carbono [3] 
41/09 . . por desidratação de compostos que contém grupos 

hidroxila [3] 
41/14 . . por troca de partes orgânicas no oxigênio etérico 

por outras partes orgânicas, por ex., por 
transeterificação [3] 
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41/16 . . por reação de ésteres de ácidos minerais ou 

orgânicos com grupos hidroxila ou O-metal [3] 
41/18 . . por reações que não formam ligações oxigênio 

etéricas [3] 
41/20 . . . por hidrogenação de ligações duplas ou triplas 

carbono-carbono [3] 
41/22 . . . por introdução de halogênio; por substituição de 

átomos de halogênio por outros átomos de 
halogênio [3] 

41/24 . . . por eliminação de halogênio, por ex., 
eliminação de HCl [3] 

41/26 . . . por introdução de grupos hidroxila ou O-metal [3] 
41/28 . . . a partir de acetais, por ex., por dealcoólise [3] 
41/30 . . . por aumento do número de átomos de carbono, 

por ex., por oligomerização [3] 
41/32 . . por isomerização [3] 
41/34 . . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de 

aditivos [3] 
41/36 . . . por tratamento sólido-químico; por 

quimisorção [3] 
41/38 . . . por tratamento líquido-líquido [3] 
41/40 . . . por mudança do estado físico, por ex., por 

cristalização [3] 
41/42 . . . . por destilação [3] 
41/44 . . . por tratamento que gerem modificação química 

(por quimisorção 41/36) [3] 
41/46 . . . Uso de aditivos, por ex., para estabilização [3] 
41/48 . Preparação de compostos contendo grupos  

 [3] 
41/50 . . por reações produzindo grupos 

   [3] 
41/52 . . . por substituição de halogênio somente [3] 
41/54 . . . por adição de compostos a ligações insaturadas 

carbono-carbono [3] 
41/56 . . . por condensação de aldeídos, paraformaldeído 

ou cetonas [3] 
41/58 . . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de 

aditivos [3] 
41/60 . Preparação de compostos contendo  

 grupos ou grupos  [3] 
 

43/00 Éteres; Compostos contendo grupos , 
 

grupos  ou grupos  
 
43/02 . Éteres 
43/03 . . tendo todos átomos de oxigênio etérico ligados a 

átomos de carbono acíclicos [3] 
43/04 . . . Éteres saturados [3] 
43/06 . . . . Éter dietílico [3] 
43/10 . . . . de compostos poli-hidroxílicos [3] 

43/11 . . . . . Poliéteres contendo –O–(C–C–O–)n 
 com unidades 2 ≤ n ≤10 [2,3] 

43/115 . . . . contendo anéis carboxílicos [3] 
43/12 . . . . contendo halogênio [3] 
43/13 . . . . contendo grupos hidroxila ou O-metal 

(43/11 tem prioridade) [3] 
43/14 . . . Éteres insaturados [3] 
43/15 . . . . contendo somente ligações duplas carbono-

carbono não aromáticas [3] 
43/16 . . . . . Éteres vinílicos [3] 
43/162 . . . . contendo anéis outros que não anéis 

aromáticos de seis membros [3] 
43/164 . . . . contendo anéis aromáticos de seis membros 

[3] 
43/166 . . . . . tendo insaturação fora dos anéis 

aromáticos [3] 
43/168 . . . . . contendo anéis aromáticos de seis 

membros e outros anéis [3] 
43/17 . . . . contendo halogênio [2,3] 
43/172 . . . . . contendo outros anéis que não anéis 

aromáticos de seis membros [3] 
43/174 . . . . . contendo anéis aromáticos de seis 

membros [3] 
43/176 . . . . . . tendo insaturação fora dos anéis 

aromáticos [3] 
43/178 . . . . contendo grupos hidroxila ou O-metal [3] 
43/18 . . tendo átomo de oxigênio etérico ligado a átomo de 

carbono de anel outro que não  anel aromático de 
seis membros 

43/184 . . . a átomo de carbono de um anel não-condensado 
[3] 

43/188 . . . Éteres insaturados [3] 
43/192 . . . contendo halogênio [3] 
43/196 . . . contendo grupos hidroxila ou O-metal [3] 
43/20 . . tendo átomo de oxigênio etérico ligado a átomo de 

carbono de anel aromático de seis membros 
43/205 . . . sendo o anel aromático um anel não-

condensado [3] 
43/21 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
43/215 . . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos de 

seis membros [3] 
43/225 . . . contendo halogênio[3] 
43/23 . . . contendo grupos de hidroxila ou O-metal[3] 
43/235 . . tendo átomo de oxigênio etérico ligado a um átomo 

de carbono de anel aromático de seis membros e a 
um átomo de carbono de anel outro que não anel 
aromático de seis membros[3] 

43/243 . . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos de 
seis membros[3] 

43/247 . . . contendo halogênio[3] 
43/253 . . . contendo grupos de hidroxila ou O-metal[3] 
43/257 . . tendo átomo de oxigênio etérico ligado a um átomo 

de carbono ambos pertencentes a anéis aromáticos 
de seis membros[3] 

43/263 . . . sendo anéis aromáticos não-condensados[3] 
43/267 . . . contendo outros anéis[3] 
43/275 . . . tendo todos os átomos de oxigênio etérico 

ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros[3] 
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43/285 . . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos de 
seis membros[3] 

43/29 . . . contendo halogênio[3] 
43/295 . . . contendo grupos de hidroxila ou O-metal[3] 

43/30 . Compostos tendo grupos  
 
Nota 
 Neste grupo o átomo de carbono de acetal é o átomo de  

carbono do grupo    [3] 
 

43/303 . . tendo átomos de carbono de acetal ligados a átomos 
de carbono acíclico[3] 

43/305 . . tendo átomos de carbono de acetal como membros 
de anéis ou ligados a átomos de carbono de anéis 
outros que não aromáticos de seis membros[3] 

43/307 . . tendo átomos de carbono de acetal ligados a átomos 
de carbono de anéis aromáticos de seis membros[3] 

43/313 . . contendo halogênio[3] 
43/315 . . contendo átomos de oxigênio unidos por  ligação 

simples com átomos de carbono que não são átomos 
de carbono de acetal 

43/317 . . tendo grupos , 
  
 sendo X hidrogênio ou metal[3] 

43/32 . Compostos tendo grupos ou grupos 

 
45/00 Preparação de compostos tendo grupos > C = O ligados 

somente a átomos de carbono ou de hidrogênio; 
Preparação de quelatos desses compostos[2] 

45/26 . por hidratação de triplas ligações carbono-carbono[3] 
45/27 . por oxidação (com ozônio 45/40) [3] 
45/28 . . de frações  -CHx [3] 
45/29 . . de grupos de hidroxila [3] 
45/30 . . com compostos que contêm halogênios, por ex., 

hipo-halogenação [3] 
45/31 . . com compostos que contêm átomos de mercúrio, 

que podem ser regenerados in situ, por ex., por 
oxigênio [3] 

45/32 . . com oxigênio molecular [3] 
45/33 . . . de frações - CHx  [3] 
45/34 . . . . em compostos insaturados [3] 
45/35 . . . . . em propeno ou isobuteno [3] 
45/36 . . . . . em compostos contendo anéis 

aromáticos de seis membros [3] 

45/37 . . . de grupos funcionais  para grupos  
> C = O  [3] 

45/38 . . . . sendo um grupo hidroxila primário [3] 
45/39 . . . . sendo um grupo hidroxila secundário [3] 
45/40 . por oxidação com ozônio, por ozonólise [3] 

45/41 . por hidrogenólise ou redução de grupos carboxílicos ou 
derivados funcionais desses grupos [3] 

45/42 . por hidrólise [3] 
45/43 . . de grupos > CX2, sendo X halogênio [3] 
45/44 . por redução e hidrólise de nitrilas [3] 
45/45 . por condensação [3] 
45/46 . . reações  de Friedel-Crafts [3] 
45/47 . . usando fosgênio [3] 
45/48 . . envolvendo descarboxilação [3] 
45/49 . por reação com monóxido de carbono [3] 
45/50 . . por oxo-reações [3] 
45/51 . por pirólise, rearranjo ou decomposição [3] 
45/52 . . por desidratação e rearranjo envolvendo dois grupos 

hidroxila na mesma molécula [3] 
45/53 . . de hidroperóxidos [3] 
45/54 . . de compostos contendo átomos de oxigênio com 

ligação dupla, por ex., ésteres [3] 
45/55 . . de oxo-compostos oligo ou poliméricos [3] 
45/56 . a partir de compostos heterocíclicos  (45/55 tem 

prioridade) [3] 
45/57 . . com oxigênio como o único heteroátomo [3] 
45/58 . . . em anéis de três membros [3] 
45/59 . . . em anéis de cinco membros (a partir de 

ozonídeos 45/40) [3] 
45/60 . . . em anéis de seis membros [3] 
45/61 . por reações que não envolvam a formação de grupos  

 > C = O [3] 
45/62 . . por hidrogenação de duplas ou triplas ligações 

carbono-carbono [3] 
45/63 . . por introdução de halogênio; por substituição de 

átomos de halogênio por outros átomos de 
halogênio [3] 

45/64 . . por introdução de grupos funcionais contendo 
oxigênio somente em forma de ligação simples [3] 

45/65 . . por eliminação de átomos de hidrogênio ou grupos 
funcionais;  por  hidrogenólise  de grupos 
funcionais [3] 

45/66 . . . por desidratação [3] 
45/67 . . por isomerização; por alteração do tamanho do 

esqueleto de carbono [3] 
45/68 . . . por aumento  do  número  de  átomos de 

carbono [3] 
45/69 . . . . por adição a duplas ou triplas ligações 

carbono-carbono [3] 
45/70 . . . . por reação com grupos funcionais contendo 

oxigênio somente em forma de ligação 
simples [3] 

45/71 . . . . . sendo grupos hidroxila [3] 
45/72 . . . . por reação de compostos contendo grupos  

> C = O com o mesmo ou outros compostos 
contendo grupos > C = O [3] 

45/73 . . . . . combinada com hidrogenação [3] 
45/74 . . . . . combinada com desidratação [3] 
45/75 . . . . . Reações com formaldeído [3] 
45/76 . . . com auxílio de cetenos [3] 
45/77 . Preparação de quelatos de aldeídos ou cetonas [3] 
45/78 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de  

aditivos [3] 
45/79 . . por tratamento de sólido-líquido; por quimissorção 

[3] 
45/80 . . por tratamento liquido-líquido [3] 
45/81 . . por alteração do estado físico, por ex.,  

cristalização [3] 
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45/82 . . . por destilação [3] 
45/83 . . . . por destilação extrativa [3] 
45/84 . . . . por destilação azeotrópica [3] 
45/85 . . por tratamento que origine modificação química 

(por quimissorção 45/79) [3] 
45/86 . . Uso de aditivos, por ex., para estabilização [3] 
45/87 . Preparação de cetenos ou cetenos diméricos 

(compostos heterocíclicos C 07 D) [3] 
45/88 . . a partir de cetonas [3] 
45/89 . . a partir de ácidos carboxílicos, seus anidridos, 

ésteres ou haletos [3] 
45/90 . . Separação; Purificação, Estabilização; Uso de 

aditivos [3] 
 
46/00 Preparação de quinonas [3] 
46/02 . por oxidação originando estruturas quinóides [3] 
46/04 . . de átomos de carbono de anel não substituído em 

anéis aromáticos de seis membros [3] 
46/06 . . de pelo menos um grupo hidroxila em anel 

aromático de seis membros [3] 
46/08 . . . com oxigênio molecular [3] 
46/10 . Separação; Purificação, Estabilização; Uso de aditivos 

[3] 
 
47/00 Compostos tendo grupos -CHO 
47/02 . Compostos saturados tendo grupo - CHO ligados a 

átomos de carbono acíclicos ou a hidrogênio 
47/04 . . Formaldeído 
47/042 . . . Preparação a partir de monóxido de carbono [3] 
47/045 . . . Preparação por despolimerização [3] 
47/048 . . . Preparação por oxidação de hidrocarboneto [3] 
47/052 . . . Preparação por oxidação de metanol [3] 
47/055 . . . . usando metais nobres ou compostos destes 

como catalisadores [3] 
47/058 . . . Separação; Purificação, Estabilização; Uso de 

aditivos [3] 
47/06 . . Acetaldeído 
47/07 . . . Preparação por oxidação [3] 
47/09 . . . Separação; Purificação, Estabilização; Uso de 

aditivos [3] 
47/105 . . contendo anéis [3] 
47/11 . . . monocíclico [3] 
47/115 . . . contendo sistemas de anéis condensados [3] 
47/12 . . contendo mais de um grupo -CHO 
47/127 . . . Glioxal [3] 
47/133 . . . contendo anéis [3] 
47/14 . . contendo halogênio 
47/16 . . . Tricloroacetaldeído  
47/17 . . . contendo anéis [3] 
47/19 . . contendo grupos hidroxila (açúcares C 07 H) [2,3] 
47/192 . . . contendo anéis [3] 
47/195 . . . contendo halogênio [3] 

47/198 . . contendo grupos éter, grupos  

 ou grupos  [3] 

47/20 . Compostos insaturados tendo grupo -CHO ligados a 
átomos de carbono acíclicos 

47/21 . . com apenas duplas ligações carbono-carbono como 
insaturação [3] 

47/22 . . . Aldeído acrílico; Aldeído metacrílico [3] 
47/222 . . com apenas triplas ligações carbono-carbono como 

insaturação [3] 
47/225 . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos de 

seis membros [3] 
47/228 . . contendo anéis aromáticos de seis membros, por 

ex., fenilacetaldeído [3] 
47/23 . . . policíclico [3] 
47/232 . . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos [3] 
47/235 . . contendo anéis aromáticos de seis membros e outros 

anéis [3] 
47/238 . . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos [3] 
47/24 . . contendo halogênio [3] 
47/26 . . contendo grupos hidroxila [3] 
47/263 . . . acíclicos [3] 
47/267 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
47/27 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
47/273 . . . contendo halogênio [3] 

47/277 . . contendo grupos éter, grupos , grupos 

, ou grupos  [3] 
47/28 . Compostos saturados tendo grupos -CHO ligados a 

átomos de carbono de anéis outros que não anéis 
aromáticos de seis membros  

47/293 . . com anel de três ou quatro membros [3] 
47/30 . . com anel de cinco membros 
47/32 . . com anel de seis membros 
47/33 . . com anel de sete a doze membros [3] 
47/34 . . policíclicos 
47/347 . . . tendo um grupo -CHO em um sistema de anel 

condensado [3] 
47/353 . . contendo halogênio [3] 
47/36 . . contendo grupos hidroxila 

47/37 . . contendo grupos éter, grupos , grupos 

, ou grupos [3] 
47/38 . Compostos insaturados tendo grupos -CHO ligados a 

átomos de carbono de anéis outros que não anéis 
aromáticos de seis membros 

47/395 . . com anel de três ou quatro membros [3] 
47/40 . . com anel de cinco membros [3] 
47/42 . . com anel de seis membros [3] 
47/43 . . com anel de sete a doze membros [3] 
47/44 . . policíclicos [3] 
47/445 . . . contendo um sistema de anéis condensados [3] 
47/45 . . tendo insaturação fora dos anéis [2] 
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47/453 . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
47/457 . . contendo halogênio [3] 
47/46 . . contendo grupos hidroxila  

47/47 . . contendo grupos éter, grupos , 

grupos  ou grupos [3] 
47/52 . Compostos tendo grupos -CHO ligados a átomos de 

carbono de anéis aromáticos de seis membros [2\] 
47/54 . . Benzaldeído 
47/542 . . Benzaldeídos alquilados [3] 
47/544 . . Diformilbenzenos; derivados alquilados destes [3] 
47/546 . . policíclicos [3] 
47/548 . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos de seis 

membros [3] 
47/55 . . contendo halogênio [2] 
47/56 . . contendo grupos hidroxila  
47/565 . . . todos grupos hidroxila ligados ao anel [3] 
47/57 . . . policíclicos [3] 

47/575 . . . contendo grupos éter, grupos , 

grupos ou grupos  [3] 
47/58 . . . Vanilina 

49/00 Cetonas; Cetenos; Cetenos Diméricos (compostos 
heterocíclicos C 07 D, por ex., β - lactonas C 07 D 305/12); 
Quelatos Cetônicos 

49/04 . Compostos saturados contendo grupos cetônicos 
ligados a átomos de carbono acíclicos 

49/08 . . Acetona [3] 
49/10 . . Metil-etil-cetona [3] 
49/105 . . contendo anéis [3] 
49/11 . . . monocíclicos [3] 
49/115 . . . contendo sistemas de anéis condensados [3] 
49/12 . . Cetonas contendo mais de um grupo cetônico [3] 
49/14 . . . Acetil-acetona, isto é, 2,4-pentanodiona 
49/15 . . . contendo anéis [3] 
49/16 . . contendo halogênio 
49/163 . . . contendo anéis [3] 
49/167 . . . contendo apenas flúor como halogênio [3] 
49/17 . . contendo grupos hidroxila (açúcares C 07 H) [2] 
49/172 . . . contendo anéis [3] 
49/173 . . . contendo halogênio [3] 

49/175 . . contendo grupos éter, grupos , grupos 

 ou grupos [3] 
49/185 . . contendo grupos -CHO [3] 

49/20 . Compostos insaturados contendo grupos cetônicos 
ligados a átomos de carbono acíclicos  

49/203 . . com apenas duplas ligações carbono-carbono como 
insaturação [3] 

49/205 . . . Metil-vinil-cetona [3] 
49/207 . . com apenas triplas ligações carbono-carbono como 

insaturação [3] 
49/21 . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos de 

seis membros [3] 
49/213 . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
49/215 . . . . policíclicos [3] 
49/217 . . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos [3] 
49/223 . . . . policíclicos [3] 
49/225 . . contendo anéis aromáticos de seis membros e outros 

anéis [3] 
49/227 . . contendo halogênio [3] 
49/23 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
49/233 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
49/235 . . . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos 

[3] 
49/237 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros e 

outros anéis [3] 
49/24 . . contendo grupos hidroxila 
49/242 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
49/245 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
49/248 . . . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos 

[3] 
49/252 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros e 

outros anéis [3] 

49/255 . . contendo grupos éter, grupos , 

grupos  ou grupos [3] 
49/258 . . Contendo grupos - CHO [3] 
49/29 . Compostos saturados contendo grupos cetônicos 

ligados a anéis [3] 
49/293 . . a anel de três ou quatro membros [3] 
49/297 . . a anel de cinco membros [3] 
49/303 . . a anel de seis membros [3] 
49/307 . . a anel de sete a doze membros [3] 
49/313 . . policíclicos [3] 
49/317 . . . ambos átomos de carbono ligados ao grupo 

cetônico sendo pertecentes a anéis [3] 
49/323 . . . tendo grupos cetônicos ligados a sistemas de 

anéis condensados [3] 
49/327 . . contendo halogênio [3] 
49/333 . . . policíclicos [3] 
49/337 . . contendo grupos hidroxila [3] 
49/345 . . . policíclicos [3] 
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49/35 . . contendo grupos éter, grupos , grupos 

ou grupos [3] 
49/355 . . contendo grupos -CHO [3] 
49/385 . Compostos saturados contendo grupo cetônico fazendo 

parte do anel [3] 
49/39 . . de anel de três ou quatro membros [3] 
49/395 . . de anel de cinco membros [3] 
49/403 . . de anel de seis membros [3] 
49/407 . . . Mentonas [3] 
49/413 . . de anel de sete a doze membros [3] 
49/417 . . policíclico [3] 
49/423 . . . um grupo cetônico fazendo parte de um sistema 

de anéis condensados [3] 
49/427 . . . . tendo dois anéis [3] 
49/433 . . . . . . o sistema de anéis condensados 

contendo sete átomos de carbono [3] 
49/437 . . . . . . Cânfora; Fenchona [3] 
49/443 . . . . . o sistema de anéis condensados 

contendo oito ou nove átomos de 
carbono [3] 

49/447 . . . . . o sistema de anéis condensados 
contendo dez átomos de carbono [3] 

49/453 . . . . tendo três anéis [3] 
49/457 . . contendo halogênio [3] 
49/463 . . . um grupo cetônico fazendo parte do anel de seis 

membros [3] 
49/467 . . . policíclico [3] 
49/473 . . . . um grupo cetônico fazendo parte de um 

sistema de anéis condensados [3] 
49/477 . . . . . tendo dois anéis [3] 
49/483 . . . . . tendo três anéis [3] 
49/487 . . contendo grupos hidroxila [3] 
49/493 . . . um grupo cetônico sendo parte de um anel de 

três a cinco membros [3] 
49/497 . . . um grupo cetônico sendo parte de um anel de 

seis membros [3] 
49/503 . . . um grupo cetônico sendo parte de anel de sete a 

doze membros [3] 
49/507 . . . policíclicos [3] 
49/513 . . . . um grupo cetônico sendo parte de um 

sistema de anéis condensados [3] 

49/517 . . contendo grupos éter, grupos , 

grupos  ou grupos [3] 
49/523 . . contendo grupos -CHO [3] 
49/527 . Compostos insaturados contendo grupos cetônicos, 

ligados a anéis outros que não anéis aromáticos de seis 
membros [3] 

49/533 . . a anel de três ou quatro membros [3] 
49/537 . . a anel de cinco membros [3] 
49/543 . . a anel de seis membros [3] 
49/547 . . a anel de sete a doze membros [3] 

49/553 . . policíclicos [3] 
49/557 . . tendo insaturação fora dos anéis [3] 
49/563 . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
49/567 . . contendo halogênio [3] 
49/573 . . contendo grupos hidroxila [3] 

49/577 . . contendo grupos éter, grupos , grupos 

 ou grupos [3] 
49/583 . . contendo grupos -CHO [3] 
49/587 . Compostos insaturados contendo grupo cetônico sendo 

parte de um anel [3] 
49/593 . . de anel de três ou quatro membros [3] 
49/597 . . de anel de cinco membros [3] 
49/603 . . de anel de seis membros [3] 
49/607 . . de anel de sete a doze membros [3] 
49/613 . . policíclicos [3] 
49/617 . . . grupo cetônico sendo parte de um sistema de 

anéis condensados [3] 
49/623 . . . . tendo dois anéis [3] 
49/627 . . . . . o sistema de anéis condensados 

contendo sete átomos de carbono [3] 
49/633 . . . . . o sistema de anéis condensados 

contendo oito ou nove átomos de 
carbono [3] 

49/637 . . . . . o sistema de anéis condensados 
contendo dez átomos de carbono [3] 

49/643 . . . . tendo três anéis [3] 
49/647 . . tendo insaturação fora do anel [3] 
49/653 . . . policíclicos [3] 
49/657 . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
49/665 . . . um grupo cetônico sendo parte de um sistema 

de anéis condensados [3] 
49/67 . . . . tendo dois anéis, por ex., tetralonas [3] 
49/675 . . . . tendo três anéis [3] 
49/683 . . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos [3] 
49/687 . . contendo halogênio [3] 
49/693 . . . policíclicos [3] 
49/697 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
49/703 . . contendo grupos hidroxila [3] 
49/707 . . . um grupo cetônico sendo parte de anel de três a 

cinco membros [3[ 
49/713 . . . um grupo cetônico sendo parte de anel de seis 

membros [3] 
49/717 . . . um grupo cetônico sendo parte de anel de sete a 

doze membros [3] 
49/723 . . . policíclicos [3] 
49/727 . . . . um grupo cetônico sendo parte de um 

sistema de anéis condensados [3] 
49/733 . . . . . tendo dois anéis [3] 
49/737 . . . . . tendo três anéis  [3] 
49/743 . . . tendo insaturação fora dos anéis, por ex., 

humulonas, lupulonas [3] 
49/747 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
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49/753 . . contendo grupos éter, grupos , grupos 

 ou grupos  [3] 
49/755 . . . um grupo cetônico sendo parte de um sistema 

de anéis condensados com dois  ou três anéis, 
sendo pelo menos um anel aromático de seis 
membros [3] 

49/757 . . contendo grupos -CHO [3] 
49/76 . Cetonas contendo um grupo cetônico ligado a anel 

aromático de seis membros (compostos tendo grupo 
cetônico sendo parte de um sistema de anéis 
condensados estando ligados a anel aromático de seis 
membros 49/657 a 49/757) 

49/78 . . Acetofenona 
49/782 . . policíclicas [3] 
49/784 . . . com todos os grupos cetônicos ligados a anel 

não-condensado [3] 
49/786 . . . . Benzofenona [3] 
49/788 . . . com grupos cetônicos ligados a um sistema de 

anéis condensados [3] 
49/792 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
49/794 . . tendo insaturação fora do anel aromático [3] 
49/796 . . . policícliclas [3] 
49/798 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
49/80 . . contendo halogênio 
49/807 . . . todos átomos de halogênio ligados ao anel [3] 
49/813 . . . policíclico [3] 
49/82 . . contendo grupos hidroxila [3] 
49/825 . . . todos grupos hidroxila ligados ao anel [3] 
49/83 . . . policíclico [3] 
49/835 . . . tendo insaturação fora de anel aromático [3] 
 

49/84 . . contendo grupos éter, grupos , 

grupos  ou grupos 

[2,3] 
49/86 . . contendo grupos -CHO [3] 
49/88 . . Cetenos; Cetenos diméricos [3] 
49/90 . . Ceteno, isto é,  C2H2O [3] 
49/92 . Quelatos cetônicos [3] 
 
50/00 Quinonas (para metetos de quinona ver cetonas insaturadas 

com grupo cetônico sendo parte de um anel) [3] 
 
Nota 
 Neste grupo, as quinidronas são classificadas segundo sua 

parte quinóide [3] 
 
50/02 . com estrutura quinóide monocíclica [3] 

50/04 . . Benzoquinonas, isto é, C6H4O2 [3] 
50/06 . . com insaturação fora da estrutura quinóide [3] 
50/08 . com estrutura quinóide policíclica não condensada [3] 
50/10 . sendo a estrutura quinóide parte de um sistema de anéis 

condensados contendo dois anéis [3] 
50/12 . . Naftoquinonas, isto é, C10H6O2 [3] 
50/14 . . com insaturação fora do sistema de anéis, por ex., 

vitamina K1 [3] 
50/16 . a estrutura quinóide sendo parte de um sistema de anéis 

condensados que contém três anéis [3] 
50/18 . . Antraquinonas isto é, C14H8O2 [3] 
50/20 . . com insaturação fora do sistema de anéis [3] 
50/22 . sendo a estrutura quinóide parte de um sistema de anéis 

condensados contendo quatro ou mais anéis [3] 
50/24 . contendo halogênio [3] 
50/26 . contendo grupos tendo átomos de oxigênio em ligação 

simples com átomos de carbono [3] 
50/28 . . com estrutura quinóide monocíclica [3] 
50/30 . . com estrutura quinóide policíclica não  

condensada [3] 
50/32 . . sendo a estrutura quinóide parte de sistema de anéis 

condensados tendo dois anéis [3] 
50/34 . . sendo a estrutura quinóide parte de sistema de anéis 

condensados tendo três anéis [3] 
50/36 . . sendo a estrutura quinóide parte de sistema de anéis 

condensados tendo quatro ou mais anéis [3] 
50/38 . contendo grupo -CHO ou grupos cetônicos não quinóides 

[3] 
 
51/00 Preparação de ácidos carboxílicos ou de seus sais, 

haletos ou anidridos (de ácidos por hidrólise de óleos, 
gordura ou ceras C 11 C) [2] 

51/02 . a partir de sais de ácidos carboxílicos 
51/04 . a partir de haletos de ácidos carboxílicos 
51/06 . a partir de amidas de ácidos carboxílicos 
51/08 . a partir de nitrilas 
51/083 . a partir de anidros de ácidos carboxílicos [3] 
51/087 . . por hidrólise [3] 
51/09 . a partir de ésteres de ácidos carboxílicos ou lactonas 

(saponificação de ésteres de ácidos carboxílicos 27/02) 
51/093 . por hidrólise de grupos -CX3, sendo X halogênio [3] 
51/097 . a partir de ou via compostos orgânicos nitro-

substituídos [3] 
51/10 . por reação com monóxido de carbono 
51/12 . . em grupo contendo oxigênio em compostos 

orgânicos, por ex., álcoois 
51/14 . . em ligação insaturada carbono-carbono em 

compostos orgânicos [3] 
51/145 . . com oxidação simultânea [3] 
51/15 . por reação de compostos orgânicos com dióxido de 

carbono, por ex., síntese Kolbe-Schmitt [2] 
51/16 . por oxidação (51/145 tem prioridade) [3] 
51/21 . . com oxigênio molecular [3] 
51/215 . . . de grupos hidrocarbila saturados [3] 
51/225 . . . . de ceras parafínicas [3] 
51/23 . . . de grupos que contêm oxigênio a grupos 

carboxila [3] 
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51/235 . . . . de grupos -CHO ou grupos de álcoois 
primários [3] 

51/245 . . . . de grupos cetônicos ou grupos de álcoois 
secundários [3] 

51/25 . . . de compostos insaturados não contendo nenhum 
anel aromático de seis membros [3] 

51/255 . . . de compostos contendo anéis aromáticos de seis 
membros sem cisão de anel [3] 

51/265 . . . . tendo cadeias alquílicas laterais que são 
oxidadas a grupos carboxila [3] 

51/27 . . com óxidos de nitrogênio ou ácidos minerais que 
contêm nitrogênio [3] 

51/275 . . . de grupos hidrocarbila [3] 
51/285 . . com peroxi-compostos [3] 
51/29 . . com compostos contendo halogênio que podem ser 

formados in situ [3] 
51/295 . . com bases inorgânicas, por ex., por fusão de álcalis 

[3] 
51/305 . . com enxofre ou compostos que contêm enxofre [3] 
51/31 . . de compostos cíclicos com cisão do anel [3] 
51/34 . por oxidação com ozônio; por hidrólise de ozonídeos 

[3] 
51/347 . por reações não envolvendo formação de grupos 

carboxila [3] 
51/353 . . por isomerização; por alteração do tamanho do 

esqueleto de carbono [3] 
51/36 . . por hidrogenação de ligações carbono-carbono 

insaturados [3] 
51/363 . . por introdução de halogênio; por substituição de 

átomos de halogênio por outros átomos de 
halogênio [3] 

51/367 . . por introdução de grupos funcionais contendo 
oxigênio apenas em forma de ligação simples [3] 

51/373 . . por introdução de grupos funcionais contendo 
oxigênio somente em forma de ligação dupla [3] 

51/377 . . por eliminação de hidrogênio ou grupos funcionais; 
por hidrogenólise de grupos funcionais [3] 

51/38 . . . por descarboxilação [3] 
51/41 . Preparação de sais de ácidos carboxílicos por 

conversão dos ácidos ou seus sais em sais com a 
mesma parte de ácido carboxílico  (preparação de 
sabão C 11 D) [3] 

51/42 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 
[3] 

51/43 . . por alteração do estado físico, por ex., cristalização 
[3] 

51/44 . . . por destilação [3] 
51/46 . . . . por destilação azeotrópica [3] 
51/47 . . por tratamento sólido-líquido; por quimisorção [3] 
51/48 . . por tratamento líquido-líquido  
51/487 . . por tratamento originando modificação química 

(por quimissorção 51/47) [3] 
51/493 . . . pelo qual se formam ésteres de ácidos 

carboxílicos [3] 
51/50 . . Uso de aditivos, por ex., para estabilização [3] 
51/54 . Preparação de anidridos de ácidos carboxílicos  (por 

oxidação 51/16) 
51/56 . . a partir de ácidos orgânicos, seus sais ou seus 

ésteres 
51.567 . . por reações não envolvendo o grupo anidrido do 

ácido carboxílico [3] 

51/573 . . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de 
aditivos [3] 

51/58 . Preparação de haletos de ácidos carboxílicos 
51/60 . . por conversão de ácidos carboxílicos ou seus 

anidridos em haletos com a mesma parte de ácido 
carboxílico [3] 

51/62 . . por reações que não envolvem o grupo do haleto do 
ácido carboxílico [3] 

51/64 . . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de 
aditivos [3] 

 
53/00 Compostos saturados tendo apenas um grupo carboxila 

ligado a um hidrogênio ou átomo de carbono acíclico 
53/02 . Ácido fórmico 
53/04 . . Preparação a partir de monóxido de carbono 
53/06 . . Seus sais 
53/08 . Ácido acético (ácido pirolenhoso C 10 C; preparação 

de vinagre C 12 J) 
53/10 . . Seus sais 
53/12 . Anidrido acético (ceteno 49/90) 
53/122 . Ácido propiônico [3] 
53/124 . Ácidos contendo quatro átomos de carbono [3] 
53/126 . Ácidos contendo mais de quatro átomos de carbono [3] 
53/128 . . o grupo carboxila sendo ligado a átomo de carbono 

ligado a pelo menos dois outros átomos de carbono, 
por ex., neo-ácidos [3] 

53/132 . contendo anéis [3] 
53/134 . . monocíclicos [3] 
53/136 . . contendo sistemas de anéis condensados [3] 
53/138 . . . contendo sistemas de anéis de adamantano [3] 
53/15 . contendo halogênio [3] 
53/16 . . Ácidos acéticos halogenados [3] 
53/18 . . . contendo flúor [3] 
53/19 . . Ácidos contendo três ou mais átomos de  

carbono [3] 
53/21 . . . contendo flúor [3] 
53/23 . . contendo anéis [3] 
53/38 . Haletos de acíla [3] 
53/40 . . Haletos de acetila [3] 
53/42 . . de ácidos que contêm três ou mais átomos de 

carbono [3] 
53/44 . . contendo anéis [3] 
53/46 . . contendo halogênio fora do grupo de haleto 

carbonílico [3] 
53/48 . . . haletos de acetila halogenados [3] 
53/50 . . . de ácidos contendo três ou mais átomos de 

carbono [3] 
 
55/00 Compostos saturados tendo mais de um grupo carboxila 

ligado a átomos de carbono acíclicos (anidridos cíclicos C 
07 D) [2] 

55/02 . Ácidos dicarboxílicos 
55/06 . . Ácido oxálico 
55/07 . . . Sais destes [3] 
55/08 . . Ácido malônico 
55/10 . . Ácido succínico 
55/12 . . Ácido glutárico 
55/14 . . Ácido adípico 
55/16 . . Ácido pimélico 
55/18 . . Ácido azeláico 
55/20 . . Ácido sebácico 
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55/21 . . Ácidos dicarboxílicos tendo doze átomos de 
carbono [3] 

55/22 . Ácidos tricarboxílicos 
55/24 . contendo mais de três grupos carboxila 
55/26 . contendo anéis [3] 
55/28 . . monocíclicos [3] 
55/30 . . contendo sistemas de anéis condensados [3] 
55/32 . contendo halogênio [3] 
55/34 . . contendo anéis [3] 
55/36 . Haletos de acíla [3] 
55/38 . . contendo anéis [3] 
55/40 . . contendo halogênio fora do grupo de haleto de 

carbonila [3] 
 
57/00 Compostos insaturados tendo grupos carboxila ligados a 

átomos de carbono acíclicos (anidridos cíclicos  
C 07 D) [2] 

57/02 . com apenas duplas ligações carbono-carbono como 
insaturação  

57/03 . . Ácidos monocarboxílicos [3] 
57/04 . . . Ácido acrílico; Ácido metacrílico [3] 
57/045 . . . . Preparação por oxidação na fase líquida [3] 
57/05 . . . . Preparação por oxidação na fase gasosa [3] 
57/055 . . . . . iniciada a partir de aldeídos insaturados 

[3] 
57/065 . . . . Preparação por eliminação de fração H-X, 

sendo X halogênio, OR ou NR2, sendo R 
hidrogênio ou um grupo de hidrocarboneto 
[3] 

57/07 . . . . Separação; Purificação; Estabilização; Uso 
de aditivos [3] 

57/075 . . . . . Uso de aditivos, por ex., para 
estabilização [3] 

57/08 . . . Ácido crotônico [3] 
57/10 . . . Ácido sórbico [3] 
57/12 . . . Ácidos carboxílicos de cadeia reta contendo 

dezoito átomos de carbono [3] 
57/13 . . Ácidos dicarboxílicos [3] 
57/145 . . . Ácidos maleico [3] 
57/15 . . . Ácido fumárico [3] 
57/155 . . . Ácido citracônico [3] 
57/16 . . . Ácido mucônico [3] 
57/18 . com apenas triplas ligações carbono-carbono como 

insaturação [2] 
57/20 . . Ácido propiólico 
57/22 . . Ácido dicarboxílico acetilênico  
57/24 . . Ácidos dicarboxílicos diacetilênicos ou 

policetilênicos 
57/26 . contendo anéis outros que não anéis aromáticos de seis 

membros [3] 
57/28 . . contendo sistema de anéis de adamantano [3] 
57/30 . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
57/32 . . Ácido fenilacético [3] 
57/34 . . contendo mais de um grupo carboxila [3] 
57/36 . . . Ácido fenilmalônico [3] 
57/38 . . policíclicos [3] 
57/40 . . . contendo sistemas de anéis condensados [3] 
57/42 . . tendo insaturação fora dos anéis [3] 
57/44 . . . Ácido cinâmico [3] 
57/46 . contendo anéis aromáticos de seis membros e outros 

anéis por ex., ácido ciclohexilfenilacético [3] 
57/48 . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos [3] 

57/50 . . contendo sistemas de anéis condensados [3] 
57/52 . contendo halogênio [3] 
57/54 . . ácidos acrílicos ou metacrílicos halogenados [3] 
57/56 . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos de 

seis membros [3] 
57/58 . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
57/60 . . . tendo insaturação fora dos anéis [3] 
57/62 . . contendo anéis aromáticos de seis membros e outros 

anéis [3] 
57/64 . Haletos de acila [3] 
57/66 . . com apenas ligações duplas carbono-carbono como 

insaturação [3] 
57/68 . . com apenas tripla ligações carbono-carbono como 

insaturação [3] 
57/70 . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos de 

seis membros [3] 
57/72 . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
57/74 . . contendo anéis aromáticos de seis membros e outros 

anéis [3] 
57/76 . . contendo halogênio fora dos grupos de haleto de 

carbonila [3] 
 
59/00 Compostos tendo grupos carboxila ligados a átomos de 

carbono acíclicos e contendo qualquer um dos grupos 
OH , 

 O-metal, -CHO, cetônico, éter , 

, ou  grupos (anidridos 
cíclicos C 07 D) [2] 

 
59/01 . Compostos saturados tendo apenas um grupo carboxila 

e contendo grupos hidroxila ou O-metal  [3] 
59/06 . . Ácido glicólico [3] 
59/08 . . Ácido lático [3] 
59/10 . . Ácido polihidroxicarboxílicos [3] 
59/105 . . . tendo cinco ou mais átomos de carbono, por ex., 

ácidos aldônicos [3] 
59/11 . . contendo anéis [3] 
59/115 . . contendo halogênio [3] 
59/125 . Compostos saturados sendo apenas um grupo carboxila 

e contendo grupos éter, grupos , grupos 

 ou grupos [3] 
 
59/13 . . contendo anéis [3] 
59/135 . . contendo halogênio [3] 
59/147 . Compostos saturados tendo apenas um grupo carboxila 

e contendo grupos -CHO [3] 
59/153 . . Ácido glioxílico [3] 
59/185 . Compostos saturados tendo apenas um grupo carboxila 

e contendo grupos �cetônicos [3] 
59/19 . . Ácido pirúvico [2] 
59/195 . . Ácido acetoacético [3] 
59/205 . . contendo anéis [3] 
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59/21 . . contendo halogênio [3] 
59/215 . . contendo grupos contendo oxigênio em ligação 

simples [3] 
59/225 . . contendo grupos -CHO [3] 
59/235 . Compostos saturados tendo mais de um grupo 

carboxila [3] 
59/245 . . contendo grupos hidroxila ou O-metal [3] 
59/255 . . . Ácido tartárico [3] 
59/265 . . . Ácido cítrico [3] 
59/285 . . . Ácidos polihidroxi-dicarboxílicos tendo cinco 

ou mais átomos de carbono, por ex., ácidos 
sacáricos [3] 

59/29 . . . contendo anéis [3] 
59/295 . . . contendo halogênio [3] 

59/305 . . contendo grupos  éter, grupos , grupos 

, ou grupos [3]  
59/31 . . . contendo anéis [3] 
59/315 . . . contendo halogênio [3] 
59/325 . . contendo grupos -CHO [3] 
59/347 . . contendo grupos cetônicos [3] 
59/353 . . . contendo anéis [3] 
59/40 . Compostos insaturados [3] 
59/42 . . contendo grupos hidroxila ou O-Metal [3] 
59/44 . . . Ácido ricinoleico [3] 
59/46 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
59/48 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
59/50 . . . . Ácido mandélico [3] 
59/52 . . . o grupo hidroxila ou O-metal sendo ligado a 

átomo de carbono de anel aromático de seis 
membros [3] 

59/54 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros e 
outros anéis [3] 

59/56 . . . contendo halogênio [3] 

59/58 . . contendo grupos éter, grupos , grupos 

 ou grupos  [3]  
59/60 . . . a parte não carboxílica do éter sendo insaturada 

[3] 
59/62 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
59/64 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
59/66 . . . . a parte não carboxílica do éter contendo 

anéis aromáticos de seis membros [3] 
59/68 . . . . . o átomo de oxigênio do grupo éter 

sendo ligado a anel aromático não-
condensado de seis membros [3] 

59/70 . . . . . . Éteres de ácido hidroxiacético [3] 
59/72 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros e 

outros anéis [3] 
59/74 . . contendo grupos -CHO [3] 

59/76 . . contendo grupos cetônicos [3] 
59/80 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
59/82 . . . . sendo o grupo cetônico parte do anel [3] 
59/84 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
59/86 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros e 

outros anéis  
59/88 . . . contendo halogênio [3] 
59/90 . . . contendo grupos que contêm oxigênio de 

ligação simples [3] 
59/92 . . . contendo grupos -CHO [3] 
 
61/00 Compostos tendo grupos carboxila ligados a átomos de 

carbono de anéis outros que não anéis aromáticos de seis 
membros (anidridos cíclicos C 07 D) 

61/04 . Compostos saturados tendo grupo carboxila ligado a 
anel de três ou quatro membros [3] 

61/06 . Compostos saturados tendo grupo carboxila ligado a 
anel de cinco membros [3] 

61/08 . Compostos saturados tendo grupo carboxila ligado a 
anel de seis membros [3] 

61/09 . . Ácidos benzenodicarboxílicos completamente 
hidrogenados [3] 

61/10 . Compostos saturados tendo grupo carboxila ligado a 
anel de sete a doze membros [3] 

61/12 . Compostos policíclicos saturados [3] 
61/125 . . tendo grupo carboxila ligado a sistema de anéis 

condensados [3] 
61/13 . . . tendo dois anéis [3] 
61/135 . . . tendo três anéis [3] 
61/15 . Compostos saturados contendo halogênio [3] 
61/16 . Compostos insaturados [3] 
61/20 . . tendo grupo carboxila ligado a anel de cinco 

membros [3] 
61/22 . . tendo grupo carboxila ligado a anel de seis 

membros [3] 
61/24 . . . Ácidos benzenodicarboxílicos parcialmente 

hidrogenados [3] 
61/26 . . tendo grupo carboxila ligado a anel de sete a doze 

membros [3] 
61/28 . . policíclicos [3] 
61/29 . . . tendo grupo carboxila ligado a sistema de anéis 

condensados [3] 
61/35 . . tendo insaturação fora dos anéis [3] 
61/37 . . . Ácido crisantemúmico [3] 
61/39 . . contendo anéis aromáticos de seis membros [3] 
61/40 . . contendo halogênio [3] 



C 07 C  

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 3, Seção C 70 

62/00 Compostos tendo grupos carboxila ligados a átomos de 
carbono de anéis outros que não anéis aromáticos de seis 
membros e contendo quaisquer dos grupos OH, O-

metal, -CHO, cetônico, éter, , 

, ou grupos (anididros 
cíclicos C 07 D) [3] 

 
62/02 . Compostos saturados contendo grupos hidroxila ou O-

metal [3] 
62/04 . . com anel de seis membros [3] 
62/06 . . policíclicos [3] 
62/08 . Compostos saturados contendo grupos éter, grupos 

, grupos  ou grupos 

[3] 
62/10 . . com anel de seis membros [3] 
62/12 . . policíclicos [3] 
62/14 . . . tendo grupo carboxila em sistema de anéis 

condensados [3] 
62/16 . Compostos saturados contendo grupos -CHO [3] 
62/18 . Compostos saturados contendo grupos cetônicos [3] 
62/20 . . com anel de seis membros [3] 
62/22 . . policíclicos [3] 
62/24 . . o grupo cetônico sendo parte do anel [3] 
62/26 . . grupos contendo oxigênio em ligação simples [3] 
62/28 . . contendo grupos -CHO [3] 
62/30 . Compostos insaturados [3] 
62/32 . . contendo grupos hidroxila ou O-metal [3] 

62/34 . . contendo grupos éter, grupos , 

grupos , ou grupos  [3] 
 
62/36 . . contendo grupos -CHO [3] 
62/38 . . contendo grupos cetônicos [3] 
 
63/00 Compostos tendo grupos carboxila ligados a átomos de 

carbono de anéis aromáticos de seis membros (anidridos 
cíclicos C 07 D) [2] 

63/04 . Ácidos monocarboxílicos monocíclicos  
63/06  . Ácido benzóico  
63/08 . . . Seus sais 
63/10 . . . Seus haletos  
63/14 . Ácidos dicarboxílicos monocíclicos 
63/15 . . todos os grupos carboxila ligados a átomos de 

carbono de anel aromático de seis membros [3] 
63/16 . . . Ácidos 1,2-benzenodicarboxílico [3] 
63/20 . . . . Seus sais [3] 
63/22 . . . . Seus haletos [3] 
63/24 . . . Ácido 1,3-benzenodicarboxílico 
63/26 . . . Ácido 1,4-benzenodicarboxílico 

63/28 . . . . Seus sais [3] 
63/30 . . . . Seus haletos [3] 
63/307 . Ácidos tricarboxílicos monocíclicos [3] 
63/313 . Ácidos monocíclicos contendo mais de três grupos 

carboxila [3] 
63/33 . Ácidos policíclicos [2,3] 
63/331 . . com todos os grupos carboxila ligados a um anel 

não-condensado [3] 
63/333 . . . . Ácidos 4,4�-difenildicarboxílicos [2,3] 
63/337 . . com grupos carboxila ligados a sistemas de anéis 

condensados [2,3] 
63/34 . . . contendo dois anéis [3] 
63/36 . . . . contendo um grupo carboxila [3] 
63/38 . . . . contendo dois grupos carboxila ambos 

ligados a átomos de carbono do sistema de 
anéis condensados [3] 

63/40 . . . . contendo três ou mais grupos carboxila 
todos ligados a átomos de carbono do 
sistema de anéis condensados [3] 

63/42 . . . contendo três ou mais anéis [3] 
63/44 . . . . contendo um grupo carboxila [3] 
63/46 . . . . contendo dois grupos carboxila ambos 

ligados a átomos de carbono do sistema de 
anéis condensados [3] 

63/48 . . . . contendo três ou mais grupos carboxila 
todos ligados a átomos de carbono do 
sistema de anéis condensados [3] 

63/49 . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos de 
seis membros [3] 

63/64 . Ácidos monocíclicos com insaturação fora do anel 
aromático [3] 

63/66 . Ácidos policíclicos com insaturação fora dos anéis 
aromáticos [3] 

63/68 . contendo halogênio [3] 
63/70 . . Ácidos monocarboxílicos [3] 
63/72 . . Ácidos policíclicos [3] 
63/74 . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos [3] 
 
65/00 Compostos tendo grupos carboxila ligados a átomos de 

carbono de anéis aromáticos de seis membros e 
contendo quaisquer dos grupos OH, O-metal, -CHO,  

  
          grupos cetônicos, 

                        g     g                 grupos, 
 
 
 
 
      ou grupos 
 

(anidridos cíclicos C 07 D) 
 

65/01 . contendo grupos hidroxila ou O-metal [3] 
65/03 . . Monocíclicos e tendo todos grupos hidroxila ou O-

metal ligados ao anel [3] 
65/05 . . . ácidos ortoidroxicarboxílicos [3] 
65/10 . . . . Ácido salicílico [3] 
65/105 . . policíclicos [3] 
65/11 . . . com grupos carboxila em sistema de anéis 

condensados contendo dois anéis [3] 
65/15 . . . com grupos carboxila em sistema de anéis 

condensados contendo mais de dois anéis [3] 
65/17 . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos de 

seis membros [3] 
65/19 . . tendo insaturação fora do anel aromático [3] 
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65/21 . contendo grupos éter, grupos , grupos  

, ou grupos  [3] 
 

65/24 . . policíclicos [3] 
65/26 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
65/28 . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos [3] 
65/30 . contendo grupos -CHO [3] 
65/32 . contendo grupos cetônicos [3] 
65/34 . . policíclicos [3] 
65/36 . . . contendo anéis outros que não anéis aromáticos 

de seis membros [3] 
65/38 . . tendo insaturação fora dos anéis aromáticos [3] 
65/40 . . contendo grupos que contêm oxigênio com ligação 

simples [3] 
65/42 . . contendo grupos -CHO [3] 
 
66/00 Ácidos quinona-carboxílicos (anidridos cíclicos C 07  

D) [2] 
66/02 . Ácidos antraquinona-carboxílicos [2] 
 
67/00 Preparação de ésteres de ácidos carboxílicos 
 
Nota 
 Neste grupo, lactonas utilizadas como reagentes são 

consideradas como sendo ésteres [3] 
 
67/02 . por inter-reação de grupos éster, isto é, 

transesterificação 
67/03 . por reação de grupo éster com grupo hidroxila [2] 
67/035 . por reação de ácidos carboxílicos ou anidridos 

simétricos com hidrocarbonetos saturados [3] 
67/04 . por reação de ácidos carboxílicos ou anidridos 

simétricos a ligações insaturadas carbono-carbono [2] 
67/05 . . com oxidação [2,3] 
67/055 . . . na presença de metais dos grupos da platina ou 

seus compostos [3] 
67/08 . por reação de ácidos carboxílicos ou anidridos 

simétricos com o grupo hidroxila ou O-metal de 
compostos orgânicos [2] 

67/10 . por reação de ácidos carboxílicos ou anidridos 
simétricos com grupos éster ou com ligação carbono-
halogênio (preparação a partir de haletos de ácido 
carboxílico 67/14) [2] 

67/11 . . sendo grupos éster minerais [3] 
67/12 . a partir de anidridos não simétricos [2] 
67/14 . a partir de haletos de ácido carboxílico [2] 
67/16 . a partir de ácidos carboxílicos, ésteres ou anidridos em 

que um átomo de oxigênio foi substituído por átomo de 
enxofre, selênio ou telúrio [2] 

67/18 . pela conversão de um grupo contendo nitrogênio em 
um grupo éster [2] 

67/20 . . a partir de amidas ou de lactamas [2] 
67/22 . . a partir de nitrilas [2] 

67/24 . por reação de ácidos carboxílicos ou seus derivados 
com uma ligação éter de carbono-oxigênio por ex., 
acetal, tetraidrofurano [2] 

67/26 . . com um anel oxirano [2] 
67/27 . a partir de orto-ésteres [3] 
67/28 . por modificação da parte hidroxílica do éster, 

modificação esta não sendo uma introdução do grupo 
éster [2] 

67/283 . . por hidrogenação de ligações insaturadas carbono-
carbono [3] 

67/287 . . por introdução de halogênio; por substituição de 
átomos de halogênio por outros átomos de 
halogênio [3] 

67/29 . . por introdução de grupos funcionais que contêm 
oxigênio [3] 

67/293 . . por isomerização; por mudança de tamanho do 
esqueleto de carbono [3] 

67/297 . . por eliminação de hidrogênio ou de grupos 
funcionais; por hidrogenólise de grupos funcionais 
[3] 

67/30 . por modificação da parte ácida do éster, modificação 
esta não sendo uma introdução de grupo éster [2] 

67/303 . . por hidrogenação de ligações carbono-carbono 
insaturadas [3] 

67/307 . . por introdução de halogênio; por substituição de 
átomos de halogênio por outros átomos de 
halogênio [3] 

67/31 . . por introdução de grupos funcionais contendo 
oxigênio apenas em forma de ligação simples [3] 

67/313 . . por introdução de grupos funcionais contendo 
oxigênio de ligação dupla, por ex., grupos carboxila 
[3] 

67/317 . . por eliminação de hidrogênio ou grupos funcionais; 
por hidrogenólise de grupos funcionais [3] 

67/32 . . . Descarboxilação [2,3] 
67/327 . . . por eliminação de grupos funcionais contendo 

oxigênio apenas em forma de ligação simples 
[3] 

67/333 . . por isomerização; por alteração do tamanho do 
esqueleto de carbono (introdução ou eliminação de 
grupos carboxila 67/313, 67/32) [3] 

67/34 . . . Migração de grupos na molécula 
[2,3] 

67/343 . . . por aumento no número de átomos  de carbono 
[3] 

67/347 . . . . por adição a ligações carbono-carbono 
insaturadas [3] 

67/36 . por reação com monóxido de carbono ou formiatos 
(67/02, 67/03, 67/10, têm prioridade) [2] 

67/37 . . por reação de éteres com monóxido de carbono [2] 
67/38 . . por adição à uma ligação insaturada carbono-

carbono [2] 
67/39 . por oxidação de grupos que são precursores para a 

parte ácida do éster [3] 
67/40 . . por oxidação de álcoois primários [2,3] 
67/42 . . por oxidação de álcoois secundários ou cetonas 

[2,3] 
67/44 . por óxi-redução de aldeídos, por ex., reação 

Tishchenko [2] 
67/46 . a partir de cetenos ou policetenos [2] 
67/465 . por oligomerização [3] 
67/47 . por telomerização (compostos macromoleculares C  

08) [3] 
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67/475 . por eliminação de ligações carbono-carbono e 
redistribuição, por ex. desproporcionamento ou 

migração de grupos  entre diferentes 
moléculas [3] 

67/48 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 
[2,3] 

67/52 . . por alteração do estado físico, por ex., cristalização 
[3] 

67/54 . . . por destilação [3] 
67/56 . . por tratamento sólido-líquido; por quimissorção [3] 
67/58 . . por tratamento líquido-líquido [3] 
67/60 . . por tratamento que origine modificação química 

(por quimissorção 67/56) [3] 
67/62 . . Uso de aditivos, por ex., para estabilizacão [3] 
 
68/00 Preparação de ésteres de ácidos de carbono ou 

halofórmico [2] 
68/02 . a partir de fosgênio ou de haloformiatos [2] 
68/04 . a partir de dióxido de carbono ou de carbonatos 

inorgânicos [2] 
68/06 . a partir de carbonatos orgânicos [2] 
68/08 . Purificação; Separação; Estabilização[2] 
 
69/00 Ésteres de ácidos carboxílicos; Ésteres de ácidos de 

carbonos ou halofórmicos (orto-ésteres, ver os grupos 
relevantes, por ex., 43/32) 

 
Notas 
(1) Neste grupo, os ésteres tendo uma parte ácida 

variavelmente especificado, isto é, abrangido por mais de 
um dos grupos 69/02, 69/34, 69/52, 69/608, 69/612, 69/62, 
69/66, 69/74, 69/76, 69/95, 69/96, são abrangidos pelos 
grupos 69/003 a 69/017 de acordo com suas partes 
hidroxílicas [3] 

(2) Atenção para a Nota (4) após o título desta subclasse [5] 
 
69/003 . Ésteres de álcoois saturados tendo o grupo hidroxila 

esterificado ligado a átomo de carbono acíclico [3] 
69/007 . Ésteres de álcoois insaturados tendo o grupo hidroxila 

esterificado ligado a átomo de carbono acíclico [3] 
69/01 . . Ésteres vinílicos [3] 
69/013 . Ésteres de álcoois tendo o grupo hidroxila esterificado 

ligado a átomo de carbono de anel outro que não anel 
aromático de seis membros [3] 

69/017 . Ésteres de compostos hidroxílicos que têm o grupo 
hidroxila esterificado ligado a átomo de carbono de 
anel aromático de seis membros [3] 

69/02 . Ésteres de ácidos monocarboxílicos saturados acíclicos 
que têm o grupo carboxila ligado a átomo de carbono 
acíclico ou de hidrogênio 

69/025 . . esterificados com álcoois insaturados que têm o 
grupo hidroxila esterificado ligado a átomo de 
carbono acíclico [3] 

69/03 . . esterificados com álcoois que têm o grupo hidroxila 
esterificado ligado a átomo de carbono de anel outro 
que não anel aromático de seis membros [3] 

69/035 . . esterificados com compostos hidroxílicos que tem o 
grupo hidroxila esterificado ligado a átomo de 
carbono de anel aromático de seis membros [3] 

69/04 . . Ésteres de ácido fórmico 
69/06 . . . de compostos mono-hidroxílicos 

69/07 . . . . de álcoois insaturados [2] 
69/08 . . . de compostos di-hidroxílicos  
60/10 . . . de compostos tri-hidroxílicos  
69/12 . . Ésteres de ácido acético 
69/14 . . . de compostos mono-hidroxílicos 
69/145 . . . . de álcoois insaturados [2] 
69/15 . . . . . Acetato de vinila [2] 
69/155 . . . . . Acetato de alila [2] 
69/157 . . . . . contendo anéis aromáticos de seis 

membros [3] 
69/16 . . . de compostos di-hidroxílicos 
69/18 . . . de compostos tri-hidroxílicos 
69/21 . . . de compostos hidroxílicos com mais de três 

grupos hidroxila (ésteres de açúcares C 07 H) 
[2] 

69/22 . . tendo três ou mais átomos de carbono na parte ácida 
69/24 . . . esterificados com compostos mono-hidroxílicos 
69/26 . . . . Ceras sintéticas 
69/28 . . . esterificados com compostos di-hidroxílicos 
69/30 . . . esterificados com compostos tri-hidroxílicos 

(gordura, óleos C 11 B, C) 
69/33 . . . esterificados com compostos hidroxílicos tendo 

mais de três grupos hidroxila (ésteres de açúcar 
C 07 H) [2] 

69/34 . Ésteres de ácidos policarboxílicos saturados acíclicos 
que têm um grupo carboxila esterificado ligado a 
átomo de carbono acíclico [3] 

69/347 . . esterificados com álcoois insaturados que têm o 
grupo hidroxila esterificado ligado a átomo de 
carbono acíclico [3] 

69/353 . . esterificados com compostos hidroxila tendo o 
grupo hidroxila esterificado ligado a átomo de 
carbono de anel aromático de seis membros [3] 

69/36 . . Ésteres de ácido oxálico [3] 
69/38 . . Ésteres de ácido malônico [3] 
69/40 . . Ésteres de ácido succínico [3] 
69/42 . . Ésteres de ácido glutárico [3] 
69/44 . . Ésteres de ácido adípico [3] 
69/46 . . Ésteres de ácido pimélico [3] 
69/48 . . Ésteres de ácido azelaico [3] 
69/50 . . Ésteres de ácido sebácico [3] 
69/52 . Ésteres de ácidos carboxílicos insaturados acíclicos 

que têm o grupo carboxila esterificado ligado a átomo 
de carbono acíclico [3] 

69/527 . . de compostos hidroxila insaturados [3] 
69/533 . . Ésteres de ácidos monocarboxílicos que têm apenas 

uma ligação dupla carbono-carbono [3] 
69/54 . . . Ésteres de ácido acrílico; Ésteres de ácido 

metacrílico [3] 
69/56 . . . Ésteres de ácido crotônico; Ésteres de ácido 

vinilacético [3] 
69/58 . . . Ésteres de ácidos de cadeia reta com dezoito 

átomos de carbono na parte ácida [3] 
69/587 . . Ésteres de ácidos monocarboxílicos que tem no 

mínimo duas duplas ligações carbono-carbono [3] 
69/593 . . Ésteres de ácidos dicarboxílicos que tem apenas 

uma ligação dupla carbono-carbono [3] 
69/60 . . . Ésteres de ácido maleico; Ésteres de ácido 

fumárico [3] 
69/602 . . Ésteres de ácidos dicarboxílicos que tem no mínimo 

duas duplas ligações carbono-carbono [3] 
69/604 . . Ésteres de ácidos policarboxílicos contendo a parte 

ácida mais de dois grupos carboxila [3] 
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69/606 . . tendo apenas triplas ligações carbono-carbono como 
insaturação na parte de ácido carboxílico [3] 

69/608 . Ésteres de ácidos carboxílicos tendo grupo carboxila 
ligado a átomo de carbono acíclico e tendo anel outro 
que não  anel aromático de seis membros na parte 
ácida [3] 

69/612 . Ésteres de ácidos carboxílicos tendo grupo carboxila 
ligado a átomo de carbono acíclico e tendo anel 
aromático de seis membros na parte ácida [3] 

69/614 . . de ácido fenilacético [3] 
69/616 . . policíclico [3] 
69/618 . . tendo insaturação fora do anel aromático de seis 

membros [3] 
69/62 . Ésteres contendo halogênio (ésteres de ácido 

halofórmico 69/96) [2] 
69/63 . . de ácidos saturados [2] 
69/635 . . . contendo anéis na parte ácida [3] 
69/65 . . de ácidos insaturados [2] 
69/653 . . . Ésteres de ácido acrílico; Ésteres de ácido 

metacrílico; Ésteres de ácido haloacrílico; 
Ésteres de ácido halometacrílico [3] 

69/657 . . . Ésteres de ácido maleico; Ésteres de ácidos 
fumárico; Ésteres de ácido halomaleico; Ésteres 
de ácido  halofumárico [3] 

69/66 . Ésteres de ácidos carboxílicos tendo grupos carboxila 
esterificados ligados a átomos de carbono acíclicos e 
tendo quaisquer dos grupos OH, O-metal, -CHO, 

cetônico, éter, acilóxi, grupos , grupos 

, ou grupos  na parte ácida 
69/67 . . de ácidos saturados [2] 
69/675 . . . de ácidos hidroxicarboxílicos saturados [3] 
69/68 . . . . Ésteres de ácido láctico [3] 
69/70 . . . . Ésteres de ácido tartárico [3] 
69/704 . . . . Ésteres de ácido cítrico [3] 
69/708 . . . Éteres [3] 
69/712 . . . . o grupo hidroxila do éster sendo eterificado 

com composto hidroxílico tendo o grupo 
hidroxila ligado a átomo de carbono de anel 
aromático de seis membros [3] 

69/716 . . . Ésteres de ácidos ceto-carboxílicos [3] 
69/72 . . . . Ésteres de ácido acetoacético [3] 
69/73 . . de ácidos insaturados [2] 
69/732 . . . de ácidos hidroxicarboxílicos insaturados [3] 
69/734 . . . Éteres [3] 
69/736 . . . . o grupo hidroxila do éster sendo eterificado 

com composto hidroxílico tendo o grupo 
hidroxila ligado a átomo de carbono de anel 
aromático de seis membros [3] 

69/738 . . . Ésteres de ácidos ceto-carboxílicos [3] 
69/74 . Ésteres de ácidos carboxílicos tendo grupo carboxila 

esterificado ligado a átomo de carbono de anel outro 
que não anel aromático de seis membros  

69/743 . . de ácidos com anel de três membros e com 
insaturação fora do anel [3] 

69/747 . . . Ésteres de ácido crisantemúmico [3] 
69/75 . . de ácidos com anel de seis membros [3] 
69/753 . . de ácidos policíclicos [3] 

69/757 . . tendo quaisquer dos grupos OH, O-metal,, -CHO, 

cetônico, éter, acilóxi, grupos , grupos 

, ou grupos  na parte 
ácida  [3] 

69/76 . Ésteres de ácidos carboxílicos tendo grupo carboxila 
esterificado ligado a átomo de carbono de anel 
aromático de seis membros  

69/767 . . esterificados com álcoois insaturados tendo o grupo 
hidroxila esterificado ligado a átomo de carbono 
acíclico [3] 

69/773 . . esterificado com composto hidroxílico tendo grupo 
hidroxila esterificado ligado a átomo de carbono de 
anel aromático de seis membros [3] 

69/78 . . Ésteres de ácido benzóico 
69/80 . . Ésteres de ácido ftálico 
69/82 . . . Ésteres de ácido tereftálico  
69/83 . . . de álcoois insaturados [2] 
69/84 . . de ácidos hidroxicarboxílicos monocíclicos, cujos 

grupos hidroxila e carboxila estão ligados a átomos 
de carbono de anel aromático de seis membros  

69/86 . . . com grupos hidroxila esterificados 
69/88 . . . com grupos carboxila esterificados  
69/90 . . . com grupos hidroxila e carboxila esterificados 
69/92 . . . com grupos hidroxila eterificados [2] 
69/94 . . de ácidos hidrocarboxílicos policíclicos, cujos 

grupos hidroxila e carboxila estão ligados a átomos 
de carbono de anéis aromáticos de seis membros [3] 

69/95 . Ésteres de ácidos carboxílicos quinônicos [2] 
69/96 . Ésteres de ácidos de carbono ou halofórmico [2] 
 
71/00 Ésteres de oxiácidos de halogênios  
 
Compostos contendo carbono e nitrogênio com ou sem 
hidrogênio, halogênio ou oxigênio (produtos de irradiação de 
colesterol ou seus derivados 401/00; derivados da vitamina D, 9,10-
seco ciclopenta[a]fenantreno ou seus análogos obtidos por 
preparação química sem irradiação 401/00; derivados do 
ciclohexano ou de um ciclohexeno, tendo uma cadeia lateral 
contendo uma parte insaturada acíclica de pelo menos quatro 
átomos de carbono, estando dita parte diretamente ligada aos anéis 
ciclohexano ou ciclohexeno 403/00; prostaglandinas ou seus 
derivados 405/00; compostos peróxi 407/00, 409/00) [5] 
 
201/00 Preparação de ésteres de ácido nítrico ou nitroso ou de 

compostos contendo grupos nitro ou nitroso ligados a 
um esqueleto de carbono [5] 

201/02 . Preparação de ésteres de ácido nítrico [5] 
201/04 . Preparação de ésteres de ácido nitroso [5] 
201/06 . Preparação de nitro compostos [5] 
201/08 . . por substituição de átomos de hidrogênio por 

grupos nitro [5] 
201/10 . . por substituição de grupos funcionais por grupos 

nitro [5] 
201/12 . . por reações não envolvendo a formação de grupos 

nitro[5] 
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201/14 . . por formação de grupos nitro combinada com 
reações que não envolvem a formação de grupos 
nitro [5] 

201/16 . . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de 
aditivos [5] 

 
203/00 Ésteres de ácido nítrico ou nitroso [5] 
203/02 . Ésteres de ácido nítrico [5] 
203/04 . . com grupos nitrato ligados a átomos de carbono-

acíclico [5] 
203/06 . . . Trinitrato de glicerol [5] 
203/08 . . com grupos nitrato ligados a átomos de carbono de 

outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

203/10 . . com grupos nitrato ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros [5] 

 
205/00 Compostos contendo grupos nitro ligados a um 

esqueleto de carbono [5] 
205/01 . com grupos nitro ligados a átomos de carbono acíclicos 

[5] 
205/02 . . de um esqueleto de carbono saturado [5] 
205/03 . . de um esqueleto de carbono insaturado [5 
205/04 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [5] 
205/05 . com grupos nitro ligados a átomos de carbono de 

outros anéis que não anéis aromáticos de seis membros 
[5] 

205/06 . com grupos nitro ligados a átomos de carbono de anéis 
de seis membros [5] 

205/07 . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de halogênio [5] 

205/08 . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono 
acíclicos [5] 

205/09 . . . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
205/10 . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono de 

outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

205/11 . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros [5] 

205/12 . . . o anel aromático de seis membros ou um 
sistema de anéis condensados contendo tal anel 
sendo substituído por átomos de halogênio [5] 

205/13 . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por grupos hidroxila [5] 

205/14 . . com grupos nitro e grupos hidroxila ligados a 
átomos de carbono acíclicos [5] 

205/15 . . . de um esqueleto de carbono saturado [5] 
205/16 . . . de um esqueleto de carbono contendo anéis 

aromáticos de seis membros [5] 
205/17 . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono 

acíclicos e grupos hidroxila ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros [5] 

205/18 . . com grupos nitro ou grupos hidroxila ligados a 
átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

205/19 . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros e grupos 
hidroxila ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 

205/20 . . com grupos nitro e grupos hidroxila ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

205/21 . . . com grupos nitro e grupos hidroxila ligados a 
átomos de carbono do mesmo anel aromático de 
seis membros não-condensado [5] 

205/22 . . . . com um grupo nitro ligado ao anel [5] 

205/23 . . . . com dois grupos nitro ligados ao anel [5] 
205/24 . . . . com três, e somente três, grupos nitro 

ligados ao anel [5] 
205/25 . . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono 

de anéis aromáticos de seis membros que fazem 
parte de um sistema de anéis condensados [5] 

205/26 . . e sendo adicionalmente substituído por átomos de 
halogênio [5] 

205/27 . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por grupos hidroxila eterificados [5] 

205/28 . . com grupos nitro e grupos hidroxila eterificados 
ligados a átomos de carbono acíclicos do esqueleto 
de carbono [5] 

205/29 . . . o esqueleto de carbono sendo saturado [5] 
205/30 . . . . o átomo de oxigênio de pelo menos um dos 

grupos hidroxila eterificados sendo 
adicionalmente ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis 
membros [5] 

205/31 . . . o esqueleto de carbono contendo anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

205/32 . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono 
acíclicos e grupos hidroxila eterificados ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros do esqueleto de carbono [5] 

205/33 . . com grupos nitro ou grupos hidroxila eterificados 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros do esqueleto 
de carbono [5] 

205/34 . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros e grupos 
hidroxila eterificados ligados a átomos de carbono 
acíclicos do  esqueleto de carbono [5] 

205/35 . . com grupos nitro e grupos hidroxila eterificados 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros do esqueleto de carbono [5] 

205/36 . . . a átomos de carbono do mesmo anel aromático 
de seis membros não-condensado ou a átomos 
de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros que fazem parte do mesmo sistema de 
anéis condensados [5] 

205/37 . . . . o átomo de oxigênio de pelo menos um dos 
grupos hidroxila eterificados sendo 
adicionalmente ligados a um átomo de 
carbono acíclico [5] 

205/38 . . . . o átomo de oxigênio de pelo menos um dos 
grupos hidroxila eterificados sendo 
adicionalmente ligados a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis 
membros, por ex., éteres nitrodifenílicos [5] 

205/39 . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por grupos hidroxila esterificados [5] 

205/40 . . com grupos nitro e grupos hidroxila esterificados 
ligados a átomos de carbono acíclicos do esqueleto 
de carbono [5] 

205/41 . . com grupos nitro ou grupos hidroxila esterificados 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros do esqueleto 
de carbono [5] 

205/42 . . com grupos nitro ou grupos hidroxila esterificados  
ligados  a  átomos de carbono de anéis aromáticos 
de seis membros do esqueleto de carbono [5] 

205/43 . . . a átomos de carbono do mesmo anel aromático 
de seis membros não-condensado ou a átomos 
de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros não-condensado que fazem parte do 
mesmo sistema de anéis condensados [5] 
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205/44 . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por grupos - CHO [5] 

205/45 . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por pelo menos um átomo de oxigênio 
unido por uma ligação dupla, que não faz parte de um 
grupo -C H O [5] 

205/46 . . o esqueleto de carbono contendo átomos de carbono 
de anéis quinona [5] 

205/47 . . . Antraquinonas contendo grupos nitro [5] 
205/48 . . . . o esqueleto de carbono sendo 

adicionalmente substituído por átomos de 
oxigênio unidos por ligações simples [5] 

205/49 . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por grupos carboxila [5] 

205/50 . . com grupos nitro e grupos carboxila ligados a 
átomos de carbono acíclicos do esqueleto de 
carbono [5] 

205/51 . . . o esqueleto de carbono sendo saturado [5] 
205/52 . . . . Ácidos nitroacéticos [5] 
205/53 . . . o esqueleto de carbono contendo anéis 

aromáticos de seis membros [5] 
205/54 . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono 

acíclicos e grupos carboxila ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros do 
esqueleto de carbono [5] 

205/55 . . com grupos nitro ou grupos carboxíla ligados a 
átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros do esqueleto de 
carbono [5] 

205/56 . . com grupos nitro ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros e grupos 
carboxila ligados a átomos de carbono acíclicos do 
esqueleto de carbono [5] 

205/57 . . com grupos nitro e grupos carboxila ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros do esqueleto de carbono [5] 

205/58 . . . . o esqueleto de carbono sendo 
adicionalmente substituído por átomos de 
halogênio [5] 

205/59 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples [5] 

205/60 . . . . em posição orto ao grupo carboxila, por ex., 
ácidos nitrosalicílicos [5] 

205/61 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação dupla [5] 

 
207/00 Compostos contendo grupos nitroso ligados a um 

esqueleto de carbono [5] 
207/02 . o esqueleto de carbono não sendo adicionalmente 

substituintes  [5] 
207/04 . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 

substituído por átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples [5] 

 
209/00 Preparação de compostos contendo grupos amino 

ligados a um esqueleto de carbono [5] 
209/02 . por substituição de átomos de hidrogênio por grupos 

amino [5] 
209/04 . por substituição de grupos funcionais por grupos amino 

[5] 
209/06 . . por substituição de átomos de halogênio [5] 
209/08 . . . com formação de grupos amino ligados a 

átomos de carbono acíclicos ou a átomos de 
carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

209/10 . . . com formação de grupos amino ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros ou a partir de aminas com átomos de 
nitrogênio ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

209/12 . . . com formação de compostos de amônio 
quaternário [5] 

209/14 . . por substituição de grupos hidroxila ou de grupos 
hidroxila eterificados ou esterificados [5] 

209/16 . . . com formação de grupos amino ligados a 
átomos de carbono acíclicos ou a átomos de 
carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

209/18 . . . com formação de grupos amino ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros ou a partir de aminas com átomos de 
nitrogênio ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

209/20 . . . com formação de compostos de amônio 
quaternário [5] 

209/22 . . por substituição de outros grupos funcionais [5] 
209/24 . por alquilação redutiva de amônia, aminas ou 

compostos tendo grupos reduzíveis a grupos amino, 
com compostos carbonila [5] 

209/26 . . por redução com hidrogênio [5] 
209/28 . . por redução com outros agentes redutores [5] 
209/30 . por redução de ligações nitrogênio-oxigênio ou 

nitrogênio-nitrogênio [5] 
209/32 . . por redução com grupos nitro [5] 
209/34 . . . por redução de grupos nitro ligados a átomos de 

carbono acíclicos ou a átomos de carbono de 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

209/36 . . . por redução de grupos nitro ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros 
[5] 

209/38 . . por redução de grupos nitroso [5] 
209/40 . . por redução de grupos hidroxilamino ou oxi-imino 

[5] 
209/42 . . por redução de ligações nitrogênio-nitrogênio [5] 
209/44 . por redução de ácidos carboxílicos ou seus ésteres na 

presença de amônia ou aminas, ou por redução de 
nitrilas, amidas de ácidos carboxílios, iminas ou imino-
éteres [5] 

209/46 . . por redução de ácidos carboxílicos ou seus ésteres 
na presença de amônia ou aminas [5] 

209/48 . . por redução de nitrilas [5] 
209/50 . . por redução de amidas de ácidos carboxílicos [5] 
209/52 . . por redução de iminas ou imino-éteres (209/24 tem 

prioridade) [5] 
209/54 . por reações de rearranjo [5] 
209/56 . . a partir de ácidos carboxílicos envolvendo um 

rearranjo do tipo Hofmann, Curtius, Schmidt ou 
Lossen [5] 

209/58 . . a partir de ou via amidas [5] 
209/60 . por reações de condensação ou de adição, por ex., 

reação de Mannich, adição de amônia ou aminas a 
alcenos ou alcinos ou adição de compostos contendo 
um átomo de hidrogênio ativo às bases de Schiff, 
quinonas, iminas ou aziranas [5] 

209/62 . por clivagem das ligações carbono-nitrogênio, enxofre-
nitrogênio, ou fósforo-nitrogênio, por ex., hidrólise de 
amidas, N-desalquilação de aminas ou de compostos de 
amônio quaternário (209/24 tem prioridade) [5] 

209/64 . por desproporcionamento [5] 
209/66 . a partir de ou  via compostos organometálicos [5] 
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209/68 . a partir de aminas, por reações que não envolvem 
grupos amino, por ex., redução de aminas insaturadas, 
aromatização ou substituição do esqueleto 
de carbono [5] 

209/70 . . por redução de aminas insaturadas [5] 
209/72 . . . por redução de anéis aromáticos de seis 

membros [5] 
209/74 . . por halogenação, hidrohalogenação, desalogenação, 

ou desidrohalogenação [5] 
209/76 . . por nitração [5] 
209/78 . . a partir de compostos carbonila, por ex., a partir de 

formaldeído e aminas tendo grupos amino ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros, com formação de metileno-diarilaminas 
[5] 

209/80 . por reações fotoquímicas; usando radicais livres [5] 
209/82 . Purificação; Separação; Estabilização; Uso  de aditivos 

[5] 
209/84 . . Purificação [5] 
209/86 . . Separação [5] 
209/88 . . . Separação de isômeros óticos [5] 
209/90 . . Estabilização; Uso de aditivos [5] 
 
211/00 Compostos contendo grupos amino ligados a um 

esqueleto de carbono [5] 
211/01 . com grupos amino ligados a átomos de carbono 

acíclicos [5] 
211/02 . . de um esqueleto de carbono saturado acíclico [5] 
211/03 . . . Monoaminas [5] 
211/04 . . . . Mono-, di-, ou tri-metilamina [5] 
211/05 . . . . Mono-, di-, ou  tri-etilamina [5] 
211/06 . . . . contendo somente grupos n- ou iso-

propílicos [5] 
211/07 . . . . contendo um, dois ou três grupos alquila, 

cada um tendo o mesmo número de átomos 
de carbono superior a três [5] 

211/08 . . . . contendo grupos alquila tendo um número 
diferente de átomos de carbono [5] 

211/09 . . . Diaminas [5] 
211/10 . . . . Diaminoetanos [5] 
211/11 . . . . Diaminopropanos [5] 
211/12 . . . . 1,6-Diaminohexanos [5] 
211/13 . . . Aminas contendo três ou mais grupos amino 

ligados ao esqueleto de carbono [5] 
211/14 . . . Aminas contendo grupos amino ligados a pelo 

menos dois grupos aminoalquila, por ex., 
dietilenotriaminas [5] 

211/15 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
subsitituído por átomos de halogênio ou por 
grupos nitro ou nitroso [5] 

211/16 . . de um esqueleto de carbono saturado contendo 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

211/17 . . . contendo somente anéis não-condensados [5] 
211/18 . . . contendo pelo menos dois grupos amino ligados 

ao esqueleto de carbono [5] 
211/19 . . . contendo sistemas de anéis condensados [5] 
211/20 . . de um esqueleto de carbono insaturado acíclico [5] 
211/21 . . . Monoaminas [5] 
211/22 . . . contendo pelo menos dois grupos amino ligados 

ao esqueleto de carbono [5] 
211/23 . . . o esqueleto de carbono contendo ligações triplas 

carbono-carbono [5] 
211/24 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 

substituído por átomos de halogênio ou por 
grupos nitro ou nitroso [5] 

211/25 . . de um esqueleto de carbono insaturado contendo 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

211/26 . . de um esqueleto de carbono insaturado contendo 
pelo menos um anel aromático de seis membros [5] 

211/27 . . . com grupos amino ligados ao anel aromático de 
seis membros, por meio de cadeias de carbono 
saturadas [5] 

211/28 . . . com grupos amino ligados ao anel aromático de 
seis membros por meio de cadeias de carbono 
insaturadas [5] 

211/29 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de halogênio ou por 
grupos nitro ou nitroso [5] 

211/30 . . . o anel aromático de seis membros fazendo parte 
de um sistema de anéis condensados formado 
por dois anéis [5] 

211/31 . . . o anel aromático de seis membros fazendo parte 
de um sistema de anéis condensados formado 
por pelo menos três anéis [5] 

211/32 . . . . contendo sistemas de anéis 
dibenzocícloheptano ou dibenzociclo ou 
seus derivados condensados [5] 

211/33 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis membros 
[5] 

211/34 . . de um esqueleto de carbono saturado [5] 
211/35 . . . contendo somente anéis não-condensados [5] 
211/36 . . . contendo pelo menos dois grupos amino ligados 

ao esqueleto de carbono [5] 
211/37 . . . sendo adicionalmente substituído por átomos de 

halogênio ou por grupos nitro ou nitroso [5] 
211/38 . . . contendo sistemas de anéis condensados [5] 
211/39 . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
211/40 . . . contendo somente anéis não-condensados [5] 
211/41 . . . contendo sistemas de anéis condensados [5] 
211/42 . . . . com anéis aromáticos de seis membros que 

fazem parte dos sistemas de anéis 
condensados [5] 

211/43 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros do esqueleto de carbono [5] 

211/44 . . com grupos amino ligados a somente um anel 
aromático de seis membros [5] 

211/45 . . . Monoaminas [5] 
211/46 . . . . Anilina [5] 
211/47 . . . . Toluidinas; Seus homólogos [5] 
211/48 . . . . Aminas N-alquiladas [5] 
211/49 . . . com pelo menos dois grupos amino ligados ao 

esqueleto de carbono [5] 
211/50 . . . . com pelo menos dois grupos amino ligados 

a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros do esqueleto de carbono [5] 

211/51 . . . . . Fenilenodiaminas [5] 
211/52 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 

substituído por átomos de halogênio ou por 
grupos nitro ou nitroso [5] 

211/53 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos amino adicionalmente ligado a um 
radical hidrocarboneto substituído por grupos 
amino [5] 

211/54 . . com grupos amino ligados a dois ou três anéis 
aromáticos de seis membros [5] 
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211/55 . . . Difenilaminas [5] 
211/56 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 

substituído por átomos de halogênio ou por 
grupos nitro ou nitroso [5] 

211/57 . . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros que fazem parte de 
sistemas de anéis condensados do esqueleto de carbono 
[5] 

211/58 . . . Naftilaminas; Seus derivados N-substituídos [5] 
211/59 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 

substituído por átomos de halogênio ou por grupos 
nitro ou nitroso [5] 

211/60 . . . contendo um outro anel que não anel aromático de 
seis membros, que faz parte de pelo menos um dos 
sistemas de anéis condensados [5] 

211/61 . . . com pelo menos um dos sistemas de anéis 
condensados formado por três ou mais anéis [5] 

211/62 . Compostos de amônio quaternário [5] 
211/63 . . com átomos de nitrogênio quaternizados ligados a 

átomos de carbono acíclicos [5] 
211/64 . . com átomos de nitrogênio quaternizados ligados a 

átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

211/65 . Complexos metálicos de aminas [5] 
 
213/00 Preparação de compostos contendo grupos amino e 

hidroxila, amino e hidroxila eterificados ou amino e 
hidroxila esterificados ligados ao mesmo esqueleto de 
carbono [5] 

213/02 . por reações envolvendo a formação de grupos amino a 
partir de compostos contendo grupos hidroxila ou grupos 
hidroxila eterificados ou esterificados [5] 

213/04 . por reação de amônia ou aminas com óxidos de olefinas ou 
haloidrinas [5] 

213/06 . a partir de hidroxi-aminas por reações envolvendo a  
eterificação ou esterificação dos grupos hidroxila [5] 

213/08 . por reações não envolvendo a  formação de grupos amino, 
grupos hidroxila ou grupos hidroxila eterificados ou 
esterificados [5] 

213/10 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos [5] 
 
215/00 Compostos contendo grupos amino e hidroxila ligados ao 

mesmo esqueleto de carbono [5] 
215/02 . com grupos hidroxila e grupos amino ligados a átomos de 

carbono acíclico do mesmo esqueleto de carbono [5] 
215/04 . . o esqueleto de carbono sendo saturado [5] 
215/06 . . . e acíclico [5] 
215/08 . . . . com somente um grupo hidroxila e um grupo 

amino ligados ao esqueleto de carbono [5] 
215/10 . . . . com um grupo amino e pelo menos dois grupos 

hidroxila ligados ao esqueleto de carbono [5] 
215/12 . . . . o átomo de nitrogênio do grupo amino estando 

adicionalmente ligado aos grupos de 
hidrocarboneto substituídos por grupos 
hidroxila [5] 

215/14 . . . . o átomo de nitrogênio do grupo amino estando 
adicionalmente ligado aos grupos de 
hidrocarboneto substituídos por grupos amino 
[5] 

215/16 . . . . o átomo de nitrogênio do grupo amino estando 
também ligado a átomos de carbono dos anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

215/18 . . . . com grupos hidroxila e pelo menos dois grupos 
amino ligados ao esqueleto de carbono [5] 

215/20 . . . o esqueleto de carbono sendo saturado e 
contendo anéis [5] 

215/22 . . o esqueleto de carbono sendo insaturado [5] 
215/24 . . . e acíclico [5] 
215/26 . . . e contendo outros anéis que não anéis 

aromáticos de seis membros [5] 
215/28 . . . e contendo anéis aromáticos de seis membros 

[5] 
215/30 . . . . contendo grupos hidroxila e átomos de 

carbono de anéis aromáticos de seis 
membros ligados ao mesmo átomo de 
carbono do esqueleto de carbono [5] 

215/32 . . . . . contendo grupos hidroxila e átomos de 
carbono de dois anéis aromáticos de seis 
membros ligados ao mesmo átomo de 
carbono do esqueleto de carbono [5] 

215/34 . . . . contendo grupos hidroxila e átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis 
membros ligados ao mesmo átomo de 
carbono do esqueleto de carbono e pelo 
menos um grupo hidroxila ligado a um 
outro átomo de carbono do esqueleto de 
carbono [5] 

215/36 . . . . . 1-Ayil-2-amino-1,3-propanodióis [5] 
215/38 . . . . com outros anéis que não anéis aromáticos 

de seis membros sendo parte do esqueleto 
de carbono [5] 

215/40 . . com átomos de nitrogênio quaternizados ligados a 
átomos de carbono do esqueleto de carbono [5] 

215/42 . com grupos amino ou grupos hidroxila ligados a 
átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros do mesmo esqueleto de 
carbono [5] 

215/44 . . ligados a átomos de carbono do mesmo anel ou 
sistema de anéis condensados [5] 

215/46 . com grupos hidroxila ligados a átomos de carbono de 
pelo menos um anel aromático de seis membros e 
grupos amino ligados a átomos de carbono acíclicos ou 
a átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros do mesmo esqueleto de 
carbono [5] 

215/48 . . com grupos amino ligados ao anel aromático de seis 
membros, ou ao sistema de anéis condensados que 
contém tal anel, por cadeias de carbono não 
substituídas adicionalmente por grupos hidroxila [5] 

215/50 . . . com grupos amino e o anel aromático de seis 
membros, ou o sistema de anéis condensados 
que contém tal anel ligado ao mesmo átomo de 
carbono da cadeia de carbono [5] 

215/52 . . . ligados por cadeias de carbonos com dois 
átomos de carbono entre os grupos amino e o 
anel aromático de seis membros ou o sistema de 
anéis condensados que contém tal anel [5] 

215/54 . . . ligados por cadeias de carbonos com pelo 
menos três átomos de carbono entre os grupos 
amino e o anel aromático de seis membros ou o 
sistema de anéis condensados que contém tal 
anel [5] 

215/56 . . com grupos amino ligados ao anel aromático de seis 
membros ou ao sistema de anéis condensados que 
contém tal anel, por cadeias de carbono 
adicionalmente substituídas por grupos hidroxila [5] 
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215/58 . . . com grupos hidroxila e o anel aromático de seis 
membros, ou o sistema de anéis condensados que 
contém tal anel, ligados ao mesmo átomo de 
carbono da cadeia de carbono [5] 

215/60 . . . . tendo a cadeia de carbono dois átomos de 
carbono entre os grupos amino e o anel 
aromático de seis membros ou o sistema de 
anéis condensados que contém tal anel [5] 

215/62 . . . . tendo a cadeia de carbono pelo menos três 
átomos de carbono entre os grupos amino e 
o anel aromático de seis membros ou o 
sistema de anéis condensados que contém 
tal anel [5] 

215/64 . . com outros anéis, que não anéis aromáticos de seis 
membros, que fazem parte do esqueleto de carbono [5] 

215/66 . . com grupos amino quaternizados ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

215/68 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros e grupos hidroxila 
ligados a átomos de carbono acíclicos  ou a átomos de 
carbono de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros do mesmo esqueleto de carbono [5] 

215/70 . . com outros anéis, que não anéis aromáticos de seis 
membros, que fazem parte do esqueleto de carbono 
[5] 

215/72 . . com grupos amino quaternizados ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

215/74 . com grupos hidroxila e grupos amino ligados a átomos 
de carbono de anéis aromáticos de seis membros do 
mesmo esqueleto de carbono [5] 

215/76 . . do mesmo anel aromático de seis membros não-
condensados [5] 

215/78 . . . contendo pelo menos dois grupos hidroxila 
ligados ao esqueleto de carbono [5] 

215/80 . . . contendo pelo menos dois grupos amino ligados 
ao esqueleto de carbono [5] 

215/82 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos amino adicionalmente ligado a um 
átomo de carbono de um outro anel aromático 
de seis membros [5] 

215/84 . . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros que fazem parte 
dos sistemas de anéis condensados [5] 

215/86 . . . sendo formados por dois anéis [5] 
215/88 . . . sendo formados por pelo menos três anéis [5] 
215/90 . . com grupos amino quaternizados ligados ao 

esqueleto de carbono [5] 
 
217/00 Compostos contendo grupos amino e hidroxila 

eterificados ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5] 
217/02 . com grupos hidroxila eterificados e grupos amino 

ligados a átomos de carbono acíclicos do mesmo 
esqueleto de carbono [5] 

217/04 . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e saturado [5] 
217/06 . . . com somente um grupo hidroxila eterificado e 

um grupo amino ligados ao esqueleto de 
carbono, o qual não é adicionalmente  
substituído [5] 

217/08 . . . . o átomo de oxigênio do grupo hidroxila 
eterificado sendo adicionalmente ligado a 
um átomo de carbono acíclico [5] 

217/10 . . . . . a um átomo de carbono acíclico de um 
radical hidrocarboneto contendo anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

217/12 . . . . o átomo de oxigênio do grupo hidroxila 
eterificado sendo adicionalmente ligado a 
um átomo de carbono de um outro anel que 
não um anel aromático de seis membros [5] 

217/14 . . . . o átomo de oxigênio do grupo hidroxila 
eterificado sendo adicionalmente ligado a um 
átomo de carbono de um anel aromático de 
seis membros [5] 

217/16 . . . . . o anel aromático de seis membros ou o 
sistema de anéis condensados contendo 
tal anel não sendo adicionalmente 
substituído [5] 

217/18 . . . . . o anel aromático de seis membros ou o 
sistema de anéis condensados contendo tal 
anel sendo adicionalmente substituído [5] 

217/20 . . . . . . por átomos de halogênio, por grupos 
trihalometil, nitro ou nitroso, ou por 
átomos de oxigênio unidos por 
ligações simples [5] 

217/22 . . . . . . por átomos de carbono com pelo 
menos duas ligações a átomos de 
oxigênio [5] 

217/24 . . . . . . o anel aromático de seis membros 
fazendo parte de um sistema de anéis 
condensados contendo outros anéis 
que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

217/26 . . . com somente um grupo hidroxila eterificado e um 
grupo amino ligado ao esqueleto de carbono, o qual é 
adicionalmente substituído por átomos de halogênio 
ou por grupos nitro ou nitroso [5] 

217/28 . . . com um grupo amino e pelo menos dois átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples, com pelo 
menos um fazendo parte de um grupo hidroxila 
eterificado, ligado ao esqueleto de carbono, por ex., 
éteres de poliidroxi-aminas [5] 

217/30 . . . . com o átomo de oxigênio de pelo menos um 
dos grupos hidroxilas eterificados 
adicionalmente ligado a um átomo de carbono 
de um anel aromático de seis membros [5] 

217/32 . . . . . o anel aromático de seis membros ou o 
sistema de anéis condensados contendo tal 
anel sendo adicionalmente substituído [5] 

217/34 . . . . . . por átomos de halogênio, por grupos 
trihalometil, nitro ou nitroso, ou por 
átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples [5] 

217/36 . . . . . . por átomos de carbono com pelo 
menos duas ligações a átomos de 
oxigênio [5] 

217/38 . . . . . o anel aromático de seis membros fazendo 
parte de um sistema de anéis condensados 
contendo outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

217/40 . . . . com pelo menos dois átomos de oxigênio 
unidos por ligação simples, com pelo menos 
um fazendo parte de um grupo hidroxila 
eterificado, ligado ao mesmo átomo de carbono 
do esqueleto de carbono, por ex., amino-cetais, 
ésteres orto [5] 

217/42 . . . com grupos hidroxila eterificados e pelo menos dois 
grupos amino ligados ao esqueleto de carbono [5] 

217/44 . . o esqueleto de carbono sendo saturado e contendo anéis [5] 
217/46 . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e insaturado [5] 
217/48 . . o esqueleto de carbono sendo insaturado e contendo 

anéis [5] 
217/50 . . Éteres de hidroxi-aminas de estrutura indeterminada, 

por ex., obtidos por reações de epóxidos com hidroxi-
aminas [5] 

217/52 . com grupos hidroxila eterificados ou grupos amino ligados 
a átomos de carbono de outros anéis que não anéis  

 aromáticos de seis membros do mesmo esqueleto de 
carbono [5] 
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217/54 . com grupos hidroxila eterificados ligados a átomos de 

carbono de pelo menos um anel aromático de seis membros 
e grupos amino ligados a átomos de carbono acíclicos ou a 
átomos de carbono de outros anéis que não anéis aromáticos 
de seis membros do mesmo esqueleto de carbono [5] 

217/56 . . com grupos amino ligados ao anel aromático de seis 
membros, ou ao sistema de anéis condensado 
contendo tal anel, por cadeias de carbonos 
adicionalmente, não substituídas por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

217/58 . . . com grupos amino e o anel aromático de seis 
membros ou sistema de anéis condensado 
contendo tal anel, ligados ao mesmo átomo de 
carbono da cadeia de carbono [5] 

217/60 . . . ligados por cadeias de carbono com dois átomos 
de carbono entre os grupos amino e o anel 
aromático de seis membros ou o sistema de 
anéis condensados contendo tal anel [5] 

217/62 . . . ligados por cadeias de carbono com pelo menos 
três átomos de carbono entre os grupos amino e 
o anel aromático de seis membros ou o sistema 
de anéis condensados contendo tal anel [5] 

217/64 . . com grupos amino ligados ao anel aromático de seis 
membros ou ao sistema de anéis condensados 
contendo tal anel, por cadeias de carbono 
adicionalmente substituídas por átomos de oxigênio 
unidos por ligações simples [5] 

217/66 . . . com átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples e anéis aromáticos de seis membros 
ligados ao mesmo átomo de carbono da cadeia 
de carbono [5] 

217/68 . . . . com átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples, anéis aromáticos de seis membros 
e grupos amino ligados ao mesmo átomo de 
carbono da cadeia de carbono [5] 

217/70 . . . . ligados por cadeias de carbono com dois 
átomos de carbono entre os grupos amino e 
o anel aromático de seis membros ou o 
sistema de anéis condensados contendo tal 
anel [5] 

217/72 . . . . ligados por cadeias de carbono com pelo 
menos três átomos de carbono entre os 
grupos amino e o anel aromático de seis 
membros ou o sistema de anéis condensados 
contendo tal anel [5] 

217/74 . . com outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros que fazem parte do esqueleto de carbono 
[5] 

217/76 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros e grupos hidroxila 
eterificados ligados a átomos de carbono acíclicos ou a 
átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros do mesmo esqueleto de 
carbono [5] 

217/78 . com grupos amino e grupos hidroxila eterificados 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros do mesmo esqueleto de carbono [5] 

217/80 . . com grupos amino e grupos hidroxila eterificados 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros não-condensados [5] 

217/82 . . . do mesmo anel aromático de seis membros não-
condensados [5] 

 
217/84 . . . . o átomo de oxigênio de pelo menos um dos 

grupos hidroxila eterificados sendo 
adicionalmente ligado a um átomo de 
carbono acíclico [5] 

217/86 . . . . . a um átomo de carbono acíclico de um 
radical hidrocrboneto contendo anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

217/88 . . . . o átomo de oxigênio de pelo menos um dos 
grupos hidroxila eterificados sendo 
adicionalmente ligado a um átomo de carbono 
de um outro anel que não um anel aromático de 
seis membros [5] 

217/90 . . . . o átomo de oxigênio de pelo menos um dos 
grupos hidroxila eterificados sendo 
adicionalmente ligado a um átomo de carbono 
de um anel aromático de seis membros, por ex., 
éteres aminodifenílicos [5] 

217/92 . . . . o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos amino sendo adicionalmente ligado a 
um átomo de carbono de seis anéis aromáticos 
[5] 

217/94 . . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos que fazem parte dos sistemas de anéis 
condensados e grupos hidroxila eterificados ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros do mesmo esqueleto de carbono [5] 

 
219/00 Compostos contendo grupos amino e hidroxila esterificados 

ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5]  
 
219/02 . com grupos hidroxila esterificados e grupos amino ligados a 

átomos de carbono acíclicos do mesmo esqueleto de 
carbono [5] 

219/04 . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e saturado [5] 
219/06 . . . estando os grupos hidroxila esterificados por ácidos 

carboxílicos com os grupos carboxila esterificantes 
ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono acíclicos de um esqueleto de carbono 
saturado acíclico [5] 

219/08 . . . estando pelo menos um dos grupos hidroxila 
esterificados por um ácido carboxílico com o grupo 
carboxila esterificante ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um esqueleto de carbono 
insaturado acíclico [5] 

219/10 . . . estando pelo menos um dos grupos hidroxila 
esterificados por um ácido carboxílico com o grupo 
carboxila esterificante ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um esqueleto de carbono 
contendo anéis [5] 

219/12 . . . estando pelo menos um dos grupos hidroxila 
esterificados por um ácido carboxílico com o grupo 
carboxila esterificante ligado a um átomo de carbono 
de um outro anel que não um anel aromático de seis 
membros [5] 

219/14 . . . estando pelo menos um dos grupos hidroxila 
esterificados por um ácido carboxílico com o grupo 
carboxila esterificante ligado a um átomo de carbono 
de um anel aromático de seis membros [5] 

219/16 . . . estando pelo menos um dos grupos hidroxila 
esterificados por um ácido inorgânico ou um seu 
derivado [5] 

219/18 . . o esqueleto de carbono sendo saturado e contendo anéis [5] 
219/20 . . o esqueleto de carbono sendo insaturado [5] 
219/22 . . . e contendo anéis aromáticos de seis membros [5] 
219/24 . com grupos hidroxila esterificados ou grupos amino ligados 

a átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros do mesmo esqueleto de 
carbono [5] 
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219/26 . com grupos hidroxila esterificados ligados a átomos de 

carbono de pelo menos um anel aromático de seis membros 
e grupos amino ligados a átomos de carbono acíclico ou a 
átomos de carbono de outros anéis que não anéis aromáticos 
de seis membros do mesmo esqueleto de carbono [5] 

219/28 . . com grupos amino ligados a átomos de carbono 
acíclicos do esqueleto de carbono [5] 

219/30 . . . com grupos amino ligados ao anel aromático de 
seis membros, ou ao sistema de anéis 
condensados que contém tal anel, por cadeias de 
carbono adicionalmente  substituídas por 
átomos de oxigênio unidos por ligações simples 
[5] 

219/32 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros e grupos hidroxila 
esterificados ligados a átomos de carbono acíclico ou a 
átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros do mesmo esqueleto de 
carbono [5] 

219/34 . com grupos amino e grupos hidroxila esterificados 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros do mesmo esqueleto de carbono [5] 

 
221/00 Preparação de compostos contendo grupos amino e 

átomos de oxigênio unidos por ligação dupla ligados ao 
mesmo esqueleto de carbono [5] 

 
223/00 Compostos contendo grupos amino e -CHO ligados ao 

mesmo esqueleto de carbono [5] 
 
223/02 . com grupos amino ligados a átomos de carbono 

acíclico do mesmo esqueleto de carbono [5] 
223/04 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 

outros anéis que não anéis aromáticos de seis membros 
do esqueleto de carbono [5] 

223/06 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros do esqueleto de 
carbono [5] 

 
225/00 Compostos contendo grupos amino e átomos de oxigênio 

unidos por ligação dupla ligados ao mesmo esqueleto de 
carbono, pelo menos um dos átomos de oxigênio unidos 
por ligação dupla não fazendo parte de um grupo -
CHO, por ex., amino-cetonas [5] 

 
225/02 . com grupos amino ligados a átomos de carbono 

acíclicos do esqueleto de carbono [5] 
225/04 . . o esqueleto de carbono sendo saturado [5] 
225/06 . . . e acíclico [5] 
225/08 . . . e contendo anéis [5] 
225/10 . . . com átomos de oxigênio unidos por ligação 

dupla ligados a átomos de carbono que não 
fazem parte dos anéis [5] 

225/12 . . . . com átomos de oxigênio unidos por ligação 
dupla ligados a átomos de carbono que 
fazem  parte dos anéis [5] 

225/14 . . o esqueleto de carbono sendo insaturado [5] 
225/16 . . . e contendo anéis aromáticos de seis membros [5] 
225/18 . . . . o esqueleto de carbono contendo 

adicionalmente outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

225/20 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis membros 
do esqueleto de carbono [5] 

225/22 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros do esqueleto de 
carbono [5] 

 
225/24 . o esqueleto de carbono contendo átomos de carbono de 

anéis quinonas [5] 
225/26 . . com grupos amino ligados a átomos de carbono de 

anéis quinonas ou de sistemas de anéis condensados 
contendo anéis quinonas [5] 

225/28 . . . de anéis quinonas não-condensados [5] 
225/30 . . . de sistemas de anéis quinonas condensados 

formados por dois anéis [5] 
225/32 . . . de sistemas de anéis quinonas condensados 

formados por pelo menos três anéis [5] 
225/34 . . . . Aminoantraquinonas [5] 
225/36 . . . . . o esqueleto de carbono sendo 

adicionalmente substituído por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

 
227/00 Preparação de compostos contendo grupos amino e 

carboxila ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5]  
227/02 . Formação de grupos carboxila em compostos contendo 

grupos amino, por ex., por oxidação de amino-álcoois 
[5] 

227/04 . Formação de grupos amino em compostos contendo 
grupos carboxila [5] 

227/06 . . por reações de adição ou substituição, sem aumento 
do número de átomos de carbono no esqueleto de 
carbono do ácido [5] 

227/08 . . . por reação de amônia ou aminas com ácidos 
contendo grupos funcionais [5] 

227/10 . . com aumento simultâneo do número de átomos de 
carbono no esqueleto de carbono [5] 

227/12 . Formação de grupos amino e carboxila [5] 
227/14 . a partir de compostos que já contêm grupos amino e 

carboxila ou seus derivados [5] 
227/16 . . por reações que não envolvem os grupos amino ou 

carboxila [5] 
227/18 . . por reações que envolvem grupos amino ou 

carboxila, por ex., hidrólise de ésteres ou amidas, 
por formação de haletos, sais ou ésteres [5] 

227/20 . . . por hidrólise de aminoácidos N-acilados ou seus 
derivados, por ex., hidrólise de carbamatos [5] 

227/22 . a partir de lactamas, cetonas cíclicas ou oximas cíclicas, 
por ex., por reação que envolve rearranjo de Beckmann 
[5] 

227/24 . a partir de hidantoínas [5] 
227/26 . a partir de compostos contendo grupos carboxila por 

reação com HCN, ou um sal dos mesmos, e aminas, ou 
a partir de amino nitrilas [5] 

227/28 . a partir de produtos naturais [5] 
227/30 . Preparação de isômeros óticos [5] 
227/32 . . por síntese estereospecífica [5] 
227/34 . . por separação de isômeros óticos [5] 
227/36 . Racemização de isômeros óticos [5] 
227/38 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 

(separação de isômeros óticos 227/34) [5] 
227/40 . . Separação; Purificação [5] 
227/42 . . . Cristalização [5] 
227/44 . . Estabilização; Uso de aditivos [5] 
 
229/00 Compostos contendo grupos amino e carboxila ligados 

ao mesmo esqueleto de carbono [5] 
229/02 . com grupos amino e carboxila ligados a átomos de 

carbono acíclicos do mesmo esqueleto de carbono [5] 
229/04 . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e saturado [5] 
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229/06 . . . com somente um grupo amino e um grupo 
carboxila ligados ao esqueleto de carbono [5] 

229/08 . . . . o átomo de nitrogênio do grupo amino 
sendo adicionalmente ligado a átomos de 
hidrogênio [5] 

229/10 . . . . o átomo de nitrogênio do grupo amino 
sendo adicionalmente ligado a átomos de 
carbono acíclicos ou a átomos de carbono 
de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

229/12 . . . . . a átomos de carbono de esqueletos de 
carbono acíclicos [5] 

229/14 . . . . . a átomos de carbono de esqueletos de 
carbono contendo anéis [5] 

229/16 . . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por grupos 
amino ou carboxila, por ex., ácido 
etilenodiamino-tetra-acético, ácidos 
iminodiacéticos [5] 

229/18 . . . . o átomo de nitrogênio do grupo amino 
sendo adicionalmente ligado a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

229/20 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de halogênio ou por 
grupos nitro ou nitroso [5] 

229/22 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio [5] 

229/24 . . . com mais de um grupo carboxila ligados ao 
esqueleto de carbono, por ex., ácido 
aspártico [5] 

229/26 . . . com mais de um grupo amino ligados ao 
esqueleto de carbono, por ex., lisina [5] 

229/28 . . o esqueleto de carbono sendo saturado e contendo 
anéis [5] 

229/30 . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e insaturado 
[5] 

229/32 . . o esqueleto de carbono sendo insaturado e contendo 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

229/34 . . o esqueleto de carbono contendo anéis aromáticos 
de seis membros [5] 

229/36 . . . com pelo menos um grupo amino e um grupo 
carboxila ligados ao mesmo átomo de carbono 
do esqueleto de carbono [5] 

229/38 . com grupos amino ligados a átomos de carbono 
acíclicos e grupos carboxila ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros do 
mesmo esqueleto de carbono [5] 

229/40 . com grupos amino ligados a átomos de carbono de pelo 
menos um anel aromático de seis membros e grupos 
carboxila ligados a átomos de carbono acíclicos do 
mesmo esqueleto de carbono [5] 

229/42 . . com grupos carboxila ligados ao anel aromático de 
seis membros, ou  ao  sistema  de anéis 
condensados contendo tal anel, por cadeias de 
carbono saturadas [5] 

229/44 . . com grupos carboxila ligados ao anel aromático de 
seis membros, ou ao sistema de anéis condensados 
contendo tal anel, por cadeias de carbono 
insaturadas [5] 

229/46 . com grupos amino ou carboxila ligados a átomos de 
carbono de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros do mesmo esqueleto de carbono [5] 

229/48 . . com grupos amino e grupos carboxila ligados a 
átomos do mesmo anel não-condensado [5] 

229/50 . . com grupos amino e grupos carboxila ligados a 
átomos de carbono que fazem  parte do mesmo 
sistemas de anéis condensados [5] 

229/52 . com grupos amino e grupos carboxila ligados a átomos 
de carbono de anéis aromáticos de seis membros do 
mesmo esqueleto de carbono [5] 

229/54 . . com grupos amino e carboxila ligados a átomos de 
carbono do mesmo anel aromático de seis membros 
não-condensado [5] 

229/56 . . . com grupos amino e carboxila ligados na 
posição orto- [5] 

229/58 . . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos 
um dos grupos amino adicionalmente ligado 
a um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros, por ex., ácidos 
N-fenil-antranílicos [5] 

229/60 . . . com grupos amino e carboxila ligados nas 
posições meta- ou para- [5] 

229/62 . . . com grupos amino e pelo menos dois grupos 
carboxila ligados a átomos de carbono do 
mesmo anel aromático de seis membros [5] 

229/64 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos unidos por ligação dupla 
[5] 

229/66 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos unidos por ligação dupla 
[5] 

229/68 . . com grupos amino e carboxila ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros 
fazendo parte do mesmo sistema de anéis 
condensados [5] 

229/70 . . . . o esqueleto de carbono sendo 
adicionalmente substituído por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

229/72 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação dupla [5] 

229/74 . . . . o sistema de anéis condensados sendo 
formado por pelo menos três anéis, por ex., 
ácidos amino-antraquinonas carboxílicos [5] 

229/76 . Complexos metálicos de ácidos amino-carboxílicos [5] 
 
231/00 Preparação de amidas de ácidos carboxílicos [5]  
231/02 . a partir de ácidos carboxílicos ou a partir de ésteres , 

anidridos, ou seus haletos, por reação com amônia ou 
aminas [5] 

231/04 . a partir de cetonas por reação com amônia ou aminas 
[5] 

231/06 . a partir de nitrilas por transformação de grupos ciano 
em grupos carboxamida [5] 

231/08 . a partir de amidas por reação sobre os átomos de 
nitrogênio de grupos carboxamida [5] 

231/10 . a partir de compostos não incluídos nos grupos 231/02 
a 231/08 [5] 

231/12 . por reações não envolvendo a formação de grupos 
carboxamida [5] 

231/14 . por formação de grupos carboxamida combinada com 
reações que não envolvem os grupos carboxamida [5] 

231/16 . Preparação de isômeros óticos [5] 
231/18 . . por síntese estereospecífica [5] 
231/20 . . por separação de isômeros óticos [5] 
231/22 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 

(separação de isômeros óticos 231/20) [5] 
231/24 . . Separação; Purificação [5] 
 
233/00 Amidas de ácidos carboxílicos [5] 
233/01 . tendo átomos de carbono de grupos carboxamida 

ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de carbono 
acíclicos [5] 



C 07 C  

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 3, Seção C 82 

233/02 . . tendo átomos de nitrogênio de grupos carboxamida 
ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos não 
substituídos [5] 

233/03 . . . com átomos de carbono de grupos caraboxamida 
ligados a átomos de hidrogênio [5] 

233/04 . . . com átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono acíclico saturado  [5] 

233/05 . . . . tendo os átomos de nitrogênio dos grupos 
carboxamida ligados a átomos de hidrogênio 
ou a átomos de carbono acíclicos [5] 

233/06 . . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos 
um dos grupos carboxamida ligados a um 
átomo de carbono de um outro anel que não 
um anel aromático de seis membros [5] 

233/07 . . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos 
um dos grupos carboxamida ligado a um 
átomo de carbono de um anel aromático de 
seis membros [5] 

233/08 . . . com átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados a átomos de carbono acíclicos de um 
esqueleto de carbono saturado contendo anéis [5] 

233/09 . . . com átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono acíclico insaturado [5] 

233/10 . . . com átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados à átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono insaturado contendo outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

233/11 . . . com átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados a átomos de um esqueleto de carbono 
insaturado contendo anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

233/12 . . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligados a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por átomos 
de halogênio ou por grupos nitro ou nitroso [5] 

233/13 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono acíclico [5] 

233/14 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono de um outro anel que 
não um anel aromático de seis membros [5] 

233/15 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono de um anel aromático 
de seis membros [5] 

233/16 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligados a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

233/17 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono acíclico [5] 

233/18 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de 
hidrogênio ou a um átomo de carbono de 
um esqueleto de carbono acíclico saturado [5] 

233/19 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligações a um átomo de 
carbono acíclico de um esqueleto de 
carbono saturado contendo anéis [5] 

233/20 . . . . com o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um esqueleto de carbono acíclico 
insaturado [5] 

233/21 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
acíclico de um esqueleto de carbono 
insaturado contendo outros anéis que não 
anéis aromáticos de seis membros [5] 

233/22 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de carbono acíclico de um 
esqueleto de carbono contendo anéis aromáticos 
de seis membros [5] 

233/23 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado ao 
átomo de nitrogênio do grupo carboxamida por um 
átomo de carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

233/24 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado ao 
átomo de nitrogênio do grupo carboxamida por um 
átomo de um anel aromático de seis membros [5] 

233/25 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de hidrogênio ou a um átomo 
de carbono de um esqueleto de carbono acíclico 
saturado [5] 

233/26 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de carbono acíclico de um 
esqueleto de carbono saturado contendo anéis [5] 

233/27 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de carbono de um esqueleto de 
carbono acíclico insaturado [5] 

233/28 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
acíclico de um esqueleto de carbono insaturado 
contendo outros anéis que não anéis aromáticos 
de seis membros [5] 

233/29 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
acíclico de um esqueleto de carbono contendo 
anéis aromáticos de seis membros [5] 

233/30 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono de 
um radical hidrocarboneto substituído por átomos de 
oxigênio unidos por ligação dupla [5] 

233/31 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado ao 
átomo de nitrogênio do grupo carboxamida por um 
átomo de carbono acíclico [5] 

233/32 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado ao 
átomo de nitrogênio do grupo carboxamida por um 
átomo de carbono de um outro anel que não um 
anel aromático de seis membros [5] 

233/33 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado ao 
átomo de nitrogênio do grupo carboxamida por um 
átomo de carbono de um anel aromático de seis 
membros [5] 

233/34 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono de 
um radical hidrocarboneto substituído por grupos 
amino [5] 

233/35 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado ao 
átomo de nitrogênio do grupo carboxamida por um 
átomo de carbono acíclico [5] 

233/36 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de hidrogênio 
ou a um átomo de carbono de um esqueleto de 
carbono acíclico saturado [5] 

233/37 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado  a um átomo de carbono 
acíclico de um esqueleto de carbono saturado 
contendo anéis [5] 
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233/38 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de carbono de um esqueleto 
de carbono insaturado acíclico [5] 

233/39 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
acíclico de um esqueleto de carbono insaturado 
contendo outros anéis que não anéis aromáticos 
de seis membros [5] 

233/40 . . . . tendo  o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
acíclico de um esqueleto de carbono que 
contém anéis aromáticos de seis membros [5] 

233/41 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado a 
um átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono de um outro anel que 
não um anel aromático de seis membros [5] 

233/42 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono de um anel aromático 
de seis membros [5] 

233/43 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de 
hidrogênio ou a um átomo de carbono de um 
esqueleto de carbono saturado [5] 

233/44 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono de 
um esqueleto de carbono insaturado [5] 

233/45 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono de 
um radical hidrocarboneto substituído por grupos 
carboxila [5] 

233/46 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado ao 
átomo de nitrogênio do grupo carboxamida por um 
átomo de carbono acíclico [5] 

233/47 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de hidrogênio 
ou a um átomo de carbono de um esqueleto de 
carbono saturado  acíclico [5] 

233/48 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
acíclico de um esqueleto de carbono saturado 
contendo anéis [5] 

233/49 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um esqueleto de carbono acíclico 
insaturado [5] 

233/50 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
acíclico de um esqueleto de carbono 
insaturado que contém outros anéis que não 
anéis aromáticos de seis membros [5] 

233/51 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
acíclico de um esqueleto de carbono que 
contém anéis aromáticos de seis membros [5] 

233/52 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono de um outro anel que 
não um anel aromático de seis membros [5] 

233/53 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono de um anel aromático 
de seis membros [5] 

233/54 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de 
hidrogênio ou a um átomo de carbono de um 
esqueleto de carbono saturado [5] 

233/55 . . . . tendo o átomo de carbono do grupo 
carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um esqueleto de carbono insaturado [5] 

233/56 . . com átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados aos átomos dos grupos carboxila, por ex., 
oxamidas [5] 

233/57 . tendo átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que não 
anéis aromáticos de seis membros [5] 

233/58 . . tendo átomos de nitrogênio de grupos carboxamida 
ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos não-
substituídos [5] 

233/59 . . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por 
átomos de halogênio ou por grupos nitro ou nitroso 
[5] 

233/60 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por 
átomos de oxigênio unidos por ligação simples [5] 

233/61 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por 
átomos de oxigênio unidos por ligação dupla [5] 

233/62 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por grupos 
amino [5] 

233/63 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por grupos 
carboxila [5] 

233/64 . tendo  átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados a átomos de anéis aromáticos de seis  
membros [5] 

233/65 . . tendo os átomos de nitrogênio dos grupos 
carboxamida ligados a átomos de hidrogênio ou a 
átomos de carbono de radicais de hidrocarbonetos 
não-substituídos [5] 

233/66 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por 
átomos de halogênio ou por grupos nitro ou nitroso 
[5] 

233/67 . . com o átomo de  nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por 
átomos de oxigênio unidos por ligação simples [5] 

233/68 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono acíclico [5] 

233/69 . . . . de um esqueleto de carbono acíclico 
saturado [5] 

233/70 . . . . de um esqueleto de carbono saturado 
contendo anéis [5] 

233/71 . . . . de um esqueleto de carbono acíclico 
insaturado [5] 

233/72 . . . . de um esqueleto de carbono insaturado que 
contém outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

233/73 . . . . de um esqueleto de carbono que contém 
anéis aromáticos de seis membros [5] 

233/74 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono de um outro anel que 
não um anel aromático de seis membros [5] 

233/75 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono de um anel aromático 
de seis membros [5] 
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233/76 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um radical hidrocarboneto substituído por 
átomos de oxigênio unidos por ligação dupla [5] 

233/77 . . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono de 
um radical hidrocarboneto substituído por grupos 
amino [5] 

233/78 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono acíclico [5] 

233/79 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado ao 
átomo de nitrogênio do grupo carboxamida por um 
átomo de carbono de um outro anel que não um 
anel aromático de seis membros [5] 

233/80 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado ao 
átomo de nitrogênio do grupo carboxamida por um 
átomo de carbono de um anel aromático de seis 
membros [5] 

233/81 . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo um radical 
hidrocarboneto substituído por grupo  carboxila [5] 

233/82 . . . com o radical hidrocarboneto substituído ligado 
ao átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
por um átomo de carbono acíclico [5] 

233/83 . . . . de um esqueleto de carbono acíclico 
saturado [5] 

233/84 . . . . de um esqueleto de carbono saturado 
contendo anéis [5] 

233/85 . . . . de um esqueleto de carbono acíclico 
insaturado [5] 

233/86 . . . . de um esqueleto de carbono insaturado 
contendo outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

233/87 . . . . de um esqueleto de carbono contendo anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

233/88 . tendo átomos de nitrogênio de grupos carboxamida 
ligados a um átomo de carbono acíclico e a um átomo 
de carbono de um anel aromático de seis membros no 
qual pelo menos um átomo de hidrogênio em orto foi 
substituído [5] 

233/89 . tendo átomos de nitrogênio de grupos carboxamida 
quaternizados [5] 

233/90 . tendo átomos de nitrogênio de grupos carboxamida 
adicionalmente acilados [5] 

233/91 . . com átomos de carbono dos grupos carboxamida 
ligados aos átomos de carbono acíclicos [5] 

233/92 . . com pelo menos um átomo de carbono dos grupos 
carboxamida ligado a um átomo de carbono de um 
anel aromático de seis membros [5] 

 
235/00 Amidas de ácidos carboxílicos, o esqueleto de carbono 

da parte ácida sendo adicionalmente substituído por 
átomos de oxigênio [5] 

235/02 . tendo átomos de carbono dos grupos carboxamida 
ligados a átomos de carbono acíclicos e átomos de 
oxigênio unidos por ligações simples ligados ao 
mesmo esqueleto de carbono [5] 

235/04 . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e saturado [5] 
235/06 . . . tendo  os átomos de nitrogênio dos grupos 

carboxamida ligados a átomos de hidrogênio ou 
a átomos de carbono acíclicos [5] 

235/08 . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um radical hidrocarboneto 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples [5] 

235/10 . . . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um radical hidrocarboneto 
substituído por átomos de nitrogênio não fazendo 
parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

235/12 . . . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um radical hidrocarboneto 
substituído por grupos carboxila [5] 

235/14 . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

235/16 . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis membros [5] 

235/18 . . . tendo pelo menos um dos átomos de oxigênio 
unidos por ligado simples adicionalmente ligado 
a um anel aromático de seis membros, por ex., 
fenoxiacetamidas [5] 

235/20 . . . . tendo os átomos de nitrogênio dos grupos 
carboxamida ligados a átomos de 
hidrogênio ou a átomos de carbono  
acíclicos [5] 

235/22 . . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos 
um dos grupos carboxamida ligado  a um 
átomo de carbono de um outro anel que não 
um anel aromático de seis membros [5] 

235/24 . . . . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos 
um dos grupos carboxamida ligado a um 
átomo de carbono de um anel aromático de 
seis membros [5] 

235/26 . . o esqueleto de carbono sendo saturado e contendo 
anéis [5] 

235/28 . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e  
insaturado [5] 

235/30 . . o esqueleto de carbono sendo insaturado e contendo 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

235/32 . . o esqueleto de carbono contendo anéis aromáticos 
de seis membros [5] 

235/34 . . . tendo os átomos de nitrogênio dos grupos 
carboxamida ligados a átomos de hidrogênio ou 
a átomos de carbono acíclicos [5] 

235/36 . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

235/38 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis membros 
[5] 

235/40 . tendo  átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados a átomos de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros e átomos de oxigênio 
unidos por ligação simples ligados ao mesmo esqueleto 
de carbono [5] 

235/42 . tendo átomos de carbono de grupos carboxamida 
ligados a átomos de anéis aromáticos de seis membros 
e átomos de oxigênio unidos por ligação simples 
ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5] 

235/44 . . com átomos de carbono de grupos carboxamida e 
átomos de oxigênio unidos por ligação simples 
ligados a átomos de carbono do mesmo anel 
aromático de seis membros não-condensado [5] 

235/46 . . . tendo  os átomos de nitrogênio dos grupos 
carboxamida ligados a átomos de hidrogênio ou 
a átomos de carbono acíclicos [5] 
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235/48 . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um radical hidrocarboneto 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples [5] 

235/50 . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um radical hidrocarboneto 
substituído por átomos de nitrogênio que não 
fazem parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

235/52 . . . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
acíclico de um radical hidrocarboneto substituído 
por grupos carboxila [5] 

235/54 . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um outro anel que não um anel aromático de seis 
membros [5] 

235/56 . . . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um anel aromático de seis membros [5] 

235/58 . . . com átomos de carbono de grupos carboxamida e 
átomos de oxigênio unidos por ligação simples, 
ligados na posição orto, a átomos de carbono do 
mesmo anel aromático de seis membros não-
condensado [5] 

235/60 . . . . tendo  átomos de nitrogênio dos grupos 
carboxamida ligados a átomos de hidrogênio 
ou a átomos de carbono acíclicos [5] 

235/62 . . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

235/64 . . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis membros 
[5] 

235/66 . . com átomos de carbono de grupos carboxamida ligados 
a átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros que fazem parte dos sistemas de anéis 
condensados, e átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples, ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5] 

235/68 . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos grupos 
carboxamida ligado a um átomo de carbono acíclico e a um 
átomo de carbono de um anel aromático de seis membros 
no qual pelo menos um átomo de hidrogênio em orto foi 
substituído [5] 

235/70 . tendo  átomos de carbono de grupos carboxamida e átomos 
de oxigênio unidos por ligação dupla ligados ao mesmo 
esqueleto de carbono [5] 

235/72 . . com  átomos de carbono dos grupos carboxamida 
ligados a átomos de carbono acíclico [5] 

235/74 . . . de um esqueleto de carbono saturado [5] 
235/76 . . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
235/78 . . . . o esqueleto de carbono contendo anéis [5] 
235/80 . . . tendo  átomos de carbono de grupos carboxamida e 

grupos ceto ligados ao mesmo átomo de carbono, 
por ex., acetoacetamidas [5] 

235/82 . . com o átomo de carbono de pelo menos um dos 
grupos carboxamida ligado a um átomo de carbono 
de um outro anel que não um anel aromático de seis 
membros [5] 

235/84 . . com o átomo de carbono de pelo menos um dos grupos 
carboxamida ligado a um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros [5] 

235/86 . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida quaternizado [5] 

235/88 . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos grupos 
carboxamida adicionalmente acilado [5] 

237/00 Amidas de ácidos carboxílicos, o esqueleto de carbono da 
parte ácida sendo adicionalmente substituído por grupos 
amino [5]  

237/02 . tendo  os átomos de carbono dos grupos carboxamida 
ligados a átomos de carbono acíclicos do esqueleto de 
carbono [5] 

237/04 . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e saturado [5] 
237/06 . . . tendo  os átomos de nitrogênio dos grupos 

carboxamida ligados a átomos de hidrogênio ou 
a átomos de carbono acíclicos [5] 

237/08 . . . tendo  o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um radical hidrocarboneto 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples [5] 

237/10 . . . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um radical hidrocarboneto 
substituído por átomos de nitrogênio que não 
fazem parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

237/12 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carboxamida ligado a um átomo de 
carbono acíclico de um radical hidrocarboneto 
substituído por grupos carboxila (peptídeos C 07 
K) [5] 

237/14 . . o esqueleto de carbono sendo saturado e contendo anéis [5] 
237/16 . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e insaturado [5] 
237/18 . . o esqueleto de carbono sendo insaturado e contendo 

outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

237/20 . . o esqueleto de carbono contendo anéis aromático de 
seis membros [5] 

237/22 . . tendo  átomos de nitrogênio de grupos amino ligados 
ao esqueleto de carbono da parte ácida, 
adicionalmente acilados (peptídeos C 07 K) [5] 

237/24 . tendo o átomo de carbono de pelo menos um dos grupos 
carboxamida ligado a um átomo de carbono de um outro 
anel, que não um anel aromático de seis membros do 
esqueleto de carbono [5] 

237/26 . . de um anel que faz parte de um sistema de anéis 
condensados formado por pelo menos quatro anéis, 
por ex., tetraciclina [5] 

237/28 . tendo  o átomo de carbono de pelo menos um dos grupos 
carboxamida ligado a um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros não-condensado do 
esqueleto de carbono [5] 

237/30 . . . tendo o átomo de nitrogênio do grupo 
carboxamida ligado a átomos de hidrogênio ou a 
átomos de carbono acíclicos [5] 

237/32 . . tendo  o átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de carbono acíclico de um radical 
hidrocarboneto substituído por átomos de oxigênio 
[5] 

237/34 . . tendo  o átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de carbono acíclico de um radical 
hidrocarboneto substituído por átomos de nitrogênio 
que não fazem parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

237/36 . . tendo o átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de carbono acíclico de um radical 
hidrocarboneto substituído por grupos carboxila [5] 



C 07 C  

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 3, Seção C 86 

237/38 . . tendo o átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de carbono de um outro anel que 
não um anel aromático de seis membros [5] 

237/40 . . tendo o átomo de nitrogênio do grupo carboxamida 
ligado a um átomo de carbono de um anel aromático 
de seis membros [5] 

237/42 . . tendo átomos de nitrogênio de grupos amino ligados 
ao esqueleto de carbono da parte ácida, 
adicionalmente acilados [5] 

237/44 . . tendo átomos de carbono de grupos carboxamida, 
grupos amino e átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples, ligados a átomos de carbono do 
mesmo anel aromático de seis membros não-
condensado [5] 

237/46 . . tendo átomos de carbono de grupos carboxamida, 
grupos amino e pelo menos três átomos de bromo ou 
iodo, ligados a átomos de carbono do mesmo anel 
aromático de seis membros não-condensado [5] 

237/48 . tendo o átomo de carbono de pelo menos um dos grupos 
carboxamida ligado a um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros que faz parte de um sistema 
de anéis condensados do mesmo esqueleto de carbono 
[5] 

237/50 . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida quaternizado [5] 

237/52 . tendo o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carboxamida adicionalmente acilado [5] 

 
239/00 Compostos contendo ligações nitrogênio-halogênio; 

Compostos hidroxilamino ou seus éteres ou ésteres 
(oximas 251/00; ácidos hidroxâmicos ou seus derivados 
259/00) [5] 

239/02 . Compostos contendo ligações nitrogênio-halogênio [5] 
239/04 . . Aminas N-halogenadas [5] 
239/06 . . Carboxamida N-halogenadas [5] 
239/08 . Compostos hidroxilamino ou seus éteres ou ésteres [5] 
239/10 . . tendo átomos de nitrogênio de grupos 

hidroxilamino adicionalmente ligados a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos não-
substituídos ou de radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por átomos de halogênio ou por grupos 
nitro ou nitroso [5] 

239/12 . . tendo átomos de nitrogênio de grupos 
hidroxilamino adicionalmente ligados a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos substituídos 
por átomos de oxigênio unidos por ligação simples 
[5] 

239/14 . . tendo átomos de nitrogênio de grupos 
hidroxilamino adicionalmente ligados a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos substituídos 
por átomos de oxigênio unidos por ligação dupla 
[5] 

239/16 . . tendo  átomos de nitrogênio de grupos 
hidroxilamino adicionalmente ligados a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos substituídos 
por átomos de nitrogênio que não fazem parte de 
grupos nitro ou nitroso [5] 

239/18 . . tendo  átomos de nitrogênio de grupos 
hidroxilamino adicionalmente ligados a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos  
substituídos  por  grupos carboxila [5] 

239/20 . . tendo átomos de oxigênio de grupos hidroxilamino 
eterificados [5] 

239/22 . . com átomos de oxigênio de grupos hidroxilamino 
esterificados [5] 

241/00 Preparação de compostos contendo cadeias de átomo de 
nitrogênio unidos entre si por  ligação simples, por ex., 
hidrazinas, triazanos [5] 

241/02 . Preparação de hidrazinas [5] 
241/04 . Preparação de hidrazidas [5] 
 
243/00 Compostos contendo cadeias de átomos de nitrogênio 

unidos entre si por ligações simples, por ex., hidrazinas, 
triazanos [5] 

243/02 . Compostos N-nitro [5] 
243/04 . Compostos N-nitroso [5] 
243/06 . . N-nitroso-aminas [5] 
243/08 . . N-nitroso-carboxamidas [5] 
243/10 . Hidrazinas [5] 
243/12 . . com átomos de nitrogênio de grupos hidrazina 

ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 
243/14 . . . de um esqueleto de carbono saturado [5]  
243/16 . . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
243/18 . . . . contendo anéis [5] 
243/20 . . com átomos de nitrogênio de grupos hidrazina 

ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

243/22 . . com átomos de nitrogênio de grupos hidrazina 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

243/24 . Hidrazinas com átomos de nitrogênio de grupos 
hidrazina acilidos por ácidos carboxílicos [5] 

243/26 . . com grupos carboxila acilantes ligados a átomos de 
hidrogênio ou a átomos de carbono acíclicos [5] 

243/28 . . . a átomos de hidrogênio ou a átomos de carbono 
de um esqueleto de carbono saturado [5] 

243/30 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de carbono 
insaturado [5] 

243/32 . . . . o esqueleto de carbono contendo anéis [5] 
243/34 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de carbono 

adicionalmente substituído por átomos de 
nitrogênio [5] 

243/36 . . com grupos carboxila acilantes ligados à átomos de 
carbono de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

243/38 . . com grupos carboxila acilantes ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros [5] 

243/40 . Hidrazinas tendo átomos de nitrogênio de grupos 
hidrazina quaternizados [5] 

243/42 . Hidrazinas tendo átomos de nitrogênio de grupos 
hidrazina adicionalmente unidos por ligação simples a 
heteroátomos [5] 

 
245/00 Compostos contendo cadeias de pelo menos dois átomos 

de nitrogênio com pelo menos uma ligação múltipla 
nitrogênio-nitrogênio (azóxi-compostos 291/08) [5] 

245/02 . Azo compostos, isto é, compostos com as valências 
livres dos grupos -N=N- ligadas a átomos diferentes, por 
ex., diazo-hidróxidos [5] 

245/04 . . com átomos de nitrogênio de grupos azo ligados a 
átomos de carbono acíclicos ou a átomos de carbono 
de outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

245/06 . . com átomos de nitrogênio de grupos azo ligados a 
átomos de anéis aromáticos de seis membros [5] 

245/08 . . . com os dois átomos de nitrogênio de grupos azo 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos 
de seis membros, por ex., azobenzeno [5] 
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245/10 . . . com átomos de nitrogênio de grupos azo ligados 
a átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros que fazem parte de sistemas de anéis 
condensados [5] 

245/12 . Diazo-compostos, isto é, compostos com as valências 
livres dos grupos > N2 ligados ao mesmo átomo de 
carbono [5] 

245/14 . . tendo grupos diazo ligados a átomos de carbono 
acíclicos de um esqueleto de carbono [5] 

245/16 . . . Diazometano [5] 
245/18 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 

substituído por grupos carboxila [5] 
245/20 . Compostos de diazônio [5] 
245/22 . contendo cadeias de três ou mais átomos de nitrogênio 

com uma ou mais ligações duplas nitrogênio- 
nitrogênio [5] 

245/24 . . Cadeias de apenas três átomos de nitrogênio, por ex., 
diazoaminas [5] 

247/00 Compostos contendo grupos azido [5] 
 
247/02 . com grupos azido ligados a átomos de carbono acíclicos 

de um esqueleto de carbono [5] 
247/04 . . sendo saturado [5] 
247/06 . . . e contendo anéis [5] 
247/08 . . sendo insaturado [5] 
247/10 . . . e contendo anéis [5] 
247/12 . . sendo adicionalmente substituído por grupos 

carboxila [5] 
247/14 . com grupos azido ligados a átomos de carbono de outros 

anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

247/16 . com grupos azido ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros de um esqueleto 
de carbono [5] 

247/18 . . sendo adicionalmente substituído por grupos 
carboxila [5] 

247/20 . com grupos azido acilados por ácidos carboxílicos [5] 
247/22 . . com os grupos carboxila acilantes ligados a átomos 

de hidrogênio, a átomos de carbono acíclicos ou a 
átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

247/24 . . com pelo menos um dos grupos carboxila acilantes 
ligado a um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros [5] 

249/00 Preparação de compostos contendo átomos de 
nitrogênio unidos por ligação dupla a um esqueleto de 
carbono (de diazo compostos 245/12) [5] 

249/02 . de compostos contendo grupos imino [5] 
249/04 . de oximas [5] 
249/06 . . por nitração de hidrocarboneto ou hidrocarbonetos 

substituídos [5] 
249/08 . . por reação de hidroxilaminas com compostos 

carbonila [5] 
249/10 . . a partir de nitro compostos ou seus sais [5] 
249/12 . . por reações que não envolvem a formação de 

grupos oxi-imino [5] 
249/14 . . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de 

aditivos [5] 
249/16 . de hidrazonas [5] 
 
251/00 Compostos contendo átomos de nitrogênio unidos por 

ligação dupla a um esqueleto de carbono (diazo 
compostos 245/12) [5] 

251/02 . contendo grupos imino [5] 

251/04 . . tendo átomos de carbono de grupos imino ligados a 
átomos de hidrogênio ou a átomos de carbono 
acíclicos [5] 

251/06 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono saturado [5] 

251/08 . . . . sendo acíclico [5] 
251/10 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 

carbono insaturado [5] 
251/12 . . . . sendo acíclico [5] 
251/14 . . . . contendo outros anéis que não anéis 

aromáticos de seis membros [5] 
251/16 . . . . contendo anéis aromáticos de seis membros 

[5] 
251/18 . . tendo átomos de carbono de grupos imino ligados a 

átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

251/20 . . com átomos de carbono de grupos imino fazendo 
parte de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

251/22 . . . Quinona-iminas [5] 
251/24 . . tendo átomos de carbono de grupos imino ligados a 

átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

251/26 . . com átomos de nitrogênio de grupos imino 
adicionalmente ligados a átomos de halogênio [5] 

251/28 . . com átomos de nitrogênio de grupos imino acilados 
[5] 

251/30 . . com átomos de nitrogênio de grupos imino 
quaternizados [5] 

251/32 . Oximas [5] 
251/34 . . com átomos de oxigênio de grupos oxi-imino 

ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos não-
substituídos [5] 

251/36 . . . com os átomos de carbono dos grupos oxi-
imino ligados a átomos de hidrogênio ou a 
átomos de carbono acíclicos [5] 

251/38 . . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono saturado [5] 

251/40 . . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono insaturado [5] 

251/42 . . . com o átomo de carbono de pelo menos um dos 
grupos oxi-imino ligado a um átomo de carbono 
de um outro anel que não um anel aromático de 
seis membros [5] 

251/44 . . . com o átomo de carbono de pelo menos um dos 
grupos oxi-imino fazendo parte de um 
aromático de seis membros [5] 

251/46 . . . . Quinona-oximas [5] 
251/48 . . . com o átomo de carbono de pelo menos um dos 

grupos oxi-imino ligado a um átomo de carbono 
de um anel aromático de seis membros [5] 

251/50 . . tendo átomos de oxigênio de grupos oxi-imino 
ligados a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos [5] 

251/52 . . . de radicais de hidrocarbonetos substituídos por 
átomos de halogênio ou por grupos nitro ou 
nitroso [5] 

251/54 . . . de radicais de hidrocarbonetos substituídos por 
átomos de oxigênio unidos por ligação simples 
[5] 

251/56 . . . de radicais de hidrocarbonetos substituídos por 
átomos de oxigênio unidos por ligação dupla [5] 

251/58 . . . de radicais de hidrocarbonetos substituídos por 
átomos de nitrogênio que não fazem parte de 
grupos nitro ou nitroso [5] 
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251/60 . . . de radicais hidrocarnetos substituídos por 
grupos carboxila [5] 

251/62 . . tendo átomos de oxigênio de grupos oxi-imino 
esterificados [5] 

251/64 . . . por ácidos carboxílicos [5] 
251/66 . . . . com os grupos carboxila esterificantes 

ligados a átomos de hidrogênio, a átomos de 
carbono acíclicos ou a átomos de carbono 
de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

251/68 . . . . com pelo menos um dos grupos carboxila 
esterificantes ligado a um átomo de carbono 
de um anel aromático de seis membros [5] 

251/70 . . Complexos metálicos de oximas [5] 
251/72 . Hidrazonas [5] 
251/74 . . tendo átomos de carbono unidos por ligação dupla 

de grupos hidrazona ligados a átomos de hidrogênio 
ou a átomos de carbono acíclico [5] 

251/76 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono saturado [5] 

251/78 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono insaturado [5] 

251/80 . . . . o esqueleto de carbono contendo anéis [5] 
251/82 . . tendo átomos de carbono, unidos por ligação dupla, 

de grupos hidrazona ligados a átomos de carbono de 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

251/84 . . tendo átomos de carbono, unidos por ligação dupla 
de grupos hidrazona que fazem parte de  outros 
anéis que não anéis aromáticos de seis membros [5] 

251/86 . . tendo átomos de carbono, unidos por ligação dupla, 
de grupos hidrazona ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros [5] 

251/88 . . tendo o outro átomo de nitrogênio adicionalmente 
unido por ligação simples a um átomo de carbono, 
por ex., azinas [5] 

 
253/00 Preparação de nitrilas de ácidos carboxílicos (de 

cianogênio ou seus compostos C 01 C 3/00) [5] 
253/02 . por reação de óxido de nitrogênio com compostos 

orgânicos [5] 
253/04 . por reação de haletos de cianogênio, por ex., CICN, 

com compostos orgânicos [5] 
253/06 . a partir de compostos amino N-formilados [5] 
253/08 . por adição de cianeto de hidrogênio ou seus sais a 

compostos insaturados [5] 
253/10 . . a compostos contendo ligações duplas carbono-

carbono [5] 
253/12 . . a compostos contendo ligações triplas carbono-

carbono [5] 
253/14 . por reação de cianetos com compostos contendo 

halogênio com substituição de átomos de halogênio por 
grupos ciano [5] 

253/16 . por reação de cianetos com lactonas ou compostos 
contendo grupos hidroxila ou grupos hidroxila 
eterificados ou esterificados [5] 

253/18 . por reação de amônia ou aminas com compostos 
contendo ligações múltiplas carbono-carbono que não 
anéis aromátios de seis membros [5] 

253/20 . por desidratação de amidas de ácido carboxílico [5] 
253/22 . por reação de amônia com ácidos carboxílicos com 

substituição de grupos carboxila por grupos ciano [5] 

253/24 . por amoxidação de hidrocarboneto ou hidrocarbonetos  
substituídos [5] 

253/26 . . contendo ligações múltiplas carbono-carbono, por 
ex., aldeídos insaturados [5] 

253/28 . . contendo anéis aromáticos de seis membros, por 
ex., estireno [5] 

253/30 . por reações que não envolvem a formação de grupos 
ciano [5] 

253/32 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos [5] 
253/34 . . Separação; Purificação [5] 
 
255/00 Nitrilas de ácidos carboxílicos (cianogênio ou seus 

compostos C 01 C 3/00) [5] 
255/01 . tendo grupos ciano ligados a átomos de carbono 

acíclico [5] 
255/02 . . de um esqueleto de carbono acíclico e saturado [5] 
255/03 . . . Mononitrilas [5] 
255/04 . . . contendo dois grupos ciano ligados ao esqueleto 

de carbono [5] 
255/05 . . . contendo pelo menos três grupos ciano ligados 

ao esqueleto de carbono [5] 
255/06 . . de um esqueleto de carbono acíclico e insaturado [5] 
255/07 . . . Mononitrilas [5] 
255/08 . . . . Acrilonitrila; Metacrilonitrila [5] 
255/09 . . . contendo pelo menos dois grupos ciano ligados 

ao esqueleto de carbono [5] 
255/10 . . contendo grupos ciano e átomos de halogênio, ou 

grupos nitro ou nitroso, ligados ao mesmo esqueleto 
de carbono acíclico [5] 

255/11 . . contendo grupos ciano e átomos de oxigênio unidos 
por ligação simples ligados ao mesmo esqueleto de 
carbono acíclico saturado [5] 

255/12 . . . contendo grupos ciano e grupos hidroxila 
ligados ao esqueleto de carbono [5] 

255/13 . . . contendo grupos ciano e grupos hidroxila 
eterificados ligados ao esqueleto de carbono [5] 

255/14 . . . contendo grupos ciano e grupos hidroxila 
esterificados ligados ao esqueleto de carbono [5] 

255/15 . . contendo grupos ciano e átomos de oxigênio unidos 
por ligação simples ligados ao mesmo esqueleto de 
carbono acíclico insaturado [5] 

255/16 . . contendo grupos ciano e átomos de oxigênio unidos 
por ligação simples ligados ao mesmo átomo de 
carbono de um esqueleto de carbono acíclico [5] 

255/17 . . contendo grupos ciano e átomos de oxigênio unidos 
por ligação dupla ligados ao mesmo esqueleto de 
carbono acíclico [5] 

255/18 . . contendo grupos ciano ligados a átomos de carbono 
de grupos carboxila [5] 

255/19 . . contendo grupos ciano e grupos carboxila, outros 
que não grupos ciano, ligados ao mesmo esqueleto 
de carbono acíclico saturado [5] 

255/20 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples [5] 

255/21 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação dupla [5] 

255/22 . . . contendo grupos ciano e pelo menos dois 
grupos carboxila ligados ao esqueleto de 
carbono [5] 

255/23 . . contendo grupos ciano e grupos carboxila, outros 
que não grupos ciano, ligados ao mesmo esqueleto 
de carbono acíclico insaturado [5] 
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255/24 . . contendo grupos ciano e átomos de nitrogênio 
unidos por ligação simples, não sendo 
adicionalmente ligados a outros heteroátomos, 
ligados ao mesmo esqueleto de carbono acíclico 
saturado [5] 

255/25 . . . Amino-acetonitrilas [5] 
255/26 . . . contendo grupos ciano, grupos amino e átomos 

de oxigênio unidos por ligação simples, ligados 
ao esqueleto de carbono [5] 

255/27 . . . contendo grupos ciano, grupos amino e átomos 
de oxigênio unidos por ligação dupla ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

255/28 . . . contendo grupos ciano, grupos amino e grupos 
carboxila, outros que não grupos ciano, ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

255/29 . . . contendo grupos ciano e grupos amino acilados 
ligados ao esqueleto de carbono [5] 

255/30 . . contendo grupos ciano e átomos de nitrogênio 
unidos por ligação simples, não sendo adicionalmente 
ligados a outros heteroátomos, ligados ao mesmo 
esqueleto de carbono acíclico insaturado [5] 

255/31 . . tendo grupos ciano ligados a átomos de carbono 
acíclicos de um esqueleto de carbono contendo 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

255/32 . . tendo grupos ciano ligados a átomos de carbono 
acíclicos de um esqueleto de carbono contendo pelo 
menos um anel aromático de seis membros [5] 

255/33 . . . com grupos ciano ligados ao anel aromático de 
seis membros, ou ao sistema de anéis 
condensados contendo tal anel, por cadeias de 
carbonos saturadas [5] 

255/34 . . . com grupos ciano ligados ao anel aromático de 
seis membros, ou ao sistema de anéis 
condensados contendo tal anel, por cadeias de 
carbonos insaturadas [5] 

255/35 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de halogênio, ou por 
grupos nitro ou nitroso [5] 

255/36 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por grupos hidroxila [5] 

255/37 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por grupos hidroxila eterificados [5] 

255/38 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por grupos hidroxila esterificados [5] 

255/39 . . . . com grupos hidroxila esterificados por 
derivados de ácidos 2,2-dimetil ciclopropano 
carboxílicos, por ex., de ácidos 
crisantemúmicos [5] 

255/40 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação dupla [5] 

255/41 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por grupos carboxila, outros que não 
grupos ciano [5] 

255/42 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de nitrogênio unidos por 
ligação simples, não sendo adicionalmente 
ligado a outros heteroátomos [5] 

255/43 . . . . o esqueleto de carbono sendo 
adicionalmente substituído por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

255/44 . . . . pelo menos um dos átomos de nitrogênio 
unidos por ligação simples sendo acilado [5] 

255/45 . tendo  grupos ciano ligados a átomos de carbono de outros 
anéis que não anéis aromáticos de seis membros [5] 

255/46 . . a átomos de carbono de anéis não-condensados [5] 
255/47 . . a átomos de carbono de anéis que fazem parte de 

sistemas de anéis condensados [5] 
255/48 . . a átomos de carbono de anéis 2,2 dimetil 

ciclopropano, por ex., nitrilas de ácidos 
crisantemúmicos [5] 

255/49 . tendo  grupos ciano ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros de um esqueleto 
de carbono [5] 

255/50 . . a átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros não-condensados [5] 

255/51 . . . contendo pelo menos dois grupos ciano ligados 
ao esqueleto de carbono [5] 

255/52 . . a átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros que fazem parte de sistemas de anéis 
condensados [5] 

255/53 . . contendo grupos ciano e grupos hidroxila ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

255/54 . . contendo grupos ciano e grupos hidroxila 
eterificados ligados ao esqueleto de carbono [5] 

255/55 . . contendo grupos ciano e grupos hidroxila 
esterificados ligados ao esqueleto de carbono [5] 

255/56 . . contendo grupos ciano e átomos de oxigênio unidos por 
ligação dupla ligados ao esqueleto de carbono [5] 

255/57 . . contendo grupos ciano e grupos carboxila, outros 
que não grupos ciano, ligados ao esqueleto de 
carbono [5] 

255/58 . . contendo grupos ciano e átomos de nitrogênio 
unidos por ligação simples, não sendo 
adicionalmente ligados a outros heteroátomos, 
ligados ao esqueleto de carbono [5] 

255/59 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples [5] 

255/60 . . . pelo menos um dos átomos de nitrogênio unidos 
por ligação simples sendo acilado [5] 

255/61 . contendo grupos ciano e átomos de nitrogênio que 
fazem parte de grupos imino ligados ao mesmo 
esqueleto de carbono [5] 

255/62 . contendo grupos ciano e átomos de oxigênio que fazem 
parte de grupos oxi-imino ligados ao mesmo esqueleto 
de carbono [5] 

255/63 . contendo grupos ciano e átomos de nitrogênio 
adicionalmente ligados a outros heteroátomos, outros 
que não átomos de oxigênio de grupos nitro ou nitroso, 
ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5] 

255/64 . . com os átomos de nitrogênio adicionalmente 
ligados a átomos de oxigênio [5] 

255/65 . . com os átomos de nitrogênio adicionalmente 
ligados a átomos de nitrogênio [5] 

255/66 . . . tendo grupos ciano e átomos de nitrogênio que 
fazem parte de grupos hidrazina ou hidrazona 
ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5] 

255/67 . . . tendo grupos ciano e grupos azido ligados ao 
mesmo esqueleto de carbono [5] 

 
257/00 Compostos contendo grupos carboxila, o átomo de 

oxigênio unido por ligação dupla de um grupo carboxila 
sendo substituído por um átomo de nitrogênio unido por 
ligação dupla, este átomo de nitrogênio não sendo 
adicionalmente ligado a um átomo de oxigênio, por ex., 
imino-éteres, amidinas [5]  

257/02 . com substituição do outro átomo de oxigênio do grupo 
carboxila por átomos de halogênio, por ex., imino-
haletos [5] 
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257/04 . sem substituição de outro átomo de oxigênio do grupo 
carboxila, por ex., imino-éteres [5] 

257/06 . . tendo  átomos de carbono de grupos imino-
carboxila ligados a átomos de hidrogênio, a átomos 
de carbono acíclicos, ou a átomos de carbono de 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

257/08 . . tendo átomos de carbono de grupos imino-carboxila 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

257/10 . com substituição do outro átomo de oxigênio do grupo 
carboxila por átomos de nitrogênio, por ex., amidinas 
[5] 

257/12 . . tendo átomos de carbono de grupos amidino ligados 
a átomos de hidrogênio [5] 

257/14 . . tendo átomos de carbono de grupos amidino ligados 
a átomos de carbono acíclico [5] 

257/16 . . tendo átomos de carbono de grupos amidino ligados 
a átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

257/18 . . tendo átomos de carbono de grupos amidino ligados 
a átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

257/20 . . tendo átomos de nitrogênio de grupos amidino 
acilados [5] 

257/22 . . tendo átomos de nitrogênio de grupos amidino 
adicionalmente ligados a átomos de nitrogênio, por 
ex., hidrazidinas [5] 

 
259/00 Compostos contendo grupos carboxila, um átomo de 

oxigênio de um grupo carboxila sendo substituído por 
um átomo de nitrogênio, este átomo de nitrogênio sendo 
adicionalmente ligado a um átomo de oxigênio e não 
fazendo parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

259/02 . com substituição do outro átomo de oxigênio do grupo 
carboxila por átomos de halogênio [5] 

259/04 . sem substituição do outro átomo de oxigênio do grupo 
carboxila, por ex., ácidos hidroxâmicos [5] 

259/06 . . tendo  átomos de carbono de grupos hidroxâmicos 
ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono acíclicos [5] 

259/08 . . tendo átomos de carbono de grupos hidroxâmicos 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

259/10 . . com átomos de carbono de grupos hidroxâmicos 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

259/12 . com substituição do outro átomo de oxigênio do grupo 
carboxila por átomos de nitrogênio, por ex., N-
hidroxiamidinas [5] 

259/14 . . tendo átomos de carbono de grupos hidroxiamidina 
ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono acíclicos [5] 

259/16 . . tendo átomos de carbono de grupos hidroxiamidina 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

259/18 . . tendo átomos de carbono de grupos hidroxiamidina 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

259/20 . . com pelo menos um átomo de nitrogênio de grupos 
hidroxiamidina ligado a um outro átomo de 
nitrogênio [5] 

 
261/00 Derivados do ácido ciânico [5] 
261/02 . Cianatos [5] 
261/04 . Cianamidas (cianamida não-substituída C 01 C  

3/16) [5] 

263/00 Preparação de derivados de ácido isociânico [5] 
263/02 . por reação de haletos com ácido isociânico ou seus 

derivados [5] 
263/04 . a partir de ou através de carbamatos ou haletos de 

carbamoíla [5] 
263/06 . a partir ou através de uréias [5] 
263/08 . a partir ou através de compostos heterocíclicos, por ex., 

pirólise de furoxanos [5] 
263/10 . por reação de aminas com haletos de carbonila, por ex., 

com fosgênio [5] 
263/12 . a partir ou através de análogos nitrogenados de ácidos 

carboxílicos, por ex., a partir de ácidos hidroxâmicos, 
envolvendo um rearranjo do tipo Hofmann, Curtius ou 
Lossen (209/56 tem prioridade) [5] 

263/14 . por reação catalítica de nitro compostos com monóxido 
de carbono [5] 

263/16 . por reações que não envolvem a formação de grupos 
isocianatos [5] 

263/18 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 
[5] 

263/20 . . Separação; Purificação [5] 
 
265/00 Derivados de ácido isociânico [5] 
265/02 . tendo grupos isocianato ligados a átomos de carbono 

acíclicos [5] 
265/04 . . de um esqueleto de carbono saturado [5] 
265/06 . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
265/08 . . . o esqueleto de carbono contendo anéis [5] 
265/10 . tendo  grupos isocianato ligados a átomos de carbono de 

outros anéis que não anéis aromáticos de seis membros [5] 
265/12 . tendo grupos isocianato ligados a átomos de carbono de 

anéis aromáticos de seis membros [5] 
265/14 . contendo pelo menos dois grupos isocianato ligados ao 

mesmo esqueleto de carbono [5] 
265/16 . com grupos isocianato acilados [5] 
 
267/00 Carbodiimidas [5]  
 
269/00 Preparação de derivados de ácido carbâmico, isto é, 

compostos contendo qualquer um dos grupos 

 
ou o átomo de nitrogênio não fazendo parte de grupos nitro 
ou nitroso [5] 

269/02 . a partir de isocianatos com formação de grupos carbamato 
[5] 

269/04 . a partir de aminas com formação de grupos carbamato [5] 
269/06 . por reações que não envolvem a formação de grupos 

carbamatos [5] 
269/08 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos [5] 

ou 
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271/00 Derivados de ácidos carbâmicos, isto é, compostos 
contendo qualquer um dos grupos 

 
ou o átomo de nitrogênio não fazendo parte de grupos nitro 
ou nitroso [5] 

271/02 . Ácidos carbâmicos; Sais de ácidos carbâmicos (ácido 
carbâmico não-substituído ou seus sais C 01 B 21/12) [5] 

271/04 . Haletos de ácido carbâmico [5] 
271/06 . Ésteres de ácido carbâmico [5] 
271/08 . . tendo átomos de oxigênio de grupos carbamato ligado a 

átomos de carbono acíclicos [5] 
271/10 . . . com os átomos de nitrogênio dos grupos carbamato 

ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono acíclicos [5] 

271/12 . . . . a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos não-
substituídos [5] 

271/14 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
halogênio ou por grupos nitro ou nitroso [5] 

271/16 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

271/18 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
oxigênio unidos por ligação dupla [5] 

271/20 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
nitrogênio que não fazem parte de grupos nitro 
ou nitroso [5] 

271/22 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por grupos 
carboxila [5] 

271/24 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carbamato ligados a um átomo de 
carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

271/26 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carbamato ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis membros 
[5] 

271/28 . . . . a um átomo de carbono de um anel aromático 
de seis membros não-condensado [5] 

271/30 . . . . a um átomo  de carbono de um anel 
aromático de seis membros que faz parte de 
um sistema de anéis condensados [5] 

271/32 . . com átomos de oxigênio de grupos carbamato 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

271/34 . . . com os átomos de nitrogênio dos grupos 
carbamato ligados a átomos de hidrogênio ou a 
átomos de carbono acíclicos [5] 

271/36 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carbamato ligado a um átomo de 
carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

271/38 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos carbamato ligado a um átomo de carbono 
de um anel aromático de seis membros [5] 

271/40 . . tendo átomos de oxigênio de grupos carbamato 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

271/42 . . . com os átomos de nitrogênio dos grupos 
carbamato ligados a átomos de hidrogênio ou a 
átomos de carbono acíclicos [5] 

271/44 . . . . a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono de radicais de hidrocarbonetos não-
substituídos [5] 

271/46 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
halogênio ou por grupos nitro ou nitroso [5] 

271/48 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

271/50 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
oxigênio unidos por ligação dupla [5] 

271/52 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
nitrogênio que não fazem parte de grupos 
nitro ou nitroso [5] 

271/54 . . . . a átomos de carbono de radicais de 
hidrocarbonetos substituído por grupos 
carboxila [5] 

271/56 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carbamato ligado a um átomo de 
carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

271/58 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos carbamato ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis membros [5] 

271/60 . tendo  átomos de oxigênio de grupos carbamato 
ligados a átomos de nitrogênio [5] 

271/62 . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

, X 
sendo um heteroátomo, Y sendo qualquer átomo, por 
ex., N-acilcarbonatos [5] 

271/64 . . Y sendo um átomo de hidrogênio ou carbono, por 
ex., benzoilcarbamatos [5] 

271/66 . . Y sendo um heteroátomo [5] 
271/68 . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

 
273/00 Preparação de uréia ou seus derivados, isto é, compostos 

contendo qualquer um dos grupos 

, ou 
átomos de nitrogênio não fazendo parte de grupos nitro 
ou nitroso [5]  

273/02 . da uréia, seus sais, complexos ou compostos de adição 
[5] 

273/04 . . a partir de dióxido de carbono e  amônia [5] 
273/06 . . a partir de cianamida ou de cianamida cálcica [5] 
273/08 . . a partir de licor amoniacal [5] 
273/10 . . combinado com a síntese de amônia [5] 
273/12 . . combinado com a síntese de melamina [5] 

ou 

ou 

ou 

ou 
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273/14 . . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de 
aditivos [5] 

273/16 . . . Separação; Purificação [5] 
273/18 . de uréias substituídas [5] 
 
275/00 Derivados de uréia, isto é, compostos contendo qualquer 

um dos grupos 

, ou 
átomos de nitrogênio não fazendo parte de grupos nitro 
ou nitroso [5]  

275/02 . Sais; Complexos; Compostos de adição [5] 
275/04 . com átomos de nitrogênio de grupos de uréia ligados a 

átomos de carbono acíclicos [5] 
275/06 . . de um esqueleto de carbono acíclico e saturado [5] 
275/08 . . . sendo adicionalmente substituído por átomos de 

halogênio, ou por grupos nitro ou nitroso [5] 
275/10 . . . sendo adicionalmente substituído por átomos de 

oxigênio unidos por ligação simples [5] 
275/12 . . . sendo adicionalmente substituído por átomos de 

oxigênio unidos por ligação dupla [5] 
275/14 . . . sendo adicionalmente substituído por átomos de 

nitrogênio que não fazem parte de grupos nitro 
ou nitroso [5] 

275/16 . . . sendo adicionalmente substituído por grupos 
carboxila [5] 

275/18 . . de um esqueleto de carbono saturado contendo 
anéis [5] 

275/20 . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
275/22 . . . contendo outros anéis que não anéis aromáticos 

de seis membros [5] 
275/24 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [5] 
275/26 . tendo átomos de nitrogênio de grupos uréia ligados a 

átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

275/28 . tendo  átomos de nitrogênio de grupos uréia ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros de um esqueleto de carbono [5] 

275/30 . . sendo adicionalmente substituídos por átomos de 
halogênio, ou por grupos nitro ou nitroso [5] 

275/32 . . sendo adicionalmente substituídos por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

275/34 . . . tendo  átomos de nitrogênio de grupos uréia e 
átomos de oxigênio unidos por ligação simples, 
ligados a átomos de carbono do mesmo anel 
aromático de seis membros não-condensado [5] 

275/36 . . . . com pelo menos um dos átomos de oxigênio 
adicionalmente ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis 
membros, por ex., N-ariloxifeniluréias [5] 

275/38 . . sendo adicionalmente substituídos por átomos de 
oxigênio unidos por ligação dupla [5] 

275/40 . . sendo adicionalmente substituídos por átomos de 
nitrogênio que não fazem parte de grupos nitro ou 
nitroso [5] 

275/42 . . sendo adicionalmente substituídos por grupos 
carboxila [5] 

275/44 . com átomos de nitrogênio de grupos uréia unidos por 
ligação dupla a átomos de carbono [5] 

275/46 . contendo qualquer um dos grupos 
 

 , sendo X 
um heteroátomo, Y sendo um átomo qualquer, por ex., 
aciluréias [5] 

275/48 . . Y sendo um átomo de hidrogênio ou carbono [5] 
275/50 . . . Y sendo um átomo de hidrogênio ou de carbono 

acíclico [5] 
275/52 . . . Y sendo um átomo de carbono de um outro anel 

que não um anel aromático de seis membros [5] 
275/54 . . . Y sendo um átomo de carbono de um anel 

aromático de seis membros, por ex., 
benzoiluréias [5] 

275/56 . . . X sendo um átomo de nitrogênio [5] 
275/58 . . Y sendo um heteroátomo [5] 
275/60 . . . Y sendo um átomo de oxigênio, por ex., ácidos 

alofânicos [5] 
275/62 . . . Y sendo um átomo de nitrogênio, por ex., 

biureto [5] 
275/64 . tendo  átomos de nitrogênio de grupos uréia unidos por 

ligação simples a átomos de oxigênio [5] 
275/66 . tendo  átomos de nitrogênio de grupos uréia ligados a 

átomos de halogênio ou a grupos nitro ou nitroso [5] 
275/68 . . N-nitroso-uréias [5] 
275/70 . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

  
 por ex., isouréias [5]  
 
277/00 Preparação de guanidina ou seus derivados, isto é, 

compostos contendo o grupo 

, os átomos de nitrogênio unidos por 
ligação simples não fazendo parte de grupos nitro ou 
nitroso [5]  

277/02 . de guanidina a partir de cianamida, de cianamida cálcica 
ou da diciandiamidas [5] 

277/04 . de guanidina a partir de tiocianato de amônio [5] 
27706 . purificação ou separação da guanidina [5] 
277/08 . de guanidinas substituídas [5] 
 
279/00 Derivados da guanidina, isto é, compostos contendo o 

grupo, 

, os átomos de nitrogênio unidos por 
ligação simples não fazendo parte de grupos nitro ou 
nitroso [5]  

279/02 . Guanidina; Seus sais, complexos ou compostos de adição 
[5] 

279/04 . com átomos de nitrogênio de grupos guanidina ligados a 
átomos de carbono acíclicos de um esqueleto de carbono 
[5] 

279/06 . . sendo adicionalmente substituídos por átomos de 
halogênio, ou por gnitro ou nitrosos [5] 

279/08 . . sendo adicionalmente substituídos por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

279/10 . . sendo adicionalmente substituídos por átomos de 
oxigênio unidos por ligação dupla [5] 

279/12 . . sendo adicionalmente substituídos por átomos de 
nitrogênio que não fazem parte de grupos nitro ou 
nitrosos [5] 

ou 

ou 

ou 
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279/14 . . sendo adicionalmente substituídos por grupos 
carboxila [5] 

279/16 . com átomos de nitrogênio de grupos guanidina ligados 
a átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

279/18 . com átomos de nitrogênio de grupos guanidina ligados 
a átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

279/20 . contendo qualquer um dos grupos 

, sendo X 
um heteroátomo, sendo Y um átomo qualquer, por ex., 
acilguanidinas [5] 

279/22 . . sendo Y um átomo de hidrogênio ou de carbono, 
por ex., benzoilguanidinas [5] 

279/24 . . sendo Y um heteroátomo [5] 
279/26 . . . sendo X e Y átomos de nitrogênio, isto é, 

biguanidinas [5] 
279/28 . com átomos de nitrogênio de grupos guanidina ligados 

a grupos ciano, por ex., cianoguanidinas, 
diciandiamidas [5] 

279/30 . com átomos de nitrogênio de grupos guanidina ligados 
a grupos nitro ou nitroso [5] 

279/32 . . N-nitroguanidinas [5] 
279/34 . . . N-nitroguanidina [5] 
279/36 . . . N-nitroguanidinas substituídas [5] 
281/00 Derivados do ácido de carbono contendo grupos 

funcionais abrangidos pelos grupos 269/00 a 279/00, nos 
quais pelo menos um átomo de nitrogênio destes grupos 
funcionais é adicionalmente ligado a um outro átomo de 
nitrogênio que não faz parte de um grupo nitro ou 
nitroso [5] 

281/02 . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

, por ex., 
carbazatos [5] 

 
281/04 . . o outro átomo de nitrogênio sendo adicionalmente 

unido por ligação dupla a um átomo de carbono [5] 
281/06 . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

,  
  por ex., semicarbazidas [5] 
281/08 . . o outro átomo de nitrogênio sendo adicionalmente 

unido por ligação dupla a um átomo de carbono, por 
ex., semicarbazonas [5] 

281/10 . . . o átomo de carbono sendo adicionalmente 
ligado a um átomo de carbono acíclico ou a um 
átomo de carbono de um outro anel que não um 
anel aromático de seis membros [5] 

281/12 . . . o átomo de carbono fazendo parte de um outro 
anel que não um anel aromático de seis 
membros [5] 

281/14 . . . o átomo de carbono sendo adicionalmente 
ligado a um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros [5] 

281/16 . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

, por 
ex., aminoguanidina [5] 

281/18 . . o outro átomo de nitrogênio sendo adicionalmente 
unido por ligação dupla a um átomo de carbono, por 
ex., guanil-hidrazonas [5] 

281/20 . os dois átomos de nitrogênio dos grupos funcionais 
sendo unidos entre si por ligação dupla, por ex., 
azoformamida [5] 

 
291/00 Compostos contendo carbono e nitrogênio e tendo 

grupos funcionais não abrangidos pelos grupos 201/00 a 
281/00 [5] 

291/02 . contendo ligações nitrogênio-óxido [5] 
291/04 . . contendo ligações amino-óxido [5] 
291/06 . . Óxidos de nitrila [5] 
291/08 . . Compostos azóxi [5] 
291/10 . Isocianetos [5] 
291/12 . Fulminatos [5] 
291/14 . contendo pelo menos um átomo de carbono ligado a 

um grupo nitro ou nitroso e unido por ligação dupla a 
um heteroátomo [5] 

Compostos contendo carbono junto com enxofre, selênio, ou 
telúrio, com ou sem hidrogênio, halogênios, oxigênio, ou 
nitrogênio (produtos de irradiação de colesterol ou seus 
derivados 401/00; derivados da vitamina D, 9,10-seco 
ciclopenta[a]fenantreno  ou seus análogos obtidos por 
preparação química sem irradiação 401/00; derivados de 
ciclohexano ou de um ciclohexeno, tendo uma cadeia lateral 
contendo uma parte insaturada acíclica de pelo menos quatro 
átomos de carbono, estando dita parte diretamente ligada aos 
anéis ciclohexano ou ciclohexeno 403/00; prostaglandinas ou 
seus derivados 405/00; compostos peróxi 407/00, 409/00) [5] 
 
301/00 Ésteres de ácido sulfuroso (ésteres cíclicos C 07 D) [5] 
301/02 . com grupos sulfitos ligados a átomos de carbono de 

anéis aromáticos de seis membros [5] 
 
303/00 Preparação de ésteres ou amidas de ácido sulfúrico; 

Preparação de ácidos sulfônicos ou de seus ésteres, 
haletos, anidridos ou amidas [5] 

303/02 . de ácidos sulfônicos ou seus haletos [5] 
303/04 . . por substituição de átomos de hidrogênio por 

grupos sulfo ou halosulfonil [5] 
303/06 . . . por reação com ácido sulfúrico ou trióxido de 

enxofre [5] 
303/08 . . . por reação com ácidos halogenosulfônicos [5] 
303/10 . . . por reação com dióxido de enxofre e halogênio 

ou por reação com haletos de sulfurila [5] 
303/12 . . . por reação com haletos de tionila [5] 
303/14 . . por sulfoxidação, isto é, por reação com dióxido de 

enxofre e oxigênio com formação de grupos sulfo 
ou halosulfonil [5] 

303/16 . . por oxidação de tióis, sulfetos, hidropolissulfetos, 
ou polissulfetos com formação de grupos sulfo ou 
halosulfonil [5] 

303/18 . . por reação de sulfetos com compostos tendo grupos 
funcionais com formação de grupos sulfo ou 
halosulfonil [5] 

ou 

ou 

ou 
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303/20 . . por adição de ácido sulfuroso ou seus sais aos 
compostos tendo ligações múltiplas carbono-
carbono [5] 

303/22 . . a partir de ácidos sulfônicos por reações que não 
envolvem a formação de grupos sulfo ou 
halosulfonil [5] 

303/24 . de ésteres de ácidos sulfúricos [5] 
303/26 . de ésteres de ácidos sulfônicos [5] 
303/28 . . por reação de compostos hidroxílicos com ácidos 

sulfônicos ou seus derivados [5] 
303/30 . . por reações que não envolvem a formação de 

grupos sulfo esterificados [5] 
303/32 . de sais de ácidos sulfônicos [5] 
303/34 . de amidas de ácidos sulfúricos [5] 
303/36 . de amidas de ácidos sulfônicos [5] 
303/38 . . por reações de amônia ou aminas com ácidos 

sulfônicos ou com seus ésteres, anidridos, ou 
haletos [5] 

303/40 . . por reações que não envolvem a formação de 
grupos sulfonamida [5] 

303/42 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos [5] 
303/44 . . Separação; Purificação [5] 
303/46 . . . a partir de subprodutos do refino de óleos 

minerais com ácido sulfúrico [5] 
 
305/00 Ésteres de ácidos sulfúricos (ésteres cíclicos C 07 D) [5] 
305/02 . com átomos de oxigênio de grupos sulfato ligados a 

átomos de carbono acíclico de um esqueleto de carbono 
[5] 

305/04 . . sendo acíclico e saturado [5] 
305/06 . . . sulfatos hidrogenados [5] 
305/08 . . . sulfatos de dialquila; Sulfatos de dialquila 

substituídos [5] 
305/10 . . . Sendo adicionalmente substituídos por átomos 

de oxigênio unidos por ligação simples [5] 
305/12 . . sendo saturado e contendo anéis [5] 
305/14 . . sendo acíclico e insaturado [5] 
305/16 . . sendo insaturado e contendo anéis  [5] 
305/18 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [5] 
305/20 . com átomos de oxigênio de grupos sulfato ligados a 

átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

305/22 . com átomos de oxigênio de grupos sulfato ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

305/24 . . de anéis aromáticos de seis membros não-
condensados [5] 

305/26 . Halogenosulfatos, isto é, monoésteres de ácidos 
halogenosulfúricos [5] 

 
307/00 Amidas de ácidos sulfúricos, isto é, compostos com 

átomos de oxigênio unidos por ligação simples de grupos 
sulfato substituído por átomos de nitrogênio, que não 
fazem parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

307/02 . Monoamidas de ácido sulfúrico ou seus ésteres, por 
ex., ácidos sulfâmicos [5] 

307/04 . Diamidas de ácido sulfúrico [5] 
307/06 . . com átomos de nitrogênio dos grupos sulfamida 

ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 

307/08 . . com átomos de nitrogênio dos grupos sulfamida 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

307/10 . . com átomos de nitrogênio dos grupos sulfamida 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

 
309/00 Ácidos sulfônicos; Seus haletos; ésteres, ou anidridos [5] 
309/01 . Ácidos sulfônicos [5] 
309/02 . . com grupos sulfo ligados a átomos de carbono 

acíclicos [5] 
309/03 . . . de um esqueleto de carbono saturado acíclico [5] 
309/04 . . . . contendo somente um grupo sulfo [5] 
309/05 . . . . contendo pelo menos dois grupos sulfo 

ligados ao esqueleto de carbono [5] 
309/06 . . . . contendo átomos de halogênio, ou grupos 

nitro ou nitroso ligados ao esqueleto de 
carbono [5] 

309/07 . . . . contendo átomos de oxigênio ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

309/08 . . . . . contendo grupos hidroxila ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

309/09 . . . . . contendo grupos hidroxila eterificados 
ligados ao esqueleto de carbono [5] 

309/10 . . . . . . com o átomo de oxigênio de pelo 
menos um dos grupos hidroxila 
eterificados adicionalmente ligado a 
um átomo de carbono acíclico [5] 

309/11 . . . . . . com o átomo de oxigênio de pelo 
menos um dos grupos hidroxila 
eterificados adicionalmente ligado a 
um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros [5] 

309/12 . . . . . contendo grupos hidroxila esterificados 
ligados ao esqueleto de carbono [5] 

309/13 . . . . contendo átomos de nitrogênio, que não fazem 
parte de grupos nitro ou nitroso, ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

309/14 . . . . . contendo grupos amino ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

309/15 . . . . . . o átomo de nitrogênio de pelo menos 
um dos grupos amino fazendo parte de 
qualquer um dos grupos 

, 
sendo X um heteroátomo, sendo Y um 
átomo qualquer [5] 

309/16 . . . . . contendo átomos de nitrogênio unidos por 
ligação dupla ao esqueleto de carbono [5] 

309/17 . . . . contendo grupos carboxila ligados ao esqueleto 
de carbono [5] 

309/18 . . . . . contendo grupos amino ligados ao mesmo 
esqueleto de carbono [5] 

309/19 . . . de um esqueleto de carbono saturado contendo 
anéis [5] 

309/20 . . . de um esqueleto de carbono insaturado acíclico [5] 
309/21 . . . . contendo átomos de nitrogênio, que não fazem 

parte de grupos nitro ou nitroso, ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

309/22 . . . . contendo grupos carboxila ligados ao esqueleto 
de carbono [5] 

309/23 . . . de um esqueleto de carbono insaturado contendo 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

ou
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309/24 . . . de um esqueleto de carbono contendo anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

309/25 . . com grupos sulfo ligados a átomos de carbono de 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis membros 
de um esqueleto de carbono [5] 

309/26 . . . contendo átomos de nitrogênio, que não fazem 
parte de grupos nitro, ou nitroso, ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

309/27 . . . contendo grupos carboxila ligados ao esqueleto de 
carbono [5] 

309/28 . . com grupos sulfo ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros de um esqueleto de 
carbono [5] 

309/29 . . . de anéis aromáticos de seis membros não-
condensados [5] 

309/30 . . . . de anéis aromáticos de seis membros 
substituídos por grupos alquila [5] 

309/31 . . . . . por grupos alquila contendo pelo menos 
três átomos de carbono [5] 

309/32 . . . . contendo pelo menos dois anéis aromáticos de 
seis membros não-condensados no esqueleto 
de carbono [5] 

309/33 . . . de anéis aromáticos de seis membros que fazem 
parte de sistemas de anéis condensados [5] 

309/34 . . . . formados por dois anéis [5] 
309/35 . . . . . Ácidos naftaleno sulfônicos [5] 
309/36 . . . . . . substituídos por grupos alquila  [5] 
309/37 . . . . . . . por grupos alquila contendo 

pelo menos três átomos de 
carbono [5] 

309/38 . . . . formado por pelo menos três anéis [5] 
309/39 . . . contendo átomos de halogênio ligados ao esqueleto 

de carbono [5] 
309/40 . . . contendo grupos nitro ou nitroso ligados ao 

esqueleto de carbono [5] 
309/41 . . . contendo átomos de oxigênio unidos por ligação 

simples ligados ao esqueletode carbono [5] 
309/42 . . . . com os grupos sulfo ligados a átomos de 

carbono de anéis aromáticos de seis 
membros não-condensados [5] 

309/43 . . . . com pelo menos um dos grupos sulfo ligados a 
um átomo de carbono de um anel aromático de 
seis membros que faz parte de um sistema de 
anéis condensados [5] 

309/44 . . . contendo átomos de oxigênio unidos por ligação 
dupla ligados ao esqueleto de carbono [5] 

309/45 . . . contendo átomos de nitrogênio, que não fazem 
parte de grupos nitro ou nitroso, ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

309/46 . . . . com os grupos sulfo ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros 
não-condensados [5] 

309/47 . . . . com pelo menos um dos grupos sulfo ligado a 
um átomo de carbono de um anel aromático de 
seis membros que faz parte de um sistema de 
anéis condenados [5] 

309/48 . . . . . o esqueleto de carbono sendo 
adicionalmente substituído por átomos de 
halogênio [5] 

309/49 . . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples [5] 

309/50 . . . . . com pelo menos um dos grupos sulfo 
ligado a um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros que faz parte 
de um sistema de anéis condensados [5] 

309/51 . . . . pelo menos um dos átomos de nitrogênio 
fazendo parte de qualquer um dos 
grupos 

, 
sendo X um heteroátomo, sendo Y um 
átomo qualquer [5] 

309/52 . . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação dupla [5] 

309/53 . . . . . o esqueleto de carbono contendo átomos 
de carbono de anéis quinona [5] 

309/54 . . . . . . pelo menos um dos átomos de 
nitrogênio fazendo parte de qualquer 
um dos grupos  

, sendo 
X um heteroátomo, sendo Y um átomo 
qualquer [5] 

309/55 . . . . . . . sendo Y um átomo de hidrogênio 
ou carbono [5] 

309/56 . . . . . . . sendo Y um heteroátomo [5] 
309/57 . . . contendo grupos carboxila ligados ao esqueleto de 

carbono [5] 
309/58 . . . . Grupos de ácido carboxílico ou seus ésteres [5] 
309/59 . . . . Análogos nitrogenados de grupos carboxila [5] 
309/60 . . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 

substituído por átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples [5] 

309/61 . . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de nitrogênio, que não 
fazem parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

309/62 . . gorduras sulfonadas, óleos ou ceras de constituição 
indeterminada (modificação química de ceras de 
petróleo C 10 G 73/38) [5] 

309/63 . Ésteres de ácidos sulfônicos [5] 
309/64 . . com átomos de enxofre de grupos sulfo 

esterificados ligados a átomos de carbono acíclicos 
[5] 

309/65 . . . de um esqueleto de carbono saturado [5] 
309/66 . . . . Metanosulfonatos [5] 
309/67 . . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
309/68 . . . de um esqueleto de carbono substituído por 

átomos de oxigênio unidos por ligação simples 
[5] 

309/69 . . . de um esqueleto de carbono substituído por 
átomos de nitrogênio, que não fazem parte de 
grupos nitro ou nitroso [5] 

309/70 . . . de um esqueleto de carbono substituído por 
grupos carboxila [5] 

309/71 . . com átomos de enxofre de grupos sulfo 
esterificados ligados a átomos de carbono de outros 
anéis que não anéis aromáticos de seis membros [5] 

309/72 . . com átomos de enxofre de grupos sulfo esterificados 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros de um esqueleto de carbono [5] 

309/73 . . . a átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros não-condensados [5] 

309/74 . . . a átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros que fazem parte de sistemas de anéis 
condensados [5] 

309/75 . . . contendo átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples ligados a esqueleto de carbono [5] 

 

ou 

ou 
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309/76 . . . contendo átomos de nitrogênio, que não fazem 
parte de grupos nitro ou nitroso, ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

309/77 . . . contendo grupos carboxila ligados ao esqueleto 
de carbono [5] 

309/78 . Haletos de ácidos sulfônicos [5] 
309/79 . . com grupos halosulfonil ligados a átomos de 

carbono acíclicos [5] 
309/80 . . . de um esqueleto de carbono saturado [5] 
309/81 . . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
309/82 . . . de um esqueleto de carbono substituído por 

átomos de oxigênio unidos por ligação simples 
[5] 

309/83 . . . de um esqueleto de carbono substituído por 
átomos de nitrogênio, que não fazem parte de 
grupos nitro ou nitroso [5] 

309/84 . . . de um esqueleto de carbono substituído por 
grupos carboxila [5] 

309/85 . . com grupos halosulfonil ligados a átomos de 
carbono de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

309/86 . . com grupos halosulfonil ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros de um 
esqueleto de carbono [5] 

309/87 . . . contendo átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples ligados ao esqueleto de carbono [5] 

309/88 . . . contendo átomos de nitrogênio que não fazem 
parte de grupos nitro ou nitroso, ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

309/89 . . . contendo grupos carboxila ligados ao esqueleto 
de carbono [5] 

311/00 Amidas de ácidos sulfônicos, isto é, compostos com 
átomos de oxigênio de grupos sulfo substituídos por 
átomos de nitrogênio que não fazem parte de grupos 
nitro ou nitroso [5]  

311/01 . Sulfonamidas com átomos de enxofre de grupos 
sulfonamida ligados a átomos de carbono acíclico [5] 

311/02 . . de um esqueleto de carbono saturado acíclico [5] 
311/03 . . . com os átomos de nitrogênio dos grupos 

sulfonamida ligados a átomos de hidrogênio ou 
a átomos de carbono acíclicos [5] 

311/04 . . . . a átomos de carbono acíclicos de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

311/05 . . . . a átomos de carbono acíclicos de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por átomos de 
nitrogênio, que não fazem parte de grupos nitro 
ou nitroso [5] 

311/06 . . . . a átomos de carbono acíclicos de radicais de 
hidrocarbonetos substituídos por grupos 
carboxila [5] 

311/07 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos sulfonamida ligado a um átomo de 
carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

311/08 . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos sulfonamida ligado a um átomo 
de carbono de um anel aromático de seis 
membros [5] 

311/09 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por pelo menos dois átomos de 
halogênio [5] 

311/10 . . de um esqueleto de carbono saturado contendo 
anéis [5] 

311/11 . . de um esqueleto de carbono insaturado acíclico [5] 
311/12 . . de um esqueleto de carbono insaturado contendo 

anéis [5] 

311/13 . . . o esqueleto de carbono contendo anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

311/14 . Sulfonamidas com átomos de enxofre de grupos 
sulfonamida ligados a átomos de carbono de outros 
anéis que não anéis aromáticos de seis membros [5] 

311/15 . Sulfonamidas com átomos de enxofre de grupos 
sulfonamida ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

311/16 . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos sulfonamida ligado a átomos de hidrogênio 
ou a um átomo de carbono acíclico [5] 

311/17 . . . a um átomo de carbono acíclico de um radical 
de hidrocarboneto substituído por átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples [5] 

311/18 . . . a um átomo de carbono acíclico de um radical 
hidrocarboneto substituído por átomos de 
nitrogênio, que não fazem parte de grupos nitro 
ou nitroso [5] 

311/19 . . . a um átomo de carbono acíclico de um radical 
hidrocarboneto substituído por grupos carboxila [5] 

311/20 . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos sulfonamida ligado a um átomo de carbono de 
um outro anel que não um anel aromático de seis 
membros [5] 

311/21 . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um dos 
grupos sulfonamidas ligado a um átomo de carbono de 
um anel aromático de seis membros [5] 

311/22 . Sulfonamidas em que o esqueleto de carbono da parte ácida 
é adicionalmente substituído por átomos de oxigênio unidos 
por ligação simples [5] 

311/23 . . com os átomos de enxofre dos grupos sulfonamida 
ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 

311/24 . . . de um esqueleto de carbono saturado acíclico 
[5] 

311/25 . . . de um esqueleto de carbono saturado contendo 
anéis. [5] 

311/26 . . . de um esqueleto de carbono insaturado acíclico [5] 
311/27 . . . de um esqueleto de carbono insaturado contendo 

anéis [5] 
311/28 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos grupos 

sulfonamida ligado a um átomo de carbono de um outro 
anel que não um anel aromático de seis membros [5] 

311/29 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos grupos 
sulfonamidas ligado a um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros [5] 

311/30 . Sulfonamidas em que o esqueleto de carbono da parte ácida 
é adicionalmente substituído por átomos de nitrogênio 
unidos por ligação simples e que não fazem parte de grupos 
nitro ou nitroso [5] 

311/31 . . com os átomos de enxofre dos grupos sulfonamida 
ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 

311/32 . . . de um esqueleto de carbono saturado acíclico [5] 
311/33 . . . de um esqueleto de carbono saturado contendo 

anéis [5] 
311/34 . . . de um esqueleto de carbono insaturado acíclico [5] 
311/35 . . . de um esqueleto de carbono insaturado contendo 

anéis [5] 
311/36 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos grupos 

sulfonamida ligado a um átomo de carbono de um outro 
anel que não um anel aromático de seis membros [5] 

311/37 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos grupos 
sulfonamida ligado a um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros [5] 

311/38 . . . com átomos de enxofre de grupos sulfonamida e 
grupos amino ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros do mesmo esqueleto 
de carbono [5] 
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311/39 . . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos 
um dos grupos sulfonamida ligado a átomos 
de hidrogênio ou a um átomo de carbono 
acíclico [5] 

311/40 . . . . . a um átomo de carbono acíclico de um 
radical de hidrocarboneto substituído por 
átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples [5] 

311/41 . . . . . a um átomo de carbono acíclico de um 
radical de hidrocarboneto substituído por 
átomos de nitrogênio e que não fazem 
parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

311/42 . . . . . a um átomo de carbono acíclico de um 
radical de hidrocarboneto substituído por 
grupos carboxila [5] 

311/43 . . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos sulfonamida ligado a um átomo de 
carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

311/44 . . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
dos grupos sulfonamida ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis membros 
[5] 

311/45 . . pelo menos um dos átomos de nitrogênio unidos por 
ligação simples fazendo parte de qualquer um dos 
grupos 

, sendo X um 
heteroátomo , sendo Y um átomo qualquer, por ex., N-
acilominosulfonamidas [5] 

311/46 . . . sendo Y um átomo de hidrogênio ou de carbono [5] 
311/47 . . . sendo Y um heteroátomo [5] 
311/48 . com átomos de nitrogênio de grupos sulfonamida 

adicionalmente ligados a um outro heteroátomo [5] 
311/49 . . a átomos de nitrogênio [5] 
311/50 . Compostos contendo qualquer um dos grupos  

, sendo X um 
heteroátomo, sendo Y um átomo qualquer [5] 

311/51 . . sendo Y um átomo de hidrogênio ou de carbono [5] 
311/52 . . sendo Y um heteroátomo [5] 
311/53 . . . X e Y não sendo átomos de nitrogênio, por ex., 

ácido N-sulfonilcarbâmico [5] 
311/54 . . . tanto X como Y, mas não ambos, sendo átomos 

de nitrogênio, por ex., N-sulfoniluréia [5] 
311/55 . . . . com átomos de enxofre dos grupos 

sulfoniluréia ligados a átomos de carbono 
acíclicos [5] 

311/56 . . . . com átomos de enxofre dos grupos 
sulfoniluréia ligados a átomos de carbono 
de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

311/57 . . . . com átomos de enxofre de grupos 
sulfoniluréia ligados a átomos de carbono 
de anéis aromáticos de seis membros [5] 

311/58 . . . . . com átomos de nitrogênio de grupos 
sulfoniluréia ligados a átomos de 
hidrogênio ou a átomos de carbono 
acíclicos [5] 

311/59 . . . . . com átomos de nitrogênio dos grupos 
sulfoniluréia ligados a átomos de 
carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

311/60 . . . . . com átomos de nitrogênio dos grupos 
sulfoniluréia ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

311/61 . . . . . com átomos de nitrogênio dos grupos 
sulfoniluréia adicionalmente ligados a 
um outro heteroátomo [5] 

311/62 . . . . . com átomos de nitrogênio dos grupos 
sulfoniluréia adicionalmente acilados 
[5] 

311/63 . . . . N-sulfonilisouréias [5] 
311/64 . . . sendo X e Y átomos de nitrogênio, por ex., N-

sulfonilguanidina [5] 
311/65 . N-sulfonilisocianatos [5] 
 
313/00 Ácidos sulfínicos; Ácidos sulfênicos; Seus haletos, 

ésteres ou anidridos; Amidas de ácidos sulfínicos ou 
sulfênicos, isto é, compostos com átomos de oxigênio 
unidos por ligação simples de átomos de grupos 
sulfínicos ou sulfênicos substituídos por átomos de 
nitrogênio, que não fazem parte de grupos nitro ou 
nitroso [5] 

313/02 . Ácidos sulfínicos; Seus derivados [5] 
313/04 . . Ácidos sulfínicos; Seus ésteres [5] 
313/06 . . Sulfinamidas [5] 
313/08 . Ácidos sulfênicos; Seus derivados [5] 
313/10 . . Ácidos sulfênicos; Seus ésteres [5] 
313/12 . . . com átomos de enxofre de grupos sulfênicos 

ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 
313/14 . . . com átomos de enxofre de grupos sulfênicos 

ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

313/16 . . . com átomos de enxofre de grupos sulfênicos 
ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

313/18 . . Sulfenamidas [5] 
313/20 . . . com átomos de enxofre de grupos sulfenamida 

ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 
313/22 . . . com átomos de enxofre de grupos sulfenamida 

ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

313/24 . . . com átomos de enxofre de grupos sulfenamida 
ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

313/26 . . . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

, sendo 
X um heteroátomo, sendo Y um átomo 
qualquer [5] 

313/28 . . . . sendo Y um átomo de hidrogênio ou 
carbono [5] 

313/30 . . . . sendo Y um heteroátomo [5] 
313/32 . . . . . X e Y não sendo átomos de nitrogênio, 

por ex., ácido N-sulfenilcarbâmico [5] 
313/34 . . . . . tanto X como Y, mas não ambos, sendo 

átomos de nitrogênio, por ex., N-
sulfeniluréias [5] 

313/36 . . . com átomos de nitrogênio de grupos 
sulfenilamida adicionalmente ligados a outros 
heteroátomos [5] 

313/38 . . . N-sulfenilisocianatos [5] 

ou 

ou 

ou 
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315/00 Preparação de sulfonas; Preparação de sulfóxidos [5] 
315/02 . por formação de grupos sulfona ou sulfóxidos por 

oxidação de sulfetos, ou por formação de grupos 
sulfona por oxidação de sulfóxidos [5] 

315/04 . por reações que não envolvem a formação de grupos 
sulfona ou solfóxidos [5] 

315/06 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 
[5] 

 
317/00 Sulfonas; Sulfóxidos [5] 
317/02 . com grupos sulfona ou sulfóxidos ligados a átomos de 

carbono acíclico [5] 
317/04 . . de um esqueleto de carbono saturado acíclico [5] 
317/06 . . de um esqueleto de carbono saturado contendo 

anéis [5] 
317/08 . . de um esqueleto de carbono insaturado acíclico [5] 
317/10 . . de um esqueleto de carbono insaturado contendo 

anéis [5] 
317/12 . com grupos sulfona ou sulfóxidos ligados a átomos de 

carbono de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

317/14 . com grupos sulfona ou sulfóxidos ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros [5] 

317/16 . com grupos sulfona ou sulfóxidos e átomos de 
oxigênio unidos por ligação simples ligados ao mesmo 
esqueleto de carbono [5] 

317/18 . . com grupos sulfona ou sulfóxidos ligados a átomos 
de carbono acíclicos ou esqueleto de carbono [5] 

317/20 . . com grupos sulfona ou sulfóxidos ligados a átomos 
de carbono de outros anéis que não anéis aromáticos  
de seis membros do esqueleto de carbono [5] 

317/22 . . com grupos sulfona ou sulfóxidos ligados a átomos 
de carbono de anéis aromáticos de seis membros do 
esqueleto de carbono [5] 

317/24 . com grupos sulfona ou sulfóxidos e átomos de oxigênio 
unidos por ligação dupla ligados ao mesmo esqueleto de 
carbono [5] 

317/26 . com grupos sulfona ou sulfóxidos e átomos de nitrogênio, 
que não fazem parte de grupos nitro ou nitroso, ligados ao 
mesmo esqueleto de carbono [5] 

317/28 . . com grupos sulfona ou sulfóxidos ligados aos átomos 
de carbono acíclicos do esqueleto de carbono [5] 

317/30 . . com grupos sulfona ou sulfóxidos ligados a átomos de 
carbono de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros do esqueleto de carbono [5] 

317/32 . . . com grupos sulfona ou sulfóxidos ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros do esqueleto de carbono [5] 

317/34 . . . com grupos sulfona ou sulfóxidos e grupos amino 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros que fazem parte do mesmo sistema 
de anel não-condensado ou de sistema de anéis 
condensados contendo tal anel [5] 

317/36 . . . . com os átomos de nitrogênio dos grupos amino 
ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono [5] 

317/38 . . . . com o átomo de nitrogênio de pelo menos um 
grupo amino fazendo parte de qualquer um dos 
grupos 

 , sendo 
X um heteroátomo, sendo Y um átomo 
qualquer, por ex., N-acilaminosulfonas [5] 

317/40 . . . . . sendo Y um átomo de hidrogênio ou de 
carbono [5] 

317/42 . . . . . sendo Y um heteroátomo [5] 
317/44 . com grupos sulfona ou sulfóxidos e grupos carboxila 

ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5] 
317/46 . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 

substituído por átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples [5] 

317/48 . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de nitrogênio unidos por ligação 
simples, que fazem parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

317/50 . . . pelo menos um dos átomos de nitrogênio fazendo 
parte de qualquer um dos grupos 

, sendo X 
um heteroátomo, sendo Y um átomo qualquer [5] 

 
319/00 Preparação de tióis, sulfetos, hidropolissulfetos ou 

polisulfetos [5] 
319/02 . de tióis [5] 
319/04 . . por adição de sulfeto de hidrogênio ou seus sais a 

compostos insaturados [5] 
319/06 . . a partir de sulfetos, hidropolissulfetos ou polissulfetos 

[5] 
319/08 . . por substituição de grupos hidroxila ou grupos hidroxila 

eterificados ou esterificados [5] 
319/10 . . . por substituição de grupos hidroxila ou grupos 

hidroxila eterificados ou esterificados ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

319/12 . . por reações que não envolvem a formação de grupos 
mercapto [5] 

319/14 . de sulfetos [5] 
319/16 . . por adição de sulfeto de hidrogênio ou seus sais a 

compostos insaturados [5] 
319/18 . . por adição de tióis a compostos insaturados [5] 
319/20 . . por reações que não envolvem a formação de 

grupos sulfeto [5] 
319/22 . de hidropolissulfetos ou polissulfetos [5] 
319/24 . . por reações que envolvem a formação de ligações 

enxofre-enxofre [5] 
319/26 . Separação; Purificação; Estabilização; Uso de aditivos 

[5] 
319/28 . . Separação; Purificação [5] 
319/30 . . . a partir de subprodutos do refino de óleos 

minerais [5] 
 
321/00 Tióis, Sulfetos, hidropolissulfetos ou polissulfestos [5] 
321/02 . Tióis com grupos mercapto ligados a átomos de 

carbono acíclicos [5] 
321/04 . . de um esqueleto de carbono saturado acíclico [5] 
321/06 . . de um esqueleto de carbono saturado contendo 

anéis [5] 
321/08 . . de um esqueleto de carbono insaturado acíclico [5] 
321/10 . . de um esqueleto de carbono insaturado contendo 

anéis [5] 

ou 

ou 
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321/12 . Sulfetos, hidropolissulfetos, ou polissulfetos com 
grupos tio ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 

321/14 . . de um esqueleto de carbono saturado acíclico [5] 
321/16 . . de um esqueleto de carbono saturado contendo 

anéis [5] 
321/18 . . de um esqueleto de carbono insaturado acíclico [5] 
321/20 . . de um esqueleto de carbono insaturado contendo 

anéis [5] 
321/22 . Tióis, sulfetos, hidropolissulfetos, ou polissulfetos com 

grupos tio ligados a átomos de carbono de outros anéis 
que não anéis aromáticos de seis membros [5] 

321/24 . Tióis, sulfetos, hidropolissulfetos, ou polissulfetos com 
grupos tio ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

321/26 . . Tióis [5] 
321/28 . . Sulfetos, hidropolissulfetos, ou polissulfetos com 

grupos tio ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

321/30 . . . Sulfetos com o átomo de enxofre de pelo menos 
um grupo tio ligado a dois átomos de carbono 
de anéis aromáticos de seis membros [5] 

 
323/00 Tióis, sulfetos, hidropolissulfetos ou polissulfetos 

substituídos por átomos de halogênio, oxigênio ou 
nitrogênio, ou por átomos de enxofre que não fazem 
parte de grupos tio [5 

323/01 . contendo grupos tio e átomos de halogênio, ou grupos 
nitro ou nitroso ligados ao mesmo esqueleto de 
carbono [5] 

323/02 . . com átomos de enxofre de grupos tio ligados a 
átomos de carbono acíclicos do esqueleto de 
carbono [5] 

323/03 . . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e 
saturado [5] 

323/04 . . . o esqueleto de carbono sendo saturado e 
contendo anéis [5] 

323/05 . . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e 
insaturado [5] 

323/06 . . . o esqueleto de carbono sendo insaturado e 
contendo outros anéis que não anéis aromáticos 
de seis membros [5] 

323/07 . . . o esqueleto de carbono contendo anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

323/08 . . com átomos de enxofre de grupos tio ligados a 
átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros do esqueleto de 
carbono [5] 

323/09 . . com átomos de enxofre de grupos tio ligados a 
átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros do esqueleto de carbono [5] 

323/10 . contendo grupos tio e átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples ao mesmo esqueleto de carbono [5] 

323/11 . . com os átomos de enxofre dos grupos tio ligados a 
átomos de carbono acíclicos do esqueleto de 
carbono [5] 

323/12 . . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e 
saturado [5] 

323/13 . . . o esqueleto de carbono sendo saturado e 
contendo anéis [5] 

323/14 . . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e 
insaturado [5] 

323/15 . . . o esqueleto de carbono sendo insaturado e 
contendo outros anéis que não anéis aromáticos 
de seis membros [5] 

323/16 . . . o esqueleto de carbono contendo anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

323/17 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos 
grupos tio ligado a um átomo de carbono de um 
outro anel que não um anel aromático de seis 
membros do esqueleto de carbono [5] 

323/18 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos 
grupos tio ligado a um átomo de carbono de um 
anel aromático de seis membros do esqueleto de 
carbono [5] 

323/19 . . . com átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples ligados a átomos de carbono acíclicos 
do esqueleto de carbono [5] 

323/20 . . . com átomos de oxigênio unidos por ligação 
simples ligados a átomos de carbono do mesmo 
anel aromático de seis membros não-
condensados [5] 

323/21 . . . com o átomo de enxofre do grupo tio ligado a 
um átomo de carbono de um anel aromático de 
seis membros que faz parte de um sistema de 
anéis condensados [5] 

323/22 . contendo grupos tio e átomos de oxigênio unidos por 
ligação dupla ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5] 

323/23 . contendo grupos tio e átomos de nitrogênio, que não 
fazem parte de grupos nitro ou nitroso, ligados ao 
mesmo esqueleto de carbono [5] 

323/24 . . com os átomos de enxofre dos grupos tio ligados a 
átomos de carbono acíclicos do esqueleto de 
carbono [5] 

323/25 . . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e 
saturado [5] 

323/26 . . . o esqueleto de carbono sendo saturado e 
contendo anéis [5] 

323/27 . . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e 
insaturado [5] 

323/28 . . . o esqueleto de carbono sendo insaturado e 
contendo outros anéis que não anéis aromáticos 
de seis membros [5] 

323/29 . . . o esqueleto de carbono contendo anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

323/30 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos 
grupos tio ligado a um átomo de carbono de um 
outro anel que não um anel aromático de seis 
membros do esqueleto de carbono [5] 

323/31 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos grupos 
tio ligado a um átomo de carbono de um anel aromático 
de seis membros do esqueleto de carbono [5] 

323/32 . . . com pelo menos um dos átomos de nitrogênio 
ligado a um átomo de carbono acíclico do esqueleto 
de carbono [5] 

323/33 . . . com pelo menos um dos átomos de nitrogênio 
ligado a um átomo de carbono do mesmo anel 
aromático de seis membros não -condensados [5] 

323/34 . . . . o grupo tio sendo um grupo mercapto [5] 
323/35 . . . . o grupo tio sendo um grupo sulfeto [5] 
323/36 . . . . . o átomo de enxofre do grupo sulfeto sendo 

adicionalmente ligado a um átomo de 
carbono acíclico [5] 

323/37 . . . . . o átomo de enxofre do grupo sulfeto sendo 
adicionalmente ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis 
membros [5] 

323/38 . . . com o átomo de enxofre do grupo tio ligado a um 
átomo de carbono de um anel aromático de seis 
membros que faz parte de um sistema de anéis 
condensados [5] 

323/39 . . pelo menos um dos átomos de nitrogênio fazendo parte 
de qualquer um dos grupos  

, sendo X um 
heteroátomo , sendo Y um átomo qualquer [5] 

ou 
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323/40 . . . sendo Y um átomo de hidrogênio ou de  
carbono [5] 

323/41 . . . . sendo Y um átomo de hidrogênio ou de 
carbono acíclico [5] 

323/42 . . . . sendo Y um átomo de carbono de um anel 
aromático de seis membros [5] 

323/43 . . . sendo Y um heteroátomo [5] 
323/44 . . . . sendo X ou Y átomos de nitrogênio [5] 
323/45 . . com pelo menos um dos átomos de nitrogênio unidos 

por ligação dupla ao esqueleto de carbono [5] 
323/46 . . com pelo menos um dos átomos de nitrogênio , que não 

fazem parte de grupos nitro ou nitroso, adicionalmente 
ligados a outros heteroátomos [5] 

323/47 . . . a átomos de oxigênio [5] 
323/48 . . . a átomos de nitrogênio [5] 
323/49 . . . a átomos de enxofre [5] 
323/50 . contendo grupos tio e grupos carboxila ligados ao mesmo 

esqueleto de carbono [5] 
323/51 . . com os átomos de enxofre dos grupos tio ligados a átomos 

de carbono acíclicos do esqueleto de carbono [5] 
323/52 . . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e saturado [5] 
323/53 . . . o esqueleto de carbono sendo saturado e contendo 

anéis [5] 
323/54 . . . o esqueleto de carbono sendo acíclico e insaturado [5] 
323/55 . . . o esqueleto de carbono sendo insaturado e contendo 

outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

323/56 . . . o esqueleto de carbono contendo anéis aromáticos 
de seis membros [5] 

323/57 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de nitrogênio, que não 
fazem parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

323/58 . . . . com grupos amino ligados ao esqueleto de 
carbono [5] 

323/59 . . . . . com grupos amino acilados ligados ao 
esqueleto de carbono [5] 

323/60 . . . com o átomo de carbono de pelo menos um dos 
grupos carboxila ligado a átomos de nitrogênio 
[5] 

323/61 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos 
grupos tio ligado a um átomo de carbono de um 
outro anel que não um anel aromático de seis 
membros do esqueleto de carbono [5] 

323/62 . . com o átomo de enxofre de pelo menos um dos 
grupos tio ligado a um átomo de carbono de um 
anel aromático de seis membros do esqueleto de 
carbono [5] 

323/63 . . . o esqueleto de carbono sendo adicionalmente 
substituído por átomos de nitrogênio, que não 
fazem parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

323/64 . contendo grupos tio e átomos de enxofre, que não 
fazem parte de grupos tio, ligados ao mesmo esqueleto 
de carbono [5] 

323/65 . . contendo átomos de enxofre de grupos sulfona ou 
sulfóxidos ligados ao esqueleto de carbono [5] 

323/66 . . contendo átomos de enxofre de grupos sulfo, sulfo 
esterificados ou halosulfonil, ligados ao esqueleto 
de carbono [5] 

323/67 . . contendo átomos de enxofre de grupos sulfonamida, 
ligados ao esqueleto de carbono [5] 

 
325/00 Tioaldeíos; Tiocetonas; Tioquinonas; Seus óxidos [5] 
325/02 . Tiocetonas; Seus óxidos [5] 
325/04 . Tioquinonas; Seus óxidos [5] 

327/00 Ácidos tiocarboxílicos [5] 
327/02 . Ácidos monotiocrboxílicos [5] 
327/04 . . com átomos de carbono de grupos tiocarboxílicos 

ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono acíclicos [5] 

327/06 . . . a átomos de hidrogênio ou a átomos de carbono 
de um esqueleto de carbono saturado acíclico [5] 

327/08 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono saturado contendo anéis [5] 

327/10 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono insaturado acíclico [5] 

327/12 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono insaturado contendo anéis [5] 

327/14 . . com átomos de carbono de grupos tiocarboxílicos 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

327/16 . . com átomos de carbono de grupos tiocarboxílicos 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

327/18 . Ácidos ditiocarboxílicos [5] 
327/20 . Ésteres de ácidos monotiocarboxílicos [5] 
327/22 . . com átomos de carbono de grupos tiocarboxila 

esterificados ligados a átomos de hidrogênio ou a 
átomos de carbono acíclicos [5] 

327/24 . . com átomos de carbono de grupos tiocarboxila 
esterificados ligados a átomos de carbono de outros 
anéis que não anéis aromáticos de seis membros [5] 

327/25 . . com átomos de carbono de grupos tiocarboxila 
esterificados ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

327/28 . . com átomos de enxofre de grupos tiocarboxila 
esterificados ligados a átomos de carbono de 
radicais de hidrocarbonetos substituídos por átomos 
de oxigênio unidos por ligação simples [5] 

327/30 . . com átomos de enxofre de grupos tiocarboxila 
esterificados ligados a átomos de carbono de 
radicais de hidrocarbonetos substituídos por átomos 
de nitrogênio, que não fazem parte de grupos nitro 
ou nitroso [5] 

 
327/32 . . com átomos de enxofre de grupos tiocarboxila 

esterificados ligados a átomos de carbono de 
radicais de hidrocarbonetos substituídos por grupos 
carboxila [5] 

327/34 . . . com grupos amino ligados aos mesmos radicais 
de hidrocarbonetos [5] 

327/36 . Ésteres de ácidos ditiocarboxílicos [5] 
327/38 . Amidas de ácidos tiocarboxílicos [5] 
327/40 . . com átomos de carbono de grupos tiocarboxamida 

ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono acíclicos [5] 

327/42 . . . a átomos de hidrogênio ou a átomos de carbono 
de um esqueleto de carbono saturado [5] 

327/44 . . . a átomos de carbono de um esqueleto de 
carbono insaturado [5] 

327/46 . . com átomos de carbono de grupos tiocarboxamida 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

327/48 . . com átomos de carbono de grupos tiocarboxamida 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 
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327/50 . . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

, sendo X 
um heteroátomo, sendo Y um átomo qualquer [5] 

327/52 . . . sendo Y um átomo de hidrogênio ou carbono 
[5] 

327/54 . . . sendo Y um heteroátomo [5] 
327/56 . . com átomos de nitrogênio de grupos 

tiocarboxamida adicionalmente ligados a um outro 
heteroátomo [5] 

327/58 . Derivados de ácidos tiocarboxílicos, os átomos de 
oxigênio unidos por ligação dupla sendo substituídos 
por átomos de nitrogênio, por ex., imino-tio éteres [5] 

327/60 . Ácidos tiocarboxílicos com átomos de enxofre dos 
grupos tiocarboxílicos adicionalmente unidos por 
ligação dupla a átomos de oxigênio [5] 

 
329/00 Ácidos tiocarbônico; Seus haletos, ésteres ouanidridos 

[5] 
329/02 . Ácidos monotiocarbônico; Seus derivados [5] 
329/04 . . Ésteres de ácidos monotiocarbônico [5] 
329/06 . . . com átomos de enxofre de grupos tiocarbônico 

ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 
329/08 . . . com átomos de enxofre de grupos tiocarbônico 

ligados a átomos de carbono de outros anéis 
que não anéis aromáticos de seis membros 
[5] 

329/10 . . . com átomos de enxofre de grupos tiocarbônico 
ligados a átomos de carbono de anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

329/12 . Ácidos ditiocarbônico; Seus derivados [5] 
329/14 . . Ésteres de ácidos ditiocarbônico [5] 
329/16 . . . com átomos de enxofre de grupos 

ditiocarbônico ligados a átomos de carbono 
acíclicos [5] 

329/18 . . . com átomos de enxofre de grupos 
ditiocarbônico ligado a átomos de carbono de 
outros anéis que não anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

329/20 . . . com átomos de enxofre de grupos 
ditiocarbônico ligados a átomos de carbono de 
anéis aromáticos de seis membros [5] 

 
331/00 Derivados do ácido tiociânico ou do ácido  

isotiociânico [5] 
331/02 . Tiocianatos [5] 
331/04 . . com átomos de enxofre de grupos tiocianato ligados 

a átomos de carbono acíclicos [5] 
331/06 . . com átomos de enxofre de grupos tiocianato ligados 

a átomos de carbono de outros anéis que não 
aromáticos de seis membros [5] 

331/08 . . com átomos de enxofre de grupos tiocianatos 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

331/10 . . com átomos de enxofre de grupos tiocianato ligados 
a átomos de carbono de radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por átomos de oxigênio unidos por 
ligação simples [5] 

331/12 . . com átomos de enxofre de grupos tiocianato ligados 
a átomos de carbono de radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por átomos de nitrogênio, que não 
fazem parte de grupos nitro ou nitroso [5] 

331/14 . . com átomos de enxofre de grupos tiocianato ligados 
a átomos de carbono de radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por grupos carboxila [5] 

331/16 . Isotiocianatos [5] 
331/18 . . com grupos isotiocianato ligados a átomos de 

carbono acíclicos [5] 
331/20 . . . de um esqueleto de carbono saturado [5] 
331/22 . . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
331/24 . . . . o esqueleto de carbono contendo anéis 

aromáticos de seis membros [5] 
331/26 . . com grupos isotiocianato ligados a átomos de 

carbono de outros anéis que não anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

331/28 . . com grupos isotiocianato ligados a átomos de 
carbono de anéis aromáticos de seis membros [5] 

331/30 . . contendo pelo menos dois grupos isotiocianato 
ligados ao mesmo esqueleto de carbono [5] 

331/32 . . com grupos isotiocianato acilados [5] 
 
333/00 Derivados dos ácidos tiocarbâmicos, isto é, compostos 

contendo qualquer um dos grupos 

, o 
átomo de nitrogênio não fazendo parte de grupos nitro 
ou nitroso [5] 

333/02 . Ácidos monotiocarbâmicos; Seus derivados [5] 
333/04 . . com átomos de nitrogênio de grupos tiocarbâmicos 

ligados a átomos de hidrogênio ou a átomos de 
carbono acíclicos [5] 

333/06 . . com átomos de nitrogênio de grupos tiocarbâmicos 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

333/08 . . com átomos de nitrogênio de grupos tiocarbâmicos 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de seis 
membros [5] 

333/10 . . com átomos de nitrogênio de grupos tiocarbâmicos 
fazendo parte de qualquer um dos grupos 

, 
sendo X um heteroátomo, sendo Y um átomo qualquer, 
por ex., N-acil-tiocarbamatos [5] 

333/12 . . com átomos de nitrogênio de grupos tiocarbâmicos 
ligados a outros heteroátomos [5] 

333/14 . Ácidos ditiocarbâmicos; Seus derivados [5] 
333/16 . . Sais de ácidos ditiocarbâmicos [5] 
333/18 . . Ésteres de ácidos ditiocarbâmicos [5] 
333/20 . . . com átomos de nitrogênio de grupos 

ditiocarbamato ligados a átomos de hidrogênio ou a 
átomos de carbono acíclicos [5] 

ou 

ou

ou 
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333/22 . . . com átomos de nitrogênio de grupos tiocarbamato 
ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

333/24 . . . com átomos de nitrogênio de ditiocarbamato 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

333/26 . . . contendo qualquer um dos grupos  

, 
sendo X um heteroátomo, sendo Y um átomo 
qualquer, por ex., N-acilditiocarbamatos [5] 

333/28 . . . com átomos de nitrogênio de grupos 
ditiocarbamato ligados a outros 
heteroátomos [5] 

333/30 . . com átomos de enxofre de grupos ditiocarbamato 
ligados a outros átomos de enxofre [5] 

333/32 . . . Sulfetos de tiuram; Polissulfetos de tiuram [5] 
 
335/00 Tiouréias, isto é, compostos contendo qualquer um dos 

grupos , os 
átomos de nitrogênio não fazendo parte de grupos nitro 
ou nitroso [5] 

335/02 . Tiouréia [5] 
335/04 . Derivados de tiouréia [5] 
335/06 . . com átomos de nitrogênio de grupos tiouréia 

ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 
335/08 . . . de um esqueleto de carbono saturado [5] 
335/10 . . . de um esqueleto de carbono insaturado [5] 
335/12 . . . . o esqueleto de carbono contendo anéis 

aromático de seis membros [5] 
335/14 . . com átomos nitrogênio de grupos tiouréia ligados a 

átomos de carbono de outros anéis que não anéis 
aromáticos de seis membros [5] 

335/16 . . com átomos de nitrogênio de grupos tiouréia 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros de um esqueleto de carbono [5] 

335/18 . . . sendo adicionalmente substituídos por átomos 
de oxigênio unidos por ligação simples [5] 

335/20 . . . sendo adicionalmente substituídos por átomos 
de nitrogênio, que não fazem parte de grupos 
nitro ou nitroso [5] 

335/22 . . . sendo adicionalmente substituídos por grupos 
carboxila [5] 

335/24 . . contendo qualquer um dos grupos 

, sendo X um 
heteroátomo, sendo Y um átomo qualquer [5] 

335/26 . . . sendo Y um átomo de hidrogênio ou carbono, 
por ex., benzoiltiouréias [5] 

335/28 . . . sendo Y um heteroátomo, por ex., tiobiureto [5] 
335/30 . Isotiouréias [5] 
335/32 . . com átomos de enxofre de grupos isotiouréia 

ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 
335/34 . . com átomos de enxofre de grupos isotiouréia 

ligados a átomos de carbono de outros anéis que 
não anéis aromáticos de seis membros [5] 

335/36 . . com átomos de enxofre de grupos isotiouréia 
ligados a átomos de carbono de anéis aromáticos de 
seis membros [5] 

335/38 . . contendo qualquer um dos grupos  

, sendo 
X um heteroátomo, sendo Y um átomo qualquer [5] 

335/40 . com átomos de nitrogênio de grupos tiouréia ou 
isotiouréia adicionalmente ligados a outros 
heteroátomos [5] 

335/42 . . Sulfoniltiouréias; Sulfonilisotiouréias [5] 
335/44 . . Sulfeniltiouréias; Sulfenilisotiouréias [5] 
 
337/00 Derivados dos ácidos tiocarbônico contendo grupos 

funcionais abrangidos pelos grupos 333/00 ou 335/00, 
nos quais pelo menos um átomo de nitrogênio destes 
grupos funcionais é adicionalmente ligado a um outro 
átomo de nitrogênio que não faz parte de um grupo 
nitrado ou nitrosado [5]  

337/02 . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

, por ex., 
tiocarbazatos [5] 

337/04 . . . o outro átomo de nitrogênio sendo adicionalmente 
unido por ligação dupla a um átomo de carbono [5] 

337/06 . Compostos contendo qualquer um dos grupos 

, por ex.,  
tiosemicarbazidas [5] 

337/08 . . o outro átomo de nitrogênio sendo adicionalmente 
unido por ligação dupla a um átomo de carbono, por 
ex., tiosemicarbazonas [5] 

337/10 . os dois átomos de nitrogênio do grupo funcional sendo 
unidos por ligação dupla entre si [5] 

381/00 Compostos contendo carbono e enxofre e tendo grupos 
funcionais não abrangidos pelos grupos 301/00 a 
337/00 [5] 

381/02 . Tiosulfatos [5] 
381/04 . Tiosulfonatos [5] 
381/06 . Compostos contendo átomos de enxofre ligados 

somente a dois átomos de nitrogênio [5] 
381/08 . . com pelo menos um dos átomos de nitrogênio 

acilados [5] 
381/10 . Compostos contendo átomos de enxofre unidos por 

ligação dupla a átomos de nitrogênio [5] 
381/12 . Compostos de sulfônicos [5] 
381/14 . Compostos contendo um átomo de carbono com 

quatro ligações a heteroátomos, com uma dupla 
ligação a um heteroátomo e pelo menos uma ligação 
a um átomo de enxofre adicionalmente unido por 
ligação dupla a átomos de oxigênio [5] 

ou 

ouou 

ou

ou

ou
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391/00 Compostos contendo selênio [5] 
391/02 . com átomos de selênio ligados a átomos de carbono de 

anéis aromáticos de seis membros [5] 
 
395/00 Compostos contendo telúrio [5] 
 
 
401/00 Produtos de irradiação do colesterol ou de seus 

derivados; Derivados da vitamina D, 9,10-seco 
ciclopenta[a]fenantreno ou seus análogos obtidos por 
preparação química sem irradiação [5] 

 
403/00 Derivados do ciclohexano ou de um ciclohexeno, 

contendo uma cadeia lateral com uma parte insaturada 
acíclica de pelo menos quatro átomos de carbono, parte 
esta diretamente ligada a anéis de ciclohexano ou 
ciclohexeno, por ex., vitamina A, ββββ-caroteno, ββββ -ionona 
[5] 

403/02 . com cadeias laterais contendo somente átomos de 
carbono e hidrogênio [5] 

403/04 . com cadeias laterais substituídas por átomos de 
halogênio [5] 

403/06 . com cadeias laterais substituídas por átomos de 
hidrogênio unidos por ligação simples [5] 

403/08 . . por grupos hidroxila [5] 
403/10 . . por grupos hidroxila eterificados [5] 
403/12 . . por grupos hidroxila esterificados [5] 
403/14 . com cadeias laterais substituídas por átomos de 

oxigênio unidos por ligação dupla [5] 
403/16 . . não fazendo parte de grupos - CHO [5] 
403/18 . com cadeias laterais substituídas por átomos de 

nitrogênio [5] 
403/20 . com cadeias  laterais  substituídas  por grupos 

carboxila [5] 
403/22 . com cadeias  laterais substituídas por átomos de 

enxofre [5] 
403/24 . com cadeias laterais substituídas por anéis não 

aromáticos de seis membros, por ex., β-caroteno [5] 
405/00 Compostos tendo um anel de cinco membros com duas 

cadeias laterais em posição orto entre si, e com átomos 
de oxigênio diretamente ligadas ao anel em posição orto 
em relação a uma das cadeias laterais, uma das cadeias 
laterais contendo, não diretamente ligada ao anel, um 
átomo de carbono tendo três ligações a heteroátomos, 
com no máximo uma ligação a halogênio e à outra 
cadeia lateral contendo átomos de oxigênio ligados em 
posição γγγγ ao anel, por ex., prostaglandinas [5] 

 
407/00 Preparação de peróxi-compostos [5] 

409/00 Peróxi-compostos [5] 
409/02 . estando o grupo -O-O ligado entre um átomo de 

carbono sem substituição adicional por átomos de 
oxigênio e um de hidrogênio, isto é, hidroperóxidos [5] 

409/04 . . sendo o átomo de carbono acíclico [5] 
409/06 . . . Compostos contendo outros anéis que não anéis 

aromáticos de seis membros [5] 
409/08 . . . Compostos contendo anéis aromáticos de seis 

membros [5] 
409/10 . . . . Hidroperóxido de cumeno [5] 
409/12 . . . . com dois grupos alfa, alfa-dialquilmetil- 

hidroperóxi ligados a átomos de carbono do 
mesmo anel aromático de seis membros [5] 

409/14 . . o átomo de carbono pertencendo a um outro anel 
que não um anel aromático de seis membros [5] 

409/16 . estando o grupo -O-O ligado entre dois átomos de 
carbono sem outra substituição por átomos de 
oxigênio, isto é, peróxidos [5] 

409/18 . . pelo menos um dos átomos de carbono pertencendo 
a um outro anel que não um anel aromático de seis 
membros [5] 

409/20 . estando o grupo -O-O ligado a um átomo de carbono 
com substituição adicional por átomos de oxigênio 
unidos por ligação simples [5] 

409/22 . . tendo dois grupos �O-O ligados ao átomo de 
carbono [5] 

409/24 . estando o grupo -O-O ligado entre um grupo > C = O e 
hidrogênio, isto é, peróxi-ácidos [5] 

409/26 . . Ácidos peracético [5] 
409/28 . . estando um grupo > C = O ligado a um átomo de 

carbono de um outro anel que não um anel 
aromático de seis membros [5] 

409/30 . . estando um grupo > C = O ligado a  um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis membros [5] 

409/32 . estando o grupo -O-O ligado entre dois grupos 
> C = O [5] 

409/34 . . ambos pertencendo a ácidos carboxílicos [5] 
409/36 . . . Peróxido de diacetila [5] 
409/38 . estando o grupo -O-O ligado entre um grupo > C = O e 

um átomo de carbono, sem outra substituição por 
átomos de oxigênio, isto é, ésteres de peróxiácidos [5] 

409/40 . contendo átomos de nitrogênio [5] 
409/42 . contendo átomos de enxofre [5] 
409/44 . . com átomos de enxofre diretamente ligados aos 

grupos -O-O, por ex., ácidos persulfônicos [5] 

 
 
 
C 07 D COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS [2] 
 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse não abrange os compostos contendo radicais sacarídeos (como descrito na Nota 2, após o título da subclasse C 07 H, os 

quais são abrangidos pela subclasse C 07 H (2) 
(2) Nesta subclasse em compostos que contêm um anel heterocíclico abrangido pelo grupo 295/00 e pelo menos um outro anel 

heterocíclico, o anel heterocíclico abrangido pelo grupo 295/00 é considerado como sendo uma cadeia acíclica contendo átomos de 
nitrogênio [3] 
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(3) Nesta subclasse os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
 �heteroanel� é um anel que contém pelo menos como membro do anel um átomo de halogênio, de nitrogênio, de oxigênio, de enxofre, 

de selênio ou de telúrio [2] 
� �ligado por ponte� indica a presença de pelo menos uma fusão outra que não em orto, em pere ou espiro; [2] 
� dois anéis são �condensados� quando partilham pelo menos um membro do anel, isto é, os anéis �espiro� e os anéis �ligados por 

ponte� são considerados como condensados; [2][ 
� �sistema de anéis condensados� é um sistema de anéis em que todos os anéis são condensados entre si [2] 
� �número de anéis relevantes� em um sistema de anéis condensados é igual ao número de cisões necessárias para converter um 

sistema de anéis em uma cadeia acíclica; [2] 
� �anéis relevantes� em um sistema de anéis condensados, isto é, os anéis que tomados juntos descrevem todas as ligações entre cada 

átomo do sistema de anéis, são escolhidos de acordo com os seguinte critérios, aplicados consecutivamente na seguinte ordem:  
(a) menor número de membros no anel; 
(b) maior número de heteroátomos como membros do anel; 
(c) menor número de membros partilhados com outros anéis; 
(d) último lugar no esquema de classificação. [2] 

(4)  A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
(5)  Nesta subclasse, salvo indicação contrária:  

(a) Compostos contendo apenas um heteroanel são classificados no último local apropriado de um dos grupos 203/00 a 347/00. O 
mesmo aplica-se aos compostos contendo vários heteroanéis abrangidos pelo mesmo grupo principal , nem condensados entre si, 
nem condensados com um sistema de anel carbocíclico comum; [2] 

(b) compostos contendo dois ou mais heteroanéis abrangidos por grupos principais diferentes, nem condensados entre si, nem 
condensados como um sistema de anel carboxíclico, são classificados no último local apropriado de um dos grupos 401/00 a 
421/00; [2] 

(c) compostos contendo dois ou mais heteroanéis relevantes abrangidos pelo mesmo grupo principal ou por grupos principais 
diferentes, condensados entre si, ou condensados com um sistema de anéis carboxíclicos comum, são classificados no último local 
apropriado de um dos grupos 451/00 a 519/00; [2] 

(6) Nesta subclasse:  
� um composto que exista nas formas tautoméricas é classificado como se existisse na forma classificada em último lugar no sistema. 

Por conseguinte as duplas ligações entre membros do anel e não membros, e as duplas ligações entre os próprios membros de anel 
são consideradas equivalentes para determinar o grau de hidrogenação do anel. As fórmulas são consideradas como sendo escritas 
na forma Kekulé; [2] 

� radicais de hidrocarbonetos que contêm anel carbocíclico e uma cadeia acíclica pela qual se liga ao anel heterocíclico e sendo 
substituído tanto no anel carbocíclico como na cadeia acíclica, por hereto-átomos ou por átomos de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos  com no máximo uma ligação a halogênio, são classificados de acordo com os substituintes na cadeia acíclica. Por ex., 
o composto 

 

                                                                                            
 deve ser classificado nos grupos 233/24 e 233/26, sendo X = -NH2,  NHCOCH3, ou -COOCH3 [2] 
(7) Nesta subclasse é aconselhável acrescentar os códigos de indexação referentes aos elementos individuais, escolhidos conforme o guia 

mencionado abaixo, de (a) até (d). Os códigos de indexação, escolhidos de acordo com as diretrizes abaixo, possuem a mesma 
numeração dos símbolos de classificação, porém usa-se dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua e devem ser ligados. Devem ser 
seguidas as seguintes diretrizes: 
(a) para os compostos classificados nos grupos 203/00 a 347/00 um ou mais locais apropriados que precedem o local da classificação 

podem ser dados como informação complementar, por ex., a fim de apresentar os substituintes essenciais. Os códigos apropriados 
são classificados dentre os grupos 203/00 a 347/00 com exceção dos grupos 203/02, 209/06, 209/84, 211/02, 213/08 a 213/14, 
213/803 a 213/807, 243/26 a 243/36, 251/56 a 251/62, 295/023, 301/00 a 301/36, 307/08, 307/50 e 311/40. [2] 

(b) Nos compostos contendo dois ou mais heteroanéisl abrangidos por grupos principais diferentes, não-condensados entre si nem com 
sistema de anéis carbocíclico comum, cada heteroanel é mostrado como informação complementar. Os códigos apropriados 
escolhidos dentre os grupos 203/00 a 347/00, com exceção dos grupos 203/02, 209/06, 209/84, 211/02, 213/08 a 213/14, 213/803 a 
213/807, 243/26 a 243/36, 251/56 a 251/62, 295/023, 301/00 a 301/36, 307/08, 307/50 e 311/40, são determinados pela cisão de 
todos os outros heteroanéis considerando-se os últimos como substituinte. Os locais das cisões são escolhidos de modo a obter os 
substituintes que apareçam no último local da Classificação, por ex., os anéis relevantes de  

,                                     , 
e a informação da invenção e a informação adicional referente a este composto será: C 07 D 401/06 // (C 07 D 401/06, 213:58, 
233:24). [2] 

 
(c ) Para os compostos contendo um sistema de anéis condensados tendo dois ou mais heteroanéisl relevantes e para os quais não foi 

previsto nenhum específico, todos os anéis relevantes tendo hetero átomos como elementos do anel são mostrados como informação 
complementar. Estes anéis são indicados pelo símbolo do grupo principal dos grupos 203/00 a 347/00, excetuando-se os grupos 
207/00, 211/00 a 219/00, 233/00, 295/00, 301/00 e 309/00 [2] 

 é classificado no grupo 233/22, e o composto

e são considerados
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(d) Para os compostos contendo dois ou mais sistemas de anéis condensados cada um contendo dois ou mais heteroanéis cada sistema 
condensado é apresentado a título de informação complementar. Os códigos apropriados são escolhidos dentre os grupos 451/00 a 
517/00 e com exceção dos grupos 463/02 a 463/08, 477/02 a 477/08, 499/04 a 499/20, 501/02 a 501/12, 503/02 a 503/08 e 505/02 a 
505/08, e são determinados considerando-se separadamente  cada sistema condensado por vez. [2] 

(8) Nessa subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 07 M. Os códigos de indexação devem ser não 
ligados. [6] 

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

 
 
Índice da subclasse 
 
COMPOSTOS CONTENDO UM ÚNICO 
HETEROANEL 

TENDO NITROGÊNIO COMO 
HETERO ÁTOMO DO ANEL 

 apenas átomo de nitrogênio 
 um átomo de nitrogênio 
 Polimetilenoimina................................................. 295/00 
 Preparação de lactamas......................................... 201/00 
 anel de três membros ............................................ 203/00 
 anel de quatro membros........................................ 205/00 
 anel de cinco membros ............................ 207/00, 209/00 
 anel de seis membros ................. 211/00, 213/00, 215/00, 
  217/00, 219/00, 221/00 
 anel de sete membros............................................ 223/00 
 outros compostos ..................................... 225/00, 227/00 
 dois átomos de nitrogênio 
 anel de quatro membros........................................ 229/00 
 anel de cinco membros ............................ 231/00, 233/00 
  235/00 
 anel de seis membros .................. 237/00, 239/00, 241/00 
 Piperazina ....................................................... 295/00 
 anel de sete membros............................................ 243/00 
 outros compostos ..................................... 245/00, 247/00 
 três átomos de nitrogênio 
 anel de cinco membros ......................................... 249/00 
 anel de seis membros ............................... 251/00, 253/00 
 outros compostos ................................................. 255/00 
 quatro ou mais átomos de  
 nitrogênio ....................................................... 257/00, 259/00 
 átomos de nitrogênio e oxigênio 
 anel de cinco membros................................ 261/00, 263/00 
  271/00 
 anel de seis membros .................................. 265/00, 273/00 
 morfolina .............................................................. 295/00 
 Outros compostos .......................... 267/00, 269/00, 273/00 
 átomos de nitrogênio e enxofre 
 anel de cinco membros................................ 275/00, 277/00 
  285/00 
 anel de seis membros .................................. 279/00, 285/00 
 Tiomorfolina......................................................... 295/00 
 Outros Compostos.......................... 281/00, 283/00, 285/00 
 átomos de nitrogênio, oxigênio e 
 enxofre ........................................................................... 291/00 
TENDO OXIGÊNIO COMO HETERO 
ÁTOMO DO ANEL 
 apenas átomos de oxigênio 
 um átomo de oxigênio 
 anel de três membros ............................... 301/00, 303/00 

 
 anel de quatro membros ........................................305/00 
 anel de cinco membros ..........................................307/00 
 anel de seis membros................................309/00, 311/00 
 outros compostos......................................313/00, 315/00 
 dois átomos de oxigênio 
 anel de cinco membros ..........................................317/00 
 anel de seis membros.............................................319/00 
 outros compostos...................................................321/00 
 três ou mais átomos de oxigênio..................................323/00 
 Outros compostos .................................................325/00 
 átomos de oxigênio e nitrogênio 
 anel de cinco membros.................... 261/00, 263/00/ 271/00 
 anel de seis membros......................................265/00, 273/00 
 morfolina...............................................................295/00 
 Outros compostos ..............................267/00, 269/00, 273/00 
 átomos de oxigênio e enxofre ............................................327/00 
 átomos de nitrogênio, oxigênio e enxofre ..........................291/00 
CONTENDO ENXOFRE COMO HETERO 
ÁTOMO DO ANEL 
 apenas átomos de enxofre 
 um átomo de enxofre 
 anel de cinco membros ..........................................333/00 
 anel de seis membros............................................335/00, 
 outros compostos......................................331/00, 337/00 
 dois ou mais átomos de enxofre......................339/00, 341/00 
 átomos de enxofre e nitrogênio 
 anel de cinco membros 275/00, 277/00; 285/00 
 anel de seis membros......................................279/00, 285/00 
 Tiomorfolina .........................................................295/00 
 Outros Compostos .............................281/00, 283/00, 285/00 
 átomos de enxofre e oxigênio ............................................327/00 
 átomos de enxofre, nitrogênio  e oxigênio .........................291/00 
TENDO SELÊNIO OU TELÚRIO COMO  
HETEROÁTOMOS DO ANEL 
 apenas átomos de selênio ou telúrio...................................345/00 
 juntamente com átomos de nitrogênio ...............................293/00 
 juntamente com átomos de oxigênio..................................329/00 
 juntamente com átomos de enxofre ...................................343/00 
TENDO UM ÁTOMO DE HALOGÊNIO 
COMO HETEROÁTOMO DO ANEL....................................347/00 
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COMPOSTOS CONTENDO DOIS OU MAIS  
HETEROANÉIS 

 NO MESMO SISTEMA DE ANÉIS 
 TENDO NITROGÊNIO COMO HETERO 
 ÁTOMO DO ANEL 
 apenas nitrogênio 
 pelo menos um anel de seis membros com  
 um átomo de nitrogênio .............................................. 471/00 
 Tropano, granatano ............................................... 451/00 
 Quinina, quinuclidina, 
 isoquinuclidina...................................................... 453/00 
 Emetina, berberina................................................ 455/00 
 Ácido lisérgico, alcalóides 
 de ergot ................................................................. 457/00 
 Ioimbina................................................................ 459/00 
 Vincamina............................................................. 461/00 
 Carbacefalosporinas............................................ 463/000 
 
 Outros compostos................................ 487/00/507/00/513/00 
 Purina.................................................................... 473/00 
 Pteridina................................................................ 475/00 
 Tienamicina .......................................................... 477/00 
 nitrogênio e oxigênio ........................ 491/00, 498/00, 507/00 
 Mofrina ................................................................. 489/00 
 Oxapenicilinas ...................................................... 503/00 
 Oxacefalosporinas................................................. 505/00 
 nitrogênio e enxofre ....................................... 507/00, 513/00 
 Penicilina .............................................................. 499/00 
 Cefalosporina........................................................ 501/00 
 nitrogênio, oxigênio e enxofre ....................... 507/00, 515/00 
 
TENDO OXIGÊNIO COMO HETEROÁTOMO DO 
ANEL 
 apenas oxigênio........................................................... 493/00 
 oxigênio e nitrogênio ........................ 491/00, 498/00, 507/00 
 Morfina ................................................................. 489/00 
 Oxapenicilinas ...................................................... 503/00 

Oxacefalosporinas................................................. 505/00 
 oxigênio e enxofre....................................................... 497/00 
 oxigênio, nitrogênio e enxofre ....................... 507/00, 515/00 
TENDO ENXOFRE COMO HETEROÁTOMO DO ANEL 
 apenas enxofre em um anel determinado .................... 495/00 
 enxofre e oxigênio....................................................... 497/00 
 enxofre, nitrogênio e oxigênio ....................... 507/00, 515/00 
TENDO SELÊNIO, TELÚRIO OU HALOGÊNIO  
COMO HETEROÁTOMOS  DO ANEL ................................ 517/00 

EM DIFERENTES SISTEMAS CÍCLICOS, 
CADA QUAL CONTENDO APENAS UM 
HETEROANEL  

TENDO NITROGÊNIO COMO 
HETEROÁTOMO DO ANEL 

 apenas nitrogênio 
 pelo menos um anel de seis membros com  
 um átomo de nitrogênio............................................401/00 
 Outros compostos.....................................................403/00 

 nitrogênio e oxigênio.........................................405/00, 413/00 
 nitrogênio e enxofre........................................................417/00 

 tiamina......................................................................415/00 
 nitrogênio, oxigênio e enxofre ........................................419/00 

TENDO NITROGÊNIO COMO HETERO 
ÁTOMO DO ANEL 

 apenas oxigênio ..............................................................407/00 
 oxigênio e nitrogênio.........................................405/00, 413/00 
 oxigênio e enxofre ..........................................................411/00 
 oxigênio, nitrogênio e enxofre ........................................419/00 

TENDO ENXOFRE COMO HETEROÁTOMO DO 
ANEL 

 apenas enxofre em um ciclo determinado.......................409/00 
 enxofre e nitrogênio........................................................417/00 
 tiamina......................................................................415/00 
 enxofre e oxigênio ..........................................................411/00 
 enxofre,  nitrogênio e oxigênio.......................................419/00 

TENDO SELÊNIO, TELÚRIO OU HALOGÊNIO 
COMO HETEROÁTOMOS DO ANEL............................421/00 

COMPOSTOS CONTENDO DOIS OU MAIS  
SISTEMAS CÍCLICOS TENDO CADA QUAL 
DOIS OU MAIS HETEROANÉIS ..........................................519/00 
ALCALÓIDES 
 Emetina..............................................................................455/00 
 Ergot .....................................................................457/00, 519/00 
 Granatanina........................................................................451/00 
 Morfina ..............................................................................489/00 
 Nicotina .............................................................................401/00 
 Papaverina .........................................................................217/20 
 Quinina ..............................................................................453/00 
 Estriquinina........................................................................498/00 
 Tropânicos .........................................................................451/00 
CEFALOSPORINA.................................................................501/00 
PENICILINA...........................................................................499/00 
PTERIDINA ............................................................................475/00 
TIENAMICINA.......................................................................477/00 
PURINA ..................................................................................473/00 
TIAMINA................................................................................415/00 
COMPOSTOS CONTENDO HETEROANÉIS 
NÃO ESPECIFICADOS..........................................................521/00 
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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) 

Compostos heterocíclicos tendo apenas nitrogênio como hetero- 
 átomo do anel. [2]  
 
201/00 Preparação, separação, purificação ou estabilização de 

lactamas não substituídas [2] 
201/02 . Preparação de lactamas [2] 
201/04 . . a partir ou por meio de oximas por rearranjo de 

Beckmann [2] 
201/06 . . . a partir de cetonas por meio de formção e 

rearranjo simultâneos de oxima [2] 
201/08 . . a partir de ácidos carboxílicos ou de seus derivados, 

por ex., de ácidos hidroxi-carboxílicos, de lactonas, 
de nitrilas [2] 

201/10 . . a partir de compostos cicloalifáticos por nitrosilação 
e rearranjo simultâneos [2] 

201/12 . . por despolimerização de poliamidas [2]  
201/14 . Preparação de sais ou adutos de lactamas [2]  
201/16 . Separação ou purificação (separação de sais 

inorgânicos C 01) [2]  
201/18 . Estabilização [2] 
 
203/00 Compostos heterocíclicos contendo anel de três 

membros com um átomo de nitrogênio como o único 
heteroátomo do anel [2] 

203/02 . Preparação por fechamento do anel [2] 
203/04 . não-condensados com outros anéis [2]  
203/06 . . não tendo ligações duplas entre os elementos do 

anel ou entre membros do anel e não membros do 
anel [2] 

203/08 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos, ou de hidrocarboneto 
substituídos, diretamente ligados ao átomo de 
nitrogênio do anel [2] 

203/10 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio de ligação simples [2] 

203/12 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
nitrogênio que não fazem parte de um 
radical nitro [2] 

203/14 . . . . com anéis carbocíclicos ligados diretamente 
ao átomo de nitrogênio do anel [2] 

203/16 . . . com átomo de nitrogênio de anel acilado [2] 
203/18 . . . . por ácidos carboxílicos, ou por seus 

análogos de enxofre ou de nitrogênio [2] 
203/20 . . . . por ácido de carbono, ou por seus análogos 

de enxofre ou nitrogênio, por ex., 
carbamatos [2] 

203/22 . . . com heteroátomos diretamente ligados ao átomo 
de nitrogênio do anel [2] 

203/24 . . . . Átomos de enxofre [2] 
203/26 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
 
205/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de quatro 

membros com um átomo de nitrogênio com o único 
heteroátomo do anel [2] 

205/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
205/04 . . não tendo ligações duplas entre membros do anel ou 

entre membro do anel e não membros do anel [2] 
205/06 . . tendo uma dupla ligação entre membros do anel ou 

entre membro do anel e um não membro do anel [2] 
205/08 . . . com um átomo de oxigênio diretamente ligado 

na posição 2, por ex., β-lactamas [2] 
205/085 .  . . . com um átomo de nitrogênio diretamente 

ligado na posição 3 [5] 
205/09 . . . . com um átomo de enxofre diretamente 

ligado na posição 4 [5] 

205/095 . . . . . com um átomo de nitrogênio 
diretamente ligado na posição 3 [5] 

205/10 . . tendo duas duplas ligações entre membros do anel 
ou entre membro do anel e não membros do 
anel [2] 

205/12 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 
de anéis carbocíclicos [2] 

 
207/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de cinco 

membros não-condensados com um átomo de nitrogênio 
como o único heteroátomo do anel [2] 

 
Nota 
 
 Pirrolidinas tendo apenas átomos de hidrogênio ligados aos 

átomos de carbono do anel são classificados em 295/00 [2] 
 
207/02 . com apenas átomos de hidrogênio ou de carbono 

diretamente ligados ao átomo de nitrogênio do anel [2] 
207/04 . . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
207/06 . . . com radicais, contendo apenas átomos de 

hidrogênio e carbono, ligados aos átomos de 
carbono do anel [2] 

207/08 . . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 
por heteroátomos, ligados aos átomos de 
carbono do anel [2] 

207/09 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
nitrogênio não fazendo parte do radical  
nitro [3] 

207/10 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a um halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila, diretamente ligados aos 
átomos de carbono do anel [2] 

207/12 . . . . Átomos de oxigênio ou de enxofre [2] 
207/14 . . . . Átomos de nitrogênio que não fazem parte 

de um radical nitro [2] 
207/16 . . . . Átomos de carbono com três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
[2] 

207/18 . . tendo uma dupla ligação entre membros do anel ou 
entre um membro do anel e um não membro do 
anel [2] 

207/20 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído, diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

207/22 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no máximo 
uma ligação a halogênio, por ex., radicais éster de 
nitrila diretamente ligados a átomos de carbono do 
anel [2] 

207/24 . . . . Átomos de oxigênio ou de enxofre [2] 
207/26 . . . . . 2 � Pirrolidonas [2] 
207/263 . . . . . . com apenas átomos de 

hidrogênio ou radicais contendo 
apenas átomos de hidrogênio e 
carbono diretamente ligados a 
outros átomos de carbono do 
anel [3] 
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207/267 . . . . . . . com apenas átomos de hidrogênio 
ou radicais contendo apenas 
átomos de hidrogênio e de carbono 
diretamente ligados ao átomo de 
nitrogênio do anel [3] 

207/27  . . . . . . . com radicais de 
hidrocarbonetos substituídos 
diretamente ligados ao átomo 
de nitrogênio do anel [3] 

207/273 . . . . . . com heteroátomos ou com átomos de 
carbono tendo três ligações a 
heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais 
éster ou nitrila, diretamente ligados a 
outros átomos de carbono do anel [3] 

207/277 . . . . . . . Átomos de carbono tendo três 
ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais de éster ou nitrila 
[3] 

207/28 . . . . . . . . Ácidos 2-pirrolidona-5-
carboxílicos; Seus derivados 
funcionais, por ex., ésteres, 
nitrilas [3] 

207/30 . . tendo duas duplas ligações entre membros do anel ou 
entre membros do anel e não membros do anel [2] 

207/32 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto substituído 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel 
[2] 

207/323 . . . . com apenas átomos de hidrogênio ou radicais 
contendo apenas átomos de hidrogênio e de 
carbono diretamente ligado a átomos de 
nitrogênio do anel [3] 

207/325 . . . . com radicais de hidrocarbonetos substituído 
diretamente ligados ao átomo de nitrogênio do 
anel [3] 

207/327 . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais de éster ou nitrila [3] 

207/33 . . . . com radicais de hidrocarbonetos substituído, 
ligados diretamente a átomos de carbono do 
anel [3] 

207/333 . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio ou de enxofre [3] 

207/335 . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
nitrogênio não fazendo parte de um radical 
nitro [3] 

207/337 . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex.,  radicais de éster ou nitrila [3] 

207/34 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

207/36 . . . . Átomos de oxigênio ou de enxofre [2] 
207/38 . . . . . 2-Pirrolonas [2] 
207/40 . . . . . 2,5-Pirrolidin-diona [2] 
207/404. . . . . . com apenas átomos de hidrogênio 

ou radicais contendo apenas átomos 
de hidrogênio e de carbono 
diretamente ligados a outros átomos 
de carbono, por ex: succinimida 

207/408 . . . . . . Radicais contendo apenas 
átomos de hidrogênio e carbono 
ligados a átomos de carbono do anel 
[3] 

207/412. . . . . . . Radicais acíclicos contendo 
mais de seis átomos de 
carbono [3] 

207/416. . . . . . com heteroátomos ou com átomos 
de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais 
éster ou nitrila, diretamente ligados 
a outros átomos de carbono do anel 
[3] 

207/42 . . . . Radicais nitro [2] 
207/44 . . tendo três duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
207/444 . . . tendo dois átomos de oxigênio com duplas 

ligações diretamente ligados nas posições 2 
e 5 [3] 

207/448. . . . com apenas átomos de hidrogênio ou 
radicais contendo apenas átomos de 
hidrogênio e de carbono diretamente ligados 
a outros átomos de carbono do anel, por ex., 
maleimida [3] 

207/452. . . . . com radicais de hidrocarbonetos, 
substituídos por heteroátomos, 
diretamente ligados ao átomo de 
nitrogênio do anel [3] 

207/456. . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
outros átomos de carbono do anel [3] 

207/46 . com heteroátomos diretamente ligados ao átomo de 
nitrogênio do anel [2] 

207/48 . . Átomos de enxofre [2] 
207/50 . . Átomos de nitrogênio [2] 
 
209/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de cinco 

membros condensados com outros anéis, com um átomo 
de nitrogênio como o único heteroátomo do anel [2] 

209/02 . condensados com um anel carbocíclico [2] 
209/04 . . Indóis; Indóis hidrogenados [2] 
209/06 . . . Preparação de indol a partir de alcatrão de hulha 

[2] 
209/08 . . . com apenas átomos de hidrogênio ou radicais 

contendo apenas átomos de hidrogênio e de 
carbono ligados diretamente a átomos de 
carbono do heteroanel [2] 

209/10 . . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 
por heteroátomos diretamente ligados a átomos 
de carbono do heteroanel [2] 

209/12 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio [2] 

209/14 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
nitrogênio não fazendo parte de um radical 
nitro [2] 

209/16 . . . . . Triptaminas [2] 
209/18 . . . . Radicais substituídos por átomos de 

carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais de éster ou nitrila [2] 

209/20 . . . .  .   substituído adicionalmente por átomos 
de nitrogênio, por ex., triptofano [2] 

209/22 . . . . . com um radical aralquil ligado ao átomo 
de nitrogênio do anel [2] 
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209/24 . . . . . com um radical alquil ou cicloalquil 

ligado ao átomo de nitrogênio do anel 
[2] 

209/26 . . . . . com um radical acila ligado ao átomo de 
nitrogênio do anel [2] 

209/28 . . . . . . Ácido 1-(4-clorobenzoil)-2-metil-
indolil-3-acético substituído na 
posição 5 por um átomo de oxigênio 
ou de nitrogênio; Seus ésteres [2] 

209/30 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, diretamente 
ligados a átomos de carbono do heteroanel [2] 

209/32 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
209/34 . . . . . na posição [2] 
209/36 . . . . . na posição 3, por ex., adenocromo [2] 
209/38 . . . . . nas posições 2 e 3, por ex. isatina [2] 
209/40 . . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de 

um radical nitro, por ex., semicarbazona de 
adenocromo [2] 

209/42 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
[2] 

209/43 . . . com um radical -OCH2 CH(OH) CH2NH2, que 
pode ser adicionalmente substituído, ligado nas 
posições 4, 5, 6 ou 7 [5] 

209/44 . . Iso-indóis; Iso-indóis hidrogenados [2] 
209/46 . . . com um átomo de oxigênio na posição 1 [2] 
209/48 . . . com átomos de oxigênio nas posições 1 e 3, por 

ex., ftalimida [2] 
209/49 . . . . e tendo na molécula um radical acila 

contendo um anel de três membros 
saturado, por ex., ésteres de ácido 
crisantemocarboxílico [5] 

209/50 . . . com átomos de oxigênio e nitrogênio nas 
posições 1 e 3 [2] 

209/52 . . Condensados com um anel outro que não de seis 
membros [2] 

209/54 . . Condensados em espiro [2] 
209/56 . Sistemas cíclicos contendo três ou mais anéis [2] 
209/58 . . condensados em [b] ou [c] [2] 
209/60 . . . Nafto[b]pirróis;Nafto[b]pirróis hidrogenados 

[2] 
209/62 . . . Nafto[c]pirróis;Nafto[c]pirróis hidrogenados [2] 
209/64 . . . . com um  átomo de oxigênio na posição 1 

[2] 
209/66 . . . . com  átomos de oxigênio nas posições 1 e 3 

[2] 
209/68 . . . . com átomos de oxigênio e nitrogênio nas 

posições 1 e 3 [2] 
209/70 . . . contendo anéis carbocíclicos outros que não de 

seis membros [2] 
209/72 . . . 4,7 Endo-alquileno-iso-indóis [2] 
209/74 . . . . com um átomo de oxigênio na posição 1 [2] 
209/76 . . . . com átomos de oxigênio nas posições  

1 e 3 [2] 
209/78 . . . . com átomos de oxigênio e nitrogênio nas 

posições 1 e 3 [2] 
209/80 . . condensados em [b,c] ou [b,d] [2] 
209/82 . . . Carbazolas, Carbazolas hidrogenadas [2] 
209/84 . . . . Separação, por ex., do alcatrão; 

Purificação [2] 

 
209/86 . . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais 

de hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído, diretamente ligados a átomos de 
carbono do sistema de anel [2] 

209/88 . . . . com heteroátomos ou com átomos de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais éster ou nitrila, diretamente 
ligados a átomos de carbono do sistema de 
anel [2] 

209/90 . . . Benzo [c,d] indóis; Benzo [c,d] indóis 
hidrogenados [2] 

209/92 . . . . Naftostiril [2] 
209/94 . . . Contendo anéis carbocíclicos outros que não de 

seis membros 
209/96 . . Sistemas cíclicos condensados em espiro [2] 

 
211/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de piridina 

hidrogenados, não-condensados com outros anéis [2] 
 
Notas 
(1) Neste grupo o seguinte termo é empregado com o significado 

indicado:  
� "hidrogenado" significa tendo menos de três ligações 

duplas entre os membros do anel ou entre os membros do 
anel e não membros do anel [2] 

(2) Piperidinas  tendo apenas átomos de hidrogênio ligados a 
átomos de  carbono  do anel são classificadas no grupo 
295/00 [2] 

 
211/02 . Preparação por fechamento do anel ou por 

hidrogenação [2] 
211/04 . com apenas átomos de hidrogênio ou de carbono 

diretamente ligados ao átomo de nitrogênio do anel [2] 
211/06 . . não tendo duplas ligações entre membro do anel ou 

entre membro do anel e não membros do anel [2] 
211/08 . . . com radicais de hidrocarbonetos ou de 

hidrocarboneto substituído ligados diretamente 
a átomos de carbono do anel [3] 

211/10 . . . . com radicais contendo apenas átomos de 
carbono e hidrogênio ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

211/12 . . . . . com apenas átomos de hodrogênio ligados 
ao átomo de nitrogênio do anel [2] 

211/14 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos ou de 
hidrocarboneto substituído ligados ao 
átomo de nitrogênio do anel [2] 

211/16 . . . . . com o átomo de nitrogênio do anel 
acilado [2] 

211/18 . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por heteroátomos ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

211/20 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por átomos de oxigênio ou 
de enxofre ligados em ligações simples 
(ligados ao mesmo átomo de carbono 
211/30) [2] 

211/22 . . . . . . por átomos de oxigênio [2] 
211/24 . . . . . . por átomos de enxofre aos quais é 

ligado um segundo heteroátomo [2] 
211/26 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituídos por átomos de nitrogênio 
[2] 

211/28 . . . . . . aos quais é ligado um segundo 
heteroátomo [2] 
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211/30 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por átomos de oxigênio 
ou de enxofre ligados por duplas 
ligações ou por dois átomos de 
oxigênio ou de enxofre ligados por 
ligação simples ao mesmo átomo de 
carbono [2] 

211/32 . . . . . . por átomos de oxigênio [2] 
211/34 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituídos por átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com 
no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais éster ou nitrila [2] 

211/36 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

211/38 . . . . Átomos de halogênio ou radicais nitro [2] 
211/40 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
211/42 . . . . . ligados na posição 3 ou 5 [2] 
211/44 . . . . . ligados na posição 4 [2] 
211/46 . . . . . . tendo um átomo de hidrogênio 

como o segundo substituinte na 
posição 4 [2] 

211/48 . . . . . . tendo um átomo de carbono acíclico 
ligado na posição 4 [2] 

211/50 . . . . . . Radical aroíla [2] 
211/52 . . . . . . tendo um radical arila como o 

segundo substituinte na posição 4 
[2] 

211/54 . . . . Átomos de enxofre [2] 
211/56 . . . . Átomos de nitrogênio (radicais nitro 

211/38) [2] 
211/58 . . . . . ligados na posição 4 [2] 
211/60 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
[2] 

211/62 . . . . . ligados na posição 4 [2] 
211/64 . . . . . . tendo um radical arila como o 

segundo substituinte na posição 4 
[2] 

211/66 . . . . . . tendo um heteroátomo como o 
segundo substituinte na posição 4 
[2] 

211/68 . . tendo uma dupla ligação entre membro do anel ou 
entre um membro do anel e um não membro do anel 
[2] 

211/70 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

211/72 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, diretamente 
ligados a átomos de carbono do anel [2] 

211/74 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
211/76 . . . . . ligados na posição 2 ou 6 [2] 
211/78 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio [2] 

211/80 . . tendo duas duplas ligações entre membros do anel 
ou entre membro do anel e não membros do anel [2] 

211/82 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído, diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

211/84 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, diretamente a 
átomos de carbono do anel [2] 

211/86 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
211/88 . . . . . ligados nas posições 2 e 6, por ex., 

glutarimida [2] 
211/90 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio [2] 

211/92 . com um heteroátomo diretamente ligado ao átomo de 
nitrogênio do anel [2] 

211/94 . . Átomo de oxigênio, por ex., N-óxido de piperidina 
[2] 

211/96 . . Átomo de enxofre [2] 
211/98 . . Átomo de nitrogênio [2] 

 
213/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de seis 

membros, não-condensados com outros anéis, com um 
átomo de nitrogênio com o único heteroátomo do anel e 
tendo três ou mais ligações duplas entre membro do anel 
ou entre membro do anel e não membro do anel [2] 

213/02 . tendo três duplas ligações entre membro do anel ou 
entre membro do anel e não membro do anel [2] 

213/04 . . não tendo nenhuma ligação entre o átomo de 
nitrogênio do anel e não membro do anel ou tendo 
apenas átomos de hidrogênio ou carbono 
diretamente ligados ao átomo de nitrogênio do anel 
[2]  

213/06 . . . contendo apenas átomos de hidrogênio e de 
carbono em adição ao átomo de nitrogênio do 
anel [2] 

213/08 . . . . Preparação por fechamento do anel [2] 
213/09 . . . . . envolvendo o uso de amônia, aminas, 

sais de amina ou nitrilas [3] 
213/10 . . . . . . a partir de acetaldeído ou seus 

polímeros cíclicos [3] 
213/12 . . . . . . a partir de compostos insaturados 

[3] 
213/127 . . . . Preparação a partir de compostos 

contendo anéis de piridina [3] 
213/133 . . . . Preparação por desidrogenação de 

compostos de piridina hidrogenada [3] 
213/14 . . . . Preparação a partir de compostos contendo 

oxigênio heterocíclico [2] 
213/16 . . . . contendo apenas um anel de piridina [2] 
213/18 . . . . . Seus sais [2] 
213/20 . . . . . Seus compostos quaternários [2] 
213/22 . . . . contendo dois ou mais anéis de piridina 

diretamente ligados um ao outro, por ex., 
bipiridila [2] 

213/24 . . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 
ligados a átomos de carbono do anel [2] 

213/26 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
halogênio ou por radicais nitro [2] 

213/28 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio ou de enxofre ligados por ligações 
simples (ligados ao mesmo átomo de 
carbono 213/44) [2] 

213/30 . . . . . Átomos de oxigênio [2] 
213/32 . . . . . Átomos de enxofre [2] 
213/34 . . . . . . aos quais é ligado um segundo 

heteroátomo [2] 
213/36 . . . . Radicais substituídos por átomos de 

nitrogênio ligados por ligações simples 
(radicais nitro 21326) [2] 
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213/38 . . . . . tendo apenas hidrogênio ou radicais 
de hidrocarbonetos ligados ao átomo de 
nitrogênio substituinte [2] 

213/40 . . . . . Átomo de nitrogênio substituinte 
acilado [2] 

213/42 . . . . . tendo heteroátomos ligados ao átomo de 
nitrogênio substituinte (radicais nitro 
213/26) [2] 

213/44 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio, enxofre ou nitrogênio ligados por 
duplas ligações ou por dois de tais átomos 
ao mesmo átomo de carbono por ligações 
simples [2] 

213/46 . . . . . Átomos de oxigênio [2] 
213/48 . . . . . . Radicais de aldeído [2] 
213/50 . . . . . . Radicais cetônicos [2] 
213/51 . . . . . . Radicais acetal [2] 
213/52 . . . . . Átomos de enxofre [2] 
213/53 . . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
213/54 . . . . Radicais substituídos por átomos de 

carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais éster ou nitrila [2] 

213/55 . . . . . Ácidos ; Ésteres [2] 
213/56 . . . . . Amidas [2] 
213/57 . . . . . Nitrilas [2] 
213/58 . . . . . Amidinas [2] 
213/59 . . . . . com pelo menos uma das ligações sendo 

ao enxofre [2] 
213/60 . . . com heteroátomo ou com átomos de carbono 

tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

213/61 . . . . Átomos de halogênio ou radicais nitro [2] 
213/62 . . . . Átomos de oxigênio ou de enxofre [2] 
213/63 . . . . . Um átomo de oxigênio [2] 
213/64 . . . . . . ligado na posição 2 ou 6 [2] 
213/643 . . . . . . . 2-Fenóxipiridinas; Seus 

derivados [5] 
213/647 . . . . . . . e tendo na molécula um 

radical acila contendo um 
anel de três membros 
saturado, por ex., ésteres do 
ácido crisantemocar-
boxílico [5] 

213/65 . . . . . . ligado na posição 3 ou 5 [2] 
213/66 . . . . . . . tendo na posição 3 um átomo de 

oxigênio e nas posições 4 e 5 um 
átomo de carbono ligado a um 
átomo de oxigênio, enxofre ou 
nitrogênio, por ex., piridoxal [2] 

213/67 . . . . . . . . 2-Metil-3-hidroxi-4,5-bis 
(hidroxi-metil) piridina, isto 
é piridoxina [2] 

213/68 . . . . . . ligados na posição 4 [2] 
213/69 . . . . . Dois ou mais átomos de oxigênio [2] 
213/70 . . . . . átomos de enxofre 
213/71 . . . . . . aos quais é ligado um segundo 

heteroátomo  [4] 
213/72 . . . . Átomos de  nitrogênio (radicais nitro 

213/61) [2] 
213/73 . . . . . Radicais amino ou imino não 

substituídos [2] 
213/74 . . . . . Radicais amino ou imino substituídos 

por radicais de hidrocarbonetos ou de 
hidrocarboneto substituído [2] 

213/75 . . . . . Radicais amino ou imino acilados pelos 
ácido carboxílico ou ácido de carbono 
ou por seus análogos de enxofre ou de 
nitrogênio, por ex., carbamatos [2]  

213/76 . . . . . aos quais é  ligado um segundo 
heteroátomo (radicais nitro 213/61) [2] 

213/77 . . . . . . . Radicais hidrazina [2] 
213/78 . . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos, com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais 
éster ou nitrila [2] 

213/79 . . . . . . Ácidos; Ésteres [2] 
213/80 . . . . . . na posição 3 [2] 
213/803 . . . . . . Processos porpreparação [3] 
213/807. . . . . . . por oxidação de piridinas ou de 

piridinas condensadas [3] 
213/81 . . . . . . Amidas, Imidas [3] 
213/82 . . . . . . . na posição 3 [2] 
213/83 . . . . . . Tioácidos; Tioésteres; Tiomidas; 

Tioimidas [2] 
213/84 . . . . . . Nitrilas [2] 
213/85 . . . . . . . na posição 3 [2] 
213/86 . . . . . Hidrazidas; Seus tio-ou imino-

análogos [2] 
213/87 . . . . . . na posição 3 [2] 
213/88 . . . . . Nicotinoilidrazonas [2] 
213/89 . . com heteroátomos diretamente ligados ao átomo de 

nitrogênio do anel [2] 
213/90 . tendo mais de três duplas ligações entre membros do 

anel ou entre membros do anel e não membros do anel 
[2] 

 
215/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas cíclicos da 

quinolina ou da quinolina hidrogenada [2] 

215/02 . não tendo nenhuma ligação entre o átomo de nitrogênio 
do anel e um não membro do anel ou tendo apenas 
átomos de hidrogênio ou átomos de carbono 
diretamente ligados ao átomo de nitrogênio do anel [2] 

215/04 . . com apenas átomos de hidrogênio ou radicais 
contendo apenas átomos de hidrogênio e de 
carbono, diretamente ligados ao átomo de carbono 
do anel [2] 

215/06 . . . tendo apenas átomos de hidrogênio ou radicais 
de hidrocarbonetos ou hidrocarboneto 
substituído, ligados ao átomos de nitrogênio do 
anel [2] 

215/08 . . . com o átomo de nitrogênio do anel acilado [2] 
215/10 . . . Compostos quartenários [2] 
215/12 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 

ligados a átomos de carbono do anel [2] 
215/14 . . . Radicais substituídos por átomos de oxigênio 

[2] 
215/16 . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 

três ligações a heteroátomos como no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

215/18 . . . Átomos de halogênio ou radicais  nitro [2] 
215/20 . . . Átomos de oxigênio (quinoftalonas C 0 9 B 

25/00) [2] 
215/22 . . . . ligados na posição 2 ou 4 [2] 
215/227 . . . . . somente um átomo de oxigênio o 

qual está ligado na posição 2 [5] 
215/233 . . . . . somente um átomo de oxigênio o 

qual está ligado na posição 4 [5] 
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215/24 . . . . ligados na posição 8 [2] 
215/26 . . . . . Álcoois; Seus éteres [2] 
215/28 . . . . . . com átomos de halogênio ou radicais 

nitro nas posições 5, 6 ou 7 [2] 
215/30 . . . . . . Sais metálicos; Quelatos [2] 
215/32 . . . . . . Ésteres [2] 
215/34 . . . . . . . Carbamatos [2] 
215/36 . . . Átomos de enxofre (215/24 tem prioridade) [2] 
215/38 . . . Átomos de nitrogênio (radicais nitro 215/18) [2] 
215/40 . . . . ligados na posição 8 [2] 
215/42 . . . . ligados na posição 4 [2] 
215/44 . . . . . com radicais arila ligados aos ditos 

átomos de nitrogênio [2] 
215/46 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituído por átomos de nitrogênio 
ligados aos ditos átomos de nitrogênio [2] 

215/48 . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos com no máximo uma ligação a 
halogênio [2] 

215/50 . . . . ligados na posição 4 [2] 
215/52 . . . . . com radicais arila ligados na posição 2 [2] 
215/54 . . . . ligados na posição 3 [2] 
215/56 . . . . . com átomos de oxigênio na posição 4 [2] 
215/58 . com heteroátomos liagdos diretamente ao átomo de 

nitrogênio do anel [2] 
215/60 . . N-óxidos [2] 
 
217/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas cíclicos da 

isoquinolina ou da isoquinolina hidrogenada [2] 
217/02 . com apenas átomos de hidrogênio ou radicais contendo 

apenas átomos de carbono e de hidrogênio, diretamente 
ligados a átomos de carbono do anel contendo 
nitrogênio; Alquileno-bisoquinolinas [2] 

217/04 . . com radicais de hidrocarbonetos ou de 
hidrocarboneto substituídos ligados ao átomo de 
nitrogênio do anel [2] 

217/06 . . com o átomo de nitrogênio do anel acilado por 
ácidos carboxílicos, pelo ácido de carbono ou por 
seus análogos de enxofre ou de nitrogênio, por ex., 
carbamatos [2] 

217/08 . . com um heteroátomo diretamente ligado ao átomo 
de nitrogênio do anel [2] 

217/10 . . Compostos quaternários [2] 
217/12 . com radicais substituídos por heteroátomos ligados aos 

átomos de carbono do anel contendo nitrogênio [2] 
217/14 . . outros que não radicais aralquila [2] 
217/16 . . substituídos por átomos de oxigênio [2] 
217/18 . . Radicais aralquila  [2] 
217/20 . . com átomos de oxigênio diratamente ligados ao 

anel aromático do dito radical aralquila, por ex., 
papaverina [2] 

217/22 . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel 
contendo nitrogênio  

217/24 . . Átomos de oxigênio [2] 
217/26 . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

hatero-átomos com no máximo uma ligação a 
   halogênio [2] 

219/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas cíclicos de 
acridina ou de acridina hidrogenada [2] 

219/02 . com apenas hidrogênio, radicais de hidrocarbonetos ou 
de hidrocarboneto substituídos, diretamente ligados a 
átomos de carbono do sistema cíclico [2] 

219/04 . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a um halogênio, por ex., radicais éster ou 
nitrila, diretamente ligados a átomos de carbono do 
sistema cíclico [2] 

219/06 . . Átomos de oxigênio [2] 
219/08 . . Átomos de nitrogênio (corantes de acridina C 09 B 

15/00) [2] 
219/10 . . . ligados na posição 9 [2] 
219/12 . . . Radicais aminoalquil-amino ligados na  

posição 9 [2] 
219/14 . com radicais de hidrocarbonetos substituídos por 

átomos de nitrogênio ligados ao átomo de nitrogênio 
do anel [2] 

219/16 . com radicais acila, substituídos por átomos de 
nitrogênio ligados ao átomo de nitrogênio do anel [2] 

 
221/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de seis 

membros tendo um átomo de nitrogênio como o único 
heteroátomo do anel, não incluídos nos grupos 211/00, 
219/00) [2] 

221/02 . condensados com anéis carbocíclicos ou sistemas 
carbocíclicos de anéis carbocíclicos [2] 

221/04 . . Sistemas cíclicos orto ou peri condensados [2] 
221/06 . . . Sistemas cíclicos de três anéis [2] 
221/08 . . . . Aza-antracenos (acridina 219/00) [2] 
221/10 . . . . Aza-fenantrenos [2] 
221/12 . . . . . Fenantridinas [2] 
221/14 . . . . Aza-fenalenos, por ex., 1, 8-naftalimida [2] 
221/16 . . . . contendo anéis carbocíclicos outros que não 

os de seis membros [2] 
221/18 . . . Sistemas cíclicos de quatro ou mais anéis [2] 
221/20 . . Sistemas cíclicos espiro condensados [2] 
221/22 . . Sistemas cíclicos �ligados por ponte� [2] 
221/24 . . . . Canfidinas [2] 
221/26 . . . Benzomorfanas [2] 
221/28 . . . Morfinanas [2] 
 
223/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de sete 

membros contendo um átomo de nitrogênio como o 
único heteroátomo do anel [2] 

 
Nota 

Hexametilenoiminas ou a 3-aza biciclos [3.2.2], 
nonanos, tendo apenas átomos de hidrogênio ligados 
aos átomos de carbono do anel, são classificadas em 
295/00 [2] 

 
223/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
223/04 . . com apenas átomos de hidrogênio, átomos de 

halogênio, radicais de hidrocarbonetos ou de 
hidrocarboneto substituído diretamente ligados aos 
átomos de carbono do anel [2] 

223/06 . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel 
(átomos de halogênio 223/04) [2] 
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223/08 . . . Átomos de oxigênio [2] 
223/10 . . . . ligados na posicão 2 [2] 
223/12 . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de um 

radical nitro [2] 
223/14 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
223/16 . . Benzazepinas; Benzazepinas hidrogenadas [2] 
223/18 . . Dibenzazepinas; Dibenzazepinas hidrogenadas [2] 
223/20 . . . Dibenz [b,e] azepinas; Dibenz [b,e] azepinas 

hidrogenadas [2] 
223/22 . . . Dibenz [b,f] azepinas; Dibenz [b,f] azepinas 

hidrogenadas [2] 
223/24 . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituídos por átomos de nitrogênio 
ligados ao átomo de nitrogênio dos anéis [2] 

223/26 . . . . . tendo uma ligação dupla entre as 
posições 10 e 11 [2] 

223/28 . . . . . tendo uma ligação simples entre as 
posições 10 e 11 [2]  

223/30 . . . . com heteroátomos diretamente ligados ao 
átomo de nitrogênio do anel [2] 

223/32 . . contendo anéis carbocíclicos outros que não os de 
seis elementos [2] 

 
225/00 Compostos heterocíclicos contendo ciclos de mais de sete 

elementos tendo um átomo de nitrogênio como o único 
heteroátomo do ciclo [2] 

 
Nota 

Polimetilenoiminas com pelo menos cinco membros no anel 
e tendo apenas átomos de hidrogênio ligados aos átomos de 
carbono do anel são classificadas no grupo 295/00 [3] 

 
225/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
225/04 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
225/06 . . condensados com um anel de seis membros [2] 
225/08 . . condensados com dois anéis de seis membros [2] 

 
227/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo um 

átomo de nitrogênio como único heteroátomo de acordo 
com mais de um dos grupos 203/00 a 225/00 [2] 
 

Nota 
 

Polimetilenoiminas com pelo menos cinco membros 
no anel e tendo apenas átomos de hidrogênio ligados 
aos átomos de carbono do anel são classificadas no 
grupo 295/00 [3] 

227/02 . com apenas átomos de hidrogênio ou de carbono 
diretamente ligados ao átomo de nitrogênio do anel [2] 

227/04 . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto substituído, 
ligados a átomos de carbono do anel [2] 

227/06 . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

227/08 . . . Átomos de oxigênio [2] 
227/087 . . . . Um átomo de oxigênio duplamente 

ligado na posição 2, por ex, lactamas [3] 

227/093 . . . . Dois átomos de oxigênio duplamente 
ligados aos átomos de carbono 
adjacentes ao átomo de nitrogênio do 
anel, por ex., imidas de ácidos 
dicarboxílicos [3] 

227/10 . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de um 
radical nitro [2] 

227/12 . com heteroátomos diretamente ligados ao átomo de 
nitrogênio do anel [2] 

229/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de menos de 
cinco membros tendo dois átomos de nitrogênio como os 
únicos heteroátomos do anel [2] 

229/02 . contendo anéis com três membros [3] 
231/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis 1,2-diazol ou 
   1,2-diazol hidrogenado [2] 
231/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
232/04 . . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
231/06 . . tendo uma dupla ligação entre membro do anel ou entre 

membro do anel e não membro do anel [2] 
231/08 . . . com átomos de oxigênio ou de enxofre diretamente 

ligados a átomos de carbono do anel [2] 
231/10 . . tendo duas ou três duplas ligações entre membro do 

anel ou entre membros do anel e não membros do anel 
[2] 

231/12 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto substituído, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel 
[2] 

231/14 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no máximo 
uma ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou 
nitrila, diretamente ligados a átomos de carbono do 
anel [2] 

231/16 . . . . Átomos de halogênio ou radicais nitro [2] 
231/18 . . . . Um átomo de oxigênio ou de enxofre [2] 
231/20 . . . . . Um átomo de oxigênio ligado nas posições 

3 ou 5 [2] 
231/22 . . . . . . com radicais arila ligados a átomos de 

nitrogênio do anel [2] 
231/24 . . . . . . . tendo radicais sulfona ou ácido 

sulfônico na molécula [2] 
231/26 . . . . . . . 1-Fenil-3-metil-5-pirazolonas, não 

substituídas ou substituídas no anel 
fenil [2] 

231/28 . . . . Dois átomos de oxigênio ou de enxofre [2] 
231/30 . . . . . ligados nas posições 3 e 5 [2] 
231/32 . . . . . . Átomos de oxigênio [2] 
231/34 . . . . . . . com apenas átomos de hidrogênio 

ou radicais contendo somente 
átomos de hidrogênio e de carbono 
ligados na posição 4 [2] 

231/36 . . . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por heteroátomos 
ligados na posição 4 [2] 

231/38 . . . . Átomos de nitrogênio (radicais nitro 231/16) [2] 
231/40 . . . . . Acilados no dito átomo de nitrogênio [2] 
231/42 . . . . . Benzeno-sulfonamido-pirazóis [2] 
231/44 . . . . Átomos de oxigênio e de nitrogênio ou átomos 

de enxofre e de nitrogênio [2] 
231/46 . . . . . Átomo de oxigênio na posição 3 ou 5 e 

átomo de nitrogênio na posição 4 [2] 
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231/48 . . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
ligados ao dito átomo de nitrogênio [2] 

231/50 . . . . . . Acilados no dito átomo de nitrogênio 
[2] 

231/52 . . . . . Átomo de oxigênio na posição 3 e átomo 
de nitrogênio na posição 5 ou vice-versa 
[2] 

231/54 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas de 
anéis carbocíclicos [2] 

231/56 . . Benzopirazóis; Benzopirazóis hidrogenados [2] 
233/00 Compostos heterocíclicos, contendo anéis 1,3-diazol ou 

1,3-diazol hidrogenado, não-condensados com outros 
anéis [2] 

233/02 . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 
entre membros do anel e não membros do anel [2] 

233/04 . tendo uma ligação dupla entre membro do anel ou 
entre membro do anel e não membro do anel [2] 

233/06 . . com apenas átomos de hidrogênio ou radicais 
contendo apenas átomos de hidrogênio e de carbono 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

233/08 . . . com radicais alcoíla, contendo mais de quatro 
átomos de carbono, diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

233/10 . . . . com apenas átomos de hidrogênio ou 
radicais contendo apenas átomos de 
hidrogênio e de carbono, diretamente 
ligados a átomos de nitrogênio do anel [2] 

233/12 . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
substituídos ligados a átomos de nitrogênio 
do anel [2] 

233/14 . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio [2] 

233/16 . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
nitrogênio [2] 

233/18 . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
carbono tendo três ligações a 
heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais 
éster ou nitrila [2] 

233/20 . . com radicais de hidrocabonetos substituídos ligados 
diretamente a átomos de carbono do anel [2] 

233/22 . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio [2] 

233/24 . . . Radicais substituídos por átomos de nitrogênio 
não fazendo parte de um radical nitro [2] 

233/26 . . . Radicais substituídos por átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos [2] 

233/28 . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radiais éster ou nitrila, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

233/30 . . . Átomos de oxigênio ou de enxofre [2] 
233/32 . . . . Um átomo de oxigênio [2] 
233/34 . . . . Etileno-uréia [2] 
233/36 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituídos por átomos de nitrogênio 
ligados a átomos de nitrogênio do 
anel [2] 

233/38 . . . . . com radicais acila ou heteroátomos 
diretamente ligados a átomos do 
nitrogênio do anel [2] 

233/40 . . . . Dois ou mais átomos de oxigênio [2] 
233/42 . . . . Átomos de enxofre [2] 
233/44 . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de um 

radical nitro [2] 

233/46 . . . . com apenas átomos de hidrogênio 
ligados aos ditos átomos de nitrogênio [2] 

233/48 . . . . com radicais de hidrocarbonetos acíclicos 
ou radicais de hidrocarbonetos acíclicos 
substituídos ligados aos ditos átomos de 
nitrogênio [2] 

233/50 . . . . com radicais carbocíclicos diretamente 
ligados aos ditos átomos de nitrogênio [2] 

233/52 . . . . com heteroátomos diretamente ligados aos 
ditos átomos de nitrogênio [2] 

233/54 . tendo duas duplas ligações entre membros do anel ou 
entre membro do anel e não membros do anel [2] 

233/56 . . com apenas átomos de hidrogênio ou radical 
contendo apenas átomos de hidrogênio e de carbono 
ligados a átomos de carbono do anel [2] 

233/58 . . . com apenas átomos de hidrogênio ou radicais 
contendo apenas átomos de hidrogênio e de 
carbono ligados a átomos de nitrogênio do 
anel [2] 

233/60 . . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 
por átomos de oxigênio ou de enxofre ligados a 
átomos de nitrogênio do anel [2] 

233/61 . . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 
por átomos de nitrogênio não fazendo parte de 
um radical nitro ligados a átomos de nitrogênio 
do anel [2] 

233/62 . . . com radicais triarilmetila ligados a átomos de 
nitrogênio do anel (corantes de triarilmetano C 
09 B 11/26) [2] 

233/64 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 
ligados aos átomos de carbono do anel, por ex., 
histidina [2] 

233/66 . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

233/68 . . . Átomos de halogênio [2] 
233/70 . . . Um átomo de oxigênio [2] 
233/72 . . . Dois átomos de oxigênio, por ex., hidantoína [2] 
233/74 . . . . com apenas átomos de hidrogênio ou 

radicais contendo apenas átomos de 
hidrogênio e de carbono ligados a outros 
membros do anel [2] 

233/76 . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
substituídos ligados ao terceiro átomo de 
carbono do anel [2] 

233/78 . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio [2] 

233/80 . . . . com heteroátomos ou radicais acila 
diretamente ligados a átomos de nitrogênio 
do anel [2] 

233/82 . . . . . Átomos de halogênio [2] 
233/84 . . . Átomos de enxofre [2] 
233/86 . . . Átomos de oxigênio e de enxofre, por ex., 

tioidantoína [2] 
233/88 . . . Átomos de nitrogênio por ex., alantoína 

(radicais nitro 233/91) [2] 
233/90 . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação a 
halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila [2] 

233/91 . . . Radicais nitro [2] 
233/92 . . . . ligados na posição 4 ou 5 [2] 
233/93 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituídos por átomos de halogênio 
ligados a outros membros do anel [2] 
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233/94 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por átomos de oxigênio ou 
de enxofre ligados a outros membros do 
anel [2] 

233/95 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por átomos de nitrogênio 
ligados a outros elementos do ciclo [2] 

233/96 . tendo três ligações duplas entre membros do anel ou 
entre membros do anel e não membros do anel [2] 

235/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de 1,3-diazol 
ou 1,3-diazol hidrogenado, condensados com outros 
anéis [2] 

235/02 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 
de anéis [2] 

235/04 . . Benzimidazóis; Benzimidazóis hidrogenados [2] 
235/06 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 

hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído diretamente ligados na posição 2 [2] 

235/08 . . . . Radicais contendo apenas átomos de 
hidrogênio e de carbono [2] 

235/10 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
halogênio ou por radicais nitro [2] 

235/12 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio [2] 

235/14 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
nitrogênio (por radicais nitro 235/10) [2] 

235/16 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais éster ou nitrila [2] 

225/18 . . . com radicais arila diretamente ligados na 
posição 2 [2] 

235/20 . . . Dois radicais 2-benzimidazolil ligados um ao 
outro diretamente ou por meio de um radical de 
hidrocarboneto ou de hidrocarboneto 
substituído [2] 

235/22 . . . com heteroátomos diretamente ligados a átomos 
de nitrogênio do anel (235/10 tem prioridade) 
[2] 

235/24 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila, diretamente ligados na 
posição 2 [2] 

235/26 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
235/28 . . . . Átomos de enxofre [2] 
235/30 . . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de 

um radical nitro [2] 
235/32 . . . . . Ácidos benzimidazol-2-carbâmicos, 

substituídos ou não; Seus ésteres; Seus 
tio-análogos [2] 

237/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis 1,.2-diazina ou 
1,2-diazina hidrogenada [2] 

237/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
237/04 . . tendo menos de três duplas ligações entre membro 

do anel ou entre membros do anel e não membros 
do anel [2] 

237/06 . . tendo três duplas ligações entre membros do anel ou 
entre membros do anel e não membros do anel [2] 

237/08 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituídos diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

237/10 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a um halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

237/12 . . . . Átomos de halogênio ou radicais nitro [2] 
237/14 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
237/16 . . . . . Dois átomos de oxigênio [2] 
237/18 . . . . Átomos de enxofre [2] 
237/20 . . . . Átomos de nitrogênio (radicais nitro 

237/12) [2] 
237/22 . . . . Átomos de nitrogênio e de oxigênio [2] 
237/24 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio [2] 

237/26 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 
de anéis carbocíclicos [2] 

237/28 . . Cinolinas [2] 
237/30 . . Ftalazinas [2] 
237/32 . . . com átomos de oxigênio diretamente ligados a 

átomos de carbono do anel contendo 
nitrogênio [2] 

237/34 . . . com átomos de nitrogênio diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel contendo nitrogênio, 
por ex., radicais hidrazina [2] 

237/36 . . Benzo-cinolinas [2] 
 

239/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis 1,3-diazina ou 
1,3-diazina hidrogenada [2] 

239/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
239/04 . . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
239/06 . . tendo uma dupla ligação entre membros do anel ou 

entre membro do anel e não membro do anel [2] 
239/08 . . . com heteroátomos diretamente ligados na 

posição 2 [2] 
239/10 . . . . Átomos de oxigênio ou de enxofre [2] 
239/12 . . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de 

um radical nitro [2] 
239/14 . . . . . com apenas átomos de hidrogênio, 

radicais de hidrocarbonetos ou de 
hidrocarboneto substituído ligados aos 
ditos átomos de nitrogênio [2] 

239/16 . . . . . acilados nos ditos átomos de nitrogênio 
239/18 . . . . . com heteroátomos ligados aos ditos 

átomos de nitrogênio, exceto radicais 
nitro, por ex., radicais hidrazina [2] 

239/20 . . tendo duas duplas ligações entre membros do anel 
ou entre membros do anel e não membros do 
anel [2] 

239/22 . . . com heteroátomos diretamente ligados a átomos 
de carbono do anel [2] 

239/24 . . tendo três ou mais duplas ligações entre membros 
do anel ou entre membros do anel e não membros 
do anel [2] 

239/26 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído, diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

239/28 . . . com heteroátomos, ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, diretamente 
ligados a átomos de carbono do anel [2] 

239/30 . . . . Átomos de halogênio ou radicais nitro [2] 
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239/32 . . . . Um átomo de oxigênio, de enxofre ou de 
nitrogênio [2] 

239/34 . . . . . Um átomo de oxigênio [2] 
239/36 . . . . . . como átomo de oxigênio ligado por 

dupla ligação ou como radical 
hidroxila não substituído [2] 

239/38 . . . . . Um átomo de enxofre [2] 
239/40 . . . . . . como um átomo de enxofre ligado 

por dupla ligação ou como um 
radical mercapto não substituído [2] 

239/42 . . . . . Um átomo de nitrogênio (radicais nitro 
239/30; benzeno-sulfonamido-
pirimidinas 239/69) [2] 

239/46 . . . . Dois ou mais átomos de oxigênio, enxofre ou 
nitrogênio (benzeno-sulfonamido-pirimidinas 
239/69) [2] 

239/47 . . . . . Um átomo de nitrogênio e um átomo de 
oxigênio ou  enxofre, por ex., 
citosina [3] 

239/48 . . . . . Dois átomos de nitrogênio [2] 
239/49 . . . . . . com radical arilalquila, ou radical 

arilalquila substituído, ligado na 
posição 5, por ex., trimetroprim [3] 

239/50 . . . . . Três átomos de nitrogênio [2] 
239/52 . . . . . Dois átomos de oxigênio [2] 
239/54 . . . . . como átomos de oxigênio ligados por 

dupla ligação ou como radicais hidroxila 
não substituídos [2] 

239/545 . . . . . . . com outros heteroátomos ou com 
átomos de carbono com três 
ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, 
diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [5] 

239/553 . . . . . . . com átomos de halogênio ou 
radicais nitro diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel, por 
ex., fluorouracil [5] 

239/557 . . . . . . . com átomos de carbono tendo três 
ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, 
diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel, por ex., ácido 
orótico [5] 

239/56 . . . . . Um átomo de oxigênio e um átomo de 
enxofre [2] 

239/58 . . . . . Dois átomos de enxofre [2] 
239/60 . . . . . Três ou mais átomos de oxigênio ou de 

enxofre [2] 
239/62 . . . . . . Ácidos barbitúricos [2] 
239/64 . . . . . . . Sais de bases orgânicas; 

Compostos orgânicos duplos [2] 
239/66 . . . . . . Ácidos tiobarbitúricos [2] 
239/68 . . . . . . . Sais de bases orgânicas; 

Compostos orgânicos duplos [2] 
239/69 . . . . Benzeno-sulfonamido-pirimidinas [3] 
239/70 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas de 

anéis carbocíclicos [2] 
239/72 . . Quinazolinas; Quinazolinas hidrogenadas [2] 
239/74 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 

hidrocarbonetos ou hidrocarboneto substituído, 
ligados a átomos de carbono do heteroanel [2] 

239/76 . . . . N-óxidos [2] 
239/78 . . . com heteroátomos diretamente ligados na posição  

2 [2] 

239/80 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
239/82 . . . . . com um radical arila ligado na posição 4 

[2] 
239/84 . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
239/86 . . . com heteroátomos diretamente ligados na posição  

4 [2] 
239/88 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
239/90 . . . . . com radicais acíclicos ligados nas posições 

2 ou 3 [2] 
239/91 . . . . . com radicais arila ou aralcoíla ligados nas 

posições 2 ou 3 [2] 
239/92 . . . . . com heteroátomos  diretamente ligados a  

átomos  de  nitrogênio  do  heteroanel [2] 
239/93 . . . . Átomos de enxofre [2] 
239/94 . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
239/95 . . . com heteroátomos diretamente ligados nas posições 

2 e 4 [2] 
239/96 . . . . Dois átomos de oxigênio [2] 

 
241/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis 1,4-diazina ou 1,4-

diazina hidrogenada [2] 
 
Nota  
 
 Piperazinas com apenas átomos de hidrogênio diretamente 

ligados a átomos de carbono do anel são classificadas em 
295/00 [2] 

 
241/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
241/04 . . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
241/06 . . tendo uma ou duas duplas ligações entre membro do 

anel ou entre membros do anel e não membros do anel 
[2] 

241/08 . . . com átomos de oxigênio diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

241/10 . . tendo três duplas ligações entre membros do anel ou 
entre membros do anel e não membros do anel [2] 

241/12 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto substituído, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel 
[2] 

241/14 . . . com heteroátomos ou átomos do carbono tendo três 
ligações a heteroátomos, com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel 
[2] 

241/16 . . . . Átomos de halogênio; radicais nitro [2] 
241/18 . . . . Átomos de oxigênio ou de enxofre [2] 
241/20 . . . . Átomos de nitrogênio (radicais nitro 241/16) 

[2] 
241/22 . . . . . Benzeno-sulfonamido pirazinas [2] 
241/24 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação a 
halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila [2] 

241/26 . . . . . com átomos de nitrogênio diretamente 
ligados a átomos de carbono do anel [2] 

241/28 . . . . . . em que os ditos átomos de carbono 
ligados a heteroátomos têm ligações 
duplas a átomos de oxigênio, enxofre 
ou nitrogênio  [2,5] 
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241/30 . . . . . . em que os ditos átomos de carbono 
ligados a heteroátomos fazem parte de 
uma subestrutura –C(=X)–X–C(=X)–
X– na qual Λ é um átomo de oxigênio 
ou de enxofre ou um radical imino, por 
ex., imidoilguanidinas [2,5] X 

241/32 . . . . . . . (Amino-pirazinoil)  
guanidinas [2,5] 

241/34 . . . . . . . (Amino-pirazino carbonamido 
guanidinas) [2] 

241/36 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas de 
anéis carbocíclicos [2] 

241/38 . . com apenas átomos de hidrogênio ou de carbono 
diretamente ligados aos átomos de nitrogênio do 
 anel [2] 

241/40 . . . Benzopirazinas [2] 
241/42 . . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais 

de hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituídos, diretamente ligados a átomos 
de carbono do heteroanel [2] 

241/44 . . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila, diretamente ligados a 
átomos de carbono do heteroanel [2] 

241/46 . . . Fenazinas [2] 
241/48 . . . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 

por átomos de nitrogênio diretamente ligados a 
átomos de nitrogênio do anel [2] 

241/50 . . com heteroátomos diretamente ligados a átomos de 
nitrogênio do anel [2] 

241/52 . . . Átomos de oxigênio [2] 
241/54 . . . Átomos de nitrogênio [2] 
243/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de sete 

membros tendo dois átomos de nitrogênio como os 
únicos heteroátomos do anel [2] 

243/02 . tendo os átomos de nitrogênio nas posições 1 e 2 [2] 
243/04 . tendo os átomos de nitrogênio nas posições 1 e 3 [2] 
243/06 . tendo os átomos de nitrogênio nas posições 1 e 4 [2] 
243/08 . . não-condensados com outros anéis [2] 
243/10 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com 

sistemas de anéis carbocíclicos [2] 
243/12 . . . 1,5-Benzodiazepinas; 1,5-Benzodiazepinas 

hidrogenadas [2] 
243/14 . . . 1,4-Benzodiazepinas; 1,4-Benzodiazepinas 

hidrogenadas [2] 
243/16 . . . . substituídas na posição 5 por radicaisarila 

[2] 
243/18 . . . . . substituídas na posição 2 por átomos de 

nitrogênio, de oxigênio ou de enxofre 
[2] 

243/20 . . . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
243/22 . . . . . . Átomos de enxofre [2] 
243/24 . . . . . . Átomos de oxigênio [2] 
243/26 . . . . . . . Preparação a partir de 

compostos já contendo o 
esqueleto da benzodiazepina [2] 

243/28 . . . . . . . Preparação incluindo a 
formação do esqueleto da 
benzodiazepina a partir de 
compostos não contendo 
heteroanéis [2] 

243/30 . . . . . . . Preparação incluindo a formação 
do esqueleto da benzodiazepina de 
compostos já contendo 
heteroanéis [2] 

243/32 . . . . . . . . contendo um sistema cíclico 
da ftalimida ou da ftalimida 
hidrogenada [2] 

243/34 . . . . . . . . contendo um sistema cíclico 
da quinazolina ou da 
quinazolina hidrogenada [2] 

243/36 . . . . . . . . contendo um sistema cíclico 
do indol ou do indol 
hidrogenado [2] 

243/38 . . . [b,e] ou [b,f] condensados com anéis de seis 
membros [2] 

245/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de mais de sete 
membros tendo dois átomos de nitrogênio como os 
únicos heteroátomos do anel [2] 

245/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
245/04 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas de 

anéis carbocíclicos [2] 
245/06 . . condensados com um anel de seis membros [2] 
247/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo dois 

átomos de nitrogênio como os únicos heteroátomos do 
anel, de acordo com mais de um dos grupos 229/00 a 
245/00 [2] 

247/02 . tendo os átomos de nitrogênio nas posições 1 e 3 [2] 
249/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de cinco 

membros tendo três átomos de nitrogênio como os 
únicos heteroátomos do anel [2] 

249/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
249/04 . . 1,2,3,-Triazóis; 1,2,3-Triazóis hidrogenados [2] 
249/06 . . . com radicais arila diretamente ligados aos 

átomos do anel [2] 
249/08 . . 1,2,4-Triazóis; 1,2,4-Triazóis hidrogenados [2] 
249/10 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 

tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila, diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

249/12 . . . . Átomos de oxigênio ou de enxofre [2] 
249/14 . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
249/16 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
249/18 . . Benzotriazóis [2] 
249/20 . . . com radicais arila diretamente ligados na 

posição 2 [2] 
249/22 . . Naftotriazóis [2] 
249/24 . . . com radicais estilbeno diretamente ligados na 

posição 2 [2] 
251/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis 1,3,5-triazina 

[2] 
251/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
251/04 . . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
251/06 . . . com heteroátomos diretamente ligados a átomos 

de nitrogênio do anel [2] 
251/08 . . tendo uma dupla ligação entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
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251/10 . . tendo duas duplas ligações entre membros do anel 
ou entre membros do anel e não membros do anel 
[2] 

251/12 . . tendo três duplas ligações entre membros do anel ou 
entre membros do anel e não membros do anel [2] 

251/14 . . . com átomos de hidrogênio ou de carbono 
diretamente ligados a pelo menos um átomo de 
carbono do anel [2] 

251/16 . . . . a apenas um átomo de carbono do anel [2] 
251/18 . . . . . com átomos de nitrogênio diretamente 

ligados aos dois outros átomos de 
carbono do anel, por ex., guanaminas 
[2] 

251/20 . . . . . sem nenhum átomo de nitrogênio 
diretamente ligado a um átomo de 
carbono do anel [2] 

251/22 . . . . a dois átomos de carbono do anel [2] 
251/24 . . . . a três átomos de carbono do anel [2] 
251/26 . . . com apenas heteroátomos diretamente ligados a 

átomos de carbono do anel [2] 
251/28 . . . . Apenas átomos de halogênio, por ex., 

cloreto cianúrico [2] 
251/30 . . . . Apenas átomos de oxigênio [2] 
251/32 . . . . . Ácido cianúrico; Ácido isocianúrico [2] 
251/34 . . . . . Ésteres cianúricos ou isocianúricos [2] 
251/36 . . . . . tendo átomos de halogênio diretamente 

ligados a átomos de nitrogênio do 
anel [2] 

251/38 . . . . Átomos de enxofre [2] 
251/40 . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
251/42 . . . . . Um átomo de nitrogênio [2] 
251/44 . . . . . . com átomos de halogênio ligados aos 

dois outros átomos de carbono do anel 
[2] 

251/46 . . . . . . com átomos de oxigênio ou de enxofre 
ligados aos dois outros átomos de 
carbono do anel [2] 

251/48 . . . . . Dois átomos de nitrogênio [2] 
251/50 . . . . . . com um átomo de halogênio ligado ao 

terceiro átomo de carbono do anel [2] 
251/52 . . . . . . com um átomo de oxigênio ou de 

enxofre ligado ao terceiro átomo de 
carbono do anel [2] 

251/54 . . . . . Três átomos de nitrogênio [2] 
251/56 . . . . . . Preparação de melamina [2] 
251/58 . . . . . . . a partir de cianamida, dicianamida 

ou cianamida cálcica [2] 
251/60 . . . . . . . a partir de uréia ou a partir de 

dióxido de carbono e de 
amônia [2] 

251/62 . . . . . . Purificação de melamina [2] 
251/64 . . . . . . Produtos de condensação da melamina 

com aldeídos; Seus derivados (produtos 
de policondensação C 08 G) [2] 

251/66 . . . . . . Derivados da melamina nos quais um 
heteroátomo é diretamente ligado a um 
átomo de nitrogênio da melamina [2] 

251/68 . . . . . . Triazinilaminoestilbenos [2] 
251/70 . . . . . . Outras melaminas substituídas [2] 
251/72 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas de 

anéis carbocíclicos [2] 

253/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de seis 
membros tendo três átomos de nitrogênio como os 
únicos heteroátomos do anel, não incluídos no 
grupo 251/00 [2] 

253/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
253/04 . . 1,2,3-Triazinas [2] 
253/06 . . 1,2,4-Triazinas [2] 
253/065 . . . tendo três ligações duplas entre os membros do 

anel, ou entre membros do anel e não-membros 
do anel [5] 

253/07 . . . . com heteroátomos, ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila, diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [5] 

253/075 . . . . . Dois heteroátomos, nas posições  3 e 5 [5]  
253/08 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistema de 

anéis carbocíclicos [2] 
253/10 . . Triazinas 1,2,4 condensadas; Triazinas 1,2,4 

condensadas hidrogenadas [5]  
255/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo três átomos 

de nitrogênio como os únicos heteroátomos do anel, não 
incluídos nos grupos 249/00 a 253/00 [2] 

255/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
255/04 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas de 

anéis carbocíclicos [2] 
257/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo quatro 

átomos de nitrogênio como os únicos heteroátomos do  
anel [2] 

257/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
257/04 . . Anéis de cinco membros [2] 
257/06 . . . com átomos de nitrogênio diretamente ligados ao 

átomo de carbono do anel [2] 
257/08 . . Anéis de seis membros [2] 
257/10 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
257/12 . . Anéis de seis membros tendo quatro átomos de 

nitrogênio [2] 
259/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo mais de 

quatro átomos de nitrogênio como os únicos 
heteroátomos do anel [2] 

 
Compostos heterocíclicos tendo átomos de nitrogênio e oxigênio 
como os únicos heteroátomos do anel [2] 
 
261/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis 1,2-oxazol ou 

1,2-oxazol hidrogenado [2] 
261/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
261/04 . . tendo uma dupla ligação entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
261/06 . . tendo duas ou mais ligações duplas entre membros 

do anel ou entre membros do anel e não membros 
do anel [2] 

261/08 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído, diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 
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261/10 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais  éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

261/12 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
261/14 . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
261/16 . . . . . Benzeno-sulfonamido isoxazóis [2] 
261/18 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio [2] 

261/20 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 
de anéis carbocíclicos [2] 
 

263/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis 1,3-oxazol ou 
1,3-oxazol hidrogenado [2] 

263/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
263/04 . . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
263/06 . . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 

por átomos de oxigênio ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

263/08 . . tendo uma dupla ligação entre membros do anel ou 
entre membros do anel e não membros do anel [2] 

263/10 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído, diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

263/12 . . . . com radicais contendo apenas átomos de 
hidrogênio e carbono [2] 

263/14 . . . . com radicais substituídos por átomos de 
oxigênio [2] 

263/16 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

263/18 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
263/20 . . . . . ligados na posição 2 [2] 
263/22 . . . . . . com apenas átomos de hidrogênio 

ou com radicais contendo apenas 
átomos de hidrogênio e de carbono 
diretamente ligados a outros átomos 
de carbono do anel [2] 

263/24 . . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 
substituídos por átomos de oxigênio 
ligados a outros átomos de carbono 
do anel  [2] 

263/26 . . . . . . com heteroátomos ou com radicais 
acila diretamente ligados ao átomo 
de nitrogênio do anel [2] 

263/28 . . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de 
um radical nitro [2] 

263/30 . . tendo duas ou três duplas ligações entre membros 
do anel ou entre membros do anel e não membros 
do anel [2] 

263/32 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou  de hidrocarboneto 
substituído diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

263/34 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

263/36 . . . . Um átomo de oxigênio [2] 

263/38 . . . . . ligado na posição 2 [2] 
263/40 . . . . . ligado na posição 4 [2] 
263/42 . . . . . ligado na posição 5 [2] 
263/44 . . . . Dois átomos de oxigênio [2] 
263/46 . . . . Átomos de enxofre [2] 
263/48 . . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de 

um radical nitro [2] 
263/50 . . . . . Benzeno-sulfonamido-oxazóis [2] 
263/52 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
263/54 . . Benzoxazóis; Benzoxazóis hidrogenados [2] 
263/56 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 

hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído diretamente ligados na posição 2 [2] 

263/57 . . . . Radicais arila ou arila substituída [5] 
263/58 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 

tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados na 
posição 2 [2] 

263/60 . . Naftoxazóis; Naftoxazóis hidrogenados  [2] 
263/62 . . tendo dois ou mais sistemas cíclicos contendo anéis 

condensados de 1,3- oxazóis [2] 
263/64 . . . ligados nas posições 2 e 2� por cadeias   

contendo anéis aromáticos de seis membros ou 
sistemas de anéis contendo tais anéis [5] 

 
265/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de seis 

membros tendo um átomo de nitrogênio e um átomo de 
oxigênio como os únicos heteroátomos do anel [2] 

 
Nota 

Morfolinas tendo apenas átomos de hidrogênio ligados 
a átomos de carbono do anel são classificadas no grupo 
295/00 [2] 

 
265/02 . 1,2-Oxazinas; 1,2-Oxazinas hidrogenadas [2] 
265/04 . 1,3-Oxazinas; 1,3-Oxazinas hidrogenadas [2] 
265/06 . . não-condensados com outros anéis [2] 
265/08 . . . tendo uma dupla ligação entre membro do anel ou  

entre membro do anel e não membro do anel [2] 
265/10 . . . . com átomos de oxigênio diretamente 

ligados a átomos de carbono do anel [2] 
265/12 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com 

sistemas de anéis carbocíclicos [2] 
265/14 . . . condensados com um anel de seis membros [2] 
265/16 . . . . com apenas átomos de halogênio ou de 

carbono diretamente ligados nas posições 2 
e 4 [2] 

263/18 . . . . com heteroátomos diretamente ligados na 
posição 2 [2] 

265/20 . . . . com heteroátomos diretamente ligados na 
posição 4 [2] 

265/22 . . . . . Átomos de oxigênio [2] 
265/24 . . . . com heteroátomos diretamente ligados nas 

posições 2 e 4 [2] 
265/26 . . . . . Dois átomos de oxigênio, por ex., 

anidrido-isatóico [2] 
265/28 . 1,4-Oxazinas; 1,4-Oxazinas hidrogenadas [2] 
265/30 . . não-condensados com outros anéis [2] 
265/32 . . . com átomos de oxigênio diretamente ligados a 

átomos de carbono do anel [2] 
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265/33 . . . . Dois átomos de oxigênio, nas 
posições 3 e 5 [5] 

265/34 . . condensados com anéis carbocíclicos [2] 
265/36 . . . condensados com um anel de seis membros [2] 
265/38 . . . condensados em [b,e] com dois anéis de seis 

membros [2] 
 
267/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de mais de seis 

membros tendo um átomo de nitrogênio e um átomo de 
oxigênio como os únicos heteroátomos do anel [2] 

267/02 . Anéis de sete membros [2] 
267/04 . . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 2 [2] 
267/06 . . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 3 [2] 
267/08 . . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 4 [2] 
267/10 . . . não-condensados com outros anéis [2] 
267/12 . . . condensados com anéis carbocíclicos ou com 

sistemas de anéis carbocíclicos [2] 
267/14 . . . . condensados com um anel de seis membros 

[2] 
267/16 . . . . condensados com dois anéis de seis 

membros [2] 
267/18 . . . . . condensados em [b,e] [2] 
267/20 . . . . . condensados em [b,f] [2] 
267/22 . Anéis de oito membros [2] 
 
269/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo um 

átomo de nitrogênio e um átomo de oxigênio como os 
únicos heteroátomos do anel de acordo com mais de um 
dos grupos 261/00 a 267/00 [2] 

269/02 . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 3 [2] 
 
271/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de cinco 

membros tendo dois átomos de nitrogênio e um átomo 
de oxigênio como os únicos heteroátomos do anel [2]  

271/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
271/04 . . 1,2,3-Oxadiazóis; 1,2,3-Oxadiazóis hidrogenados 

[2] 
271/06 . . 1,2,4-Oxadiazóis; 1,2,4-Oxadiazóis hidrogenados 

[2] 
271/07 . . . com átomos de oxigênio, enxofre ou nitrogênio 

diretamente ligados a átomos de carbono do 
anel, os átomos de nitrogênio não fazendo parte 
de um radical nitrado [5] 

271/08 . . 1,2,5-Oxadiazóis; 1,2,5-Oxadiazóis hidrogenados 
[2] 

271/10 . . 1,3,4-Oxadiazóis; 1,3,4-Oxadiazóis hidrogenados 
[2] 

271/107 . . . com dois radicais arila ou arila substituída 
ligados nas posições 2 e 5 [5] 

271/113 . . . com átomos de oxigênio, enxofre ou 
nitrogênio, diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel, os átomos dde nitrogênio 
não fazendo parte de um radical nitro [5] 

271/12 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 
de anéis carbocíclicos [2] 

273/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo átomos 
de nitrogênio e de oxigênio como os únicos heteroátomos 
do anel não incluídos nos grupos 261/00 a 271/00 [2] 

273/01 . tendo um átomo de nitrogênio [3] 
273/02 . tendo dois átomos de nitrogênio e somente um átomo 

de oxigênio [2] 
273/04 . . Anéis de seis membros [2] 

273/06 . . Anéis de sete membros [2] 
273/08 . tendo dois átomos de nitrogênio e mais de um átomo 

de oxigênio [3] 
 
Compostos heterocíclicos tendo nitrogênio e enxofre como os 
únicos heteroátomos do anel  [2] 
 
275/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis 1,2-tiazol ou 

1,2-tiazol hidrogenado [2] 
 
275/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
275/03 . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 

três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [5] 

275/04 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 
de anéis carbocíclicos [2] 

275/06 . . com heteroátomos diretamente ligados ao átomo de 
enxofre do anel [2] 

 
277/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis 1,3-tiazol ou 

1,3-tiazol hidrogenado [2] 
277/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
277/04 . . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
277/06 . . . com átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação a 
halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados a átomos de carbono do 
anel [2] 

277/08 . . tendo uma dupla ligação entre membros do anel ou 
entre membro do anel e não membro do anel [2] 

277/10 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou hidrocarboneto substituído 
diretamente ligados a átomos de carbono do 
anel [2] 

277/12 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

277/14 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
277/16 . . . . Átomos de enxofre [2] 
277/18 . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
277/20 . . tendo duas ou três duplas ligações entre membro do 

anel ou entre membros do anel e não membros do  
anel [2] 

277/22 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto substituídos 
diretamente ligados a átomo de carbono do anel [2] 

277/24 . . . . Radicais substituídos por átomos de  
oxigênio [2] 

277/26 . . . . Radicais substituídos por átomos de  
enxofre [2] 

277/28 . . . . Radicais substituídos por átomos de  
nitrogênio [2] 

277/30 . . . . Radicais substituídos por átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila [2] 

277/32 . . . com heteroátomos ou com átomo de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 
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277/34 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
277/36 . . . . Átomos de enxofre [2] 
277/38 . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
277/40 . . . . . Radicais amino ou imino não  

substituídos [2] 
277/42 . . . . . Radicais amino ou imino substituídos por 

radicais de hidrocarbonetos ou radicais de 
hidrocarbonetos substituídos [2] 

277/44 . . . . . Radicais amino ou imino acilados [2] 
277/46 . . . . . . por ácidos carboxílicos ou por seus 

análogos de enxofre ou nitrogênio [2] 
277/48 . . . . . . por radicais derivados do ácido de 

carbono ou de seus análogos do 
enxofre ou do nitrogênio, por ex., 
carbonilguanidinas [2] 

277/50 . . . . . Átomos de nitrogênio ligados a 
heteroátomos (radicais nitro 277/58) [2] 

277/52 . . . . . . a átomos de enxofre, por ex., 
sulfonamidas [2] 

277/54 . . . . Átomos de nitrogênio combinados quer com 
átomos de oxigênio quer com átomos de 
enxofre [2] 

277/56 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos com no máximo uma ligação a 
halogênio [2] 

277/58 . . . . . Radicais nitro [2] 
277/587. . . com radicais de hidrocarbonetos alifáticos 

substituídos por átomos de carbono, tendo três 
ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila, 
diretamente ligados a átomos de carbono, os ditos 
radicais alifáticos sendo substituídos na posição alfa 
com relação ao anel, por um heteroátomo, por ex., 

     
 sendo Z um heteroátomo unido por ligação simples 

ou dupla [5] 
277/593 . . . . sendo Z um oxigênio unido por ligação dupla 

ou um nitrogênio unido por ligação dupla, cujo 
nitrogênio é parte de um radical oxi-imino 
eventualmente substituído [5] 

277/60 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 
de anéis carbocíclicos [2] 

277/62 . . Benzotiazóis [2] 
277/64 . . . com apenas radicais de hidrocarbonetos ou de 

hidrocarboneto substituídos ligados na posição 
2 [2] 

277/66 . . . . com anéis aromáticos ou com sistemas de 
anéis aromáticos diretamente ligados na 
posição 2 [2] 

277/68 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados na 
posição 2 [2] 

277/70 . . . . Átomos de enxofre [2] 
277/72 . . . . . 2-Mercaptobenzotiazol [2] 
277/74 . . . . . Átomos de enxofre substituídos por 

átomos de carbono [2] 
277/76 . . . . . Átomos de enxofre ligados a um 

segundo heteroátomo [2] 
277/78 . . . . . . a um segundo átomo de enxofre [2] 
277/80 . . . . . . a um átomo de nitrogênio [2] 
277/82 . . . . Átomo de nitrogênio [2] 
277/84 . . Naftotiazóis [2] 

279/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de seis 
membros tendo um átomo de nitrogênio e um átomo de 
enxofre como os únicos heteroátomos do anel [2] 

 
Nota 

 
Tiomorfolinas tendo apenas átomos de hidrogênio ligados 
aos átomos de carbono do anel são classificadas no grupo 
295/00 [2] 
 

279/02 . 1,2-Tiazinas; 1,2-Tiazinas hidrogenadas [2] 
279/04 . 1,3-Tiazinas; 1,3-Tiazinas hidrogenadas [2] 
279/06 . . não-condensados com outros anéis [2] 
279/08 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com 

sistemas de anéis carbocíclicos [2] 
279/10 . 1,4-Tiazinas; 1,4-Tiazinas hidrogenadas [2] 
279/12 . . não-condensados com outros anéis [2] 
279/14 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com 

sistemas de anéis carbocíclicos [2] 
279/16 . . . condensados com anéis de seis membros [2] 
279/18 . . . condensados em [b.e] com dois anéis de seis 

membros [2] 
279/20 . . . . com átomos de hidrogênio diretamente 

ligados ao átomo de nitrogênio do anel [2] 
279/22 . . . . com átomos de carbono diretamente ligados 

ao átomo de nitrogênio do anel [2] 
279/24 . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituídos por radicais amino, ligados ao 
átomo de nitrogênio do anel [2] 

279/26 . . . . . . sem outros substituintes ligados ao 
sistema cíclico [2] 

279/28 . . . . . . com outros substituintes ligados ao 
sistema cíclico [2] 

279/30 . . . . . . com radicais acila ligados ao átomo 
de nitrogênio do anel [2] 

277/32 . . . . com heteroátomo diretamente ligado ao 
átomo de nitrogênio do anel [2] 

279/34 . . . . com heteroátomo diretamente ligado ao 
átomo de enxofre do anel [2] 

279/36 . . . condensados em [b,e] pelo menos um com um  
outro anel benzênico condensado [2] 

281/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de mais de  seis 
membros tendo um átomo de nitrogênio e um átomo de 
enxofre como os únicos heteroátomos do anel [2] 

281/02 . Anéis de sete  membros [2] 
281/04 . . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 4 [2] 
281/06 . . . não-condensados com outros anéis [2] 
281/08 . . . condensados com anéis carbocíclicos ou sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
281/10 . . . . condensados com um anel de seis membros [2] 
281/12 . . . . condensados com dois anéis de seis membros 

[2] 
281/14 . . . . . condensados em [b,e] [2] 
281/16 . . . . . condensados em [b,f] [2] 
281/18 . Anéis de oito membros [2] 

 
283/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo um átomo 

de nitrogênio e um átomo de enxofre como os únicos 
heteroátomos do anel, de acordo com mais de um dos 
grupos 275/00 a 281/00 [2] 

283/02 . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 3 [2] 

com m ≥ 0, 
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285/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo átomos 
de nitrogênio e de enxofre como os únicos heteroátomos 
do anel, não incluídos nos grupos 275/00 a 283/00 [2] 

285/01 . Anéis de cinco membros [5] 
285/02 . Tiadiazóis; Tiadiazóis hidrogenados [2,5] 
285/04 . . . não-condensados com outro anéis [2,5] 
285/06 . . . . 1, 2, 3 - Tiadiazóis; 1, 2, 3 � Tiadazóis 

hidrogenado [2,5] 
285/08 . . . . 1, 2, 4 � Tiadiazóis; 1, 2, 4 - Tiadiazóis 

hidrogenado [2,5]  
285/10 .  . . 1, 2, 5 - Tiadiazóis; 1, 2, 5 - Tiadiazóis 

hidrogenado [2,5] 
285/12 . . . . 1, 3, 4 - Tiadiazóis; 1, 3, 4 - Tiadiazóis 

hidrogenado [2,5] 
285/125 . . . . . com átomos de oxigênio , enxofre ou 

nitrogênio, diretamente ligados a átomos 
de carbono do anel, os átomos de 
nitrogênio fazendo parte de um radical 
nitrado  [5] 

285/13 . . . . . . Átomos de oxigênio [5] 
285/135 . . . . . . Átomos de nitrogênio [5] 
285/14 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2,5] 
285/15 . Anéis de seis membros [5] 
285/16 . . Tiadiazinas; Tiadiazinas hidrogenadas  [2,5] 
285/18 . . . 1,2,4-Tiadiazinas; 1,2,4-Tiadiazinas 

hidrogenadas  [2,5] 
285/20 . . . . condensados com anéis carbocíclicos ou 

com sistemas de aneis carbocíclicos [2,5] 
285/22 . . . . . Condensados com um anel de seis  

membros [2,5] 
285/24 . . . . . . . com átomos de oxigênio 

diretamente ligados  ao  átomo  de   
enxofre   do anel [2,5] 

285/26 . . . . . . . substituídos na posição 6 ou 7 por 
radicais sulfamoíla ou sulfamoíla 
substituídos [2,5] 

285/28 . . . . . . . . com apenas átomos de 
hidrogênio ou com radicais 
contendo apenas átomos de 
hidrogênio e de carbono 
diretamente ligados na posição 
3 [2,5] 

285/30 . . . . . . . . com radicais de 
hidrocarbonetos substituídos 
por heteroátomos ligados na 
posição 3 [2,5] 

285/32 . . . . . . . . com heteroátomos ou com 
átomos de carbono tendo três 
ligações a heteroátomos com 
no máximo uma ligação a 
halogênio, por ex., radical 
éster ou nitrila diretamente 
ligado na posição 3 [2,5] 

285/34 . . . 1, 3, 5 - Tiadiazinas; 1, 3, 5 - Tiadiazinas 
hidrogenadas [2,5] 

285/36 . Anéis de sete membros [2] 
285/38 . Anéis de oito membros [2] 
 
 
291/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo átomos de 

nitrogênio, oxigênio e enxofre como os únicos heteroátomos 
do anel [2] 

291/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
291/04 . . Anéis de cinco membros [2] 
291/06 . . Anéis de seis membros [2] 
291/08 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistema de 

anéis carbocíclicos [2] 

293/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo 
nitrogênio e selênio ou nitrogênio e telúrio com ou sem 
átomos de oxigênio ou de enxofre como os heteroátomos 
do anel [2] 

293/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
293/04 . . Anéis de cinco membros [2] 
293/06 . . . Selenazóis; Selenazóis hidrogenados [2] 
293/08 . . Anéis de seis membros [2] 
293/10 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas de 

anéis carbocíclicos [2] 
293/12 . . Selenazóis; Selenazóis hidrogenados [2] 
295/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de 

polimetilenoimina com pelo menos anéis de cinco membros, 
3-azabiciclo [3.2.2] nonano, piperazina, morfolina ou 
tiomorfolina, tendo apenas átomos de hidrogênio ligados 
diretamente aos átomos de carbono do anel [2] 

295/02 . contendo apenas átomos de hidrogênio e de carbono além 
dos hetero-membros do anel [2] 

295/023 . . Preparação; Separação; Estabilização; Uso de aditivos 
[5] 

295/027 . . contendo somente um heteroanel [5] 
295/03 . . . com os átomos de nitrogênio do anel diretamente 

ligados a átomos de carbono acíclicos [5] 
295/033 . . . com os átomos de nitrogênio do anel diretamente 

ligados a anéis carbocíclicos [5] 
295/037 . . com átomos de nitrogênio do anel, quaternários [5] 
295/04 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos por 

heteroátomos ligados a átomos de nitrogênio do anel [2] 
295/06 . . substituídos por átomos de halogênio ou por radicais 

nitro [2] 
295/067 . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os 

substituintes ligados à mesma cadeia de carbono, a 
qual não está interrompida por anéis carbocíclicos 
[5] 

295/073 . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os 
substituintes separados por anéis carbocíclicos ou 
por cadeias de carbonos interrompidas por anéis 
carbocíclicos [5] 

295/08 . . substituídos por átomos de oxigênio ou de enxofre 
ligados por ligações simples [2] 

295/084 . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os átomos 
de oxigênio ou enxofre ligados à mesma cadeia de 
carbono, a qual não está interrompida por anéis 
carbocíclicos [5] 

295/088 . . . . a uma cadeia saturada acíclica [5] 
295/092 . . . . com radicais aromáticos ligados à cadeia [5] 
295/096 . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os átomos 

de oxigênio ou enxofre separados por anéis 
carbocíclicos ou por cadeias de carbonos 
interrompidas por anéis carbocíclicos [5] 

295/10 . . substituídos por átomos de oxigênio ou de enxofre 
ligados por duplas ligações  (acilados no nitrogênio do 
anel 295/16) [2] 

295/104 . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os átomos 
de oxigênio ou enxofre unidos por ligação dupla 
ligados  à mesma cadeia de carbono, a qual não está 
interrompida por anéis carbocíclicos [5] 

295/108 . . . . a uma cadeia saturada acíclica [5] 
295/112 . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os átomos 

de oxigênio ou enxofre unidos por ligação dupla, 
separados por anéis carbocíclicos ou por cadeias de 
carbonos interrompidas por anéis carbocíclicos [5] 
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295/116 . . . . com os átomos de oxigênio ou enxofre 
unidos por ligação dupla diretamente 
ligados a um anel carbocíclico [5] 

295/12 . . substituídos por átomos de nitrogênio ligados por 
ligações simples ou duplas (radicais nitro 295/06) [2] 

295/125  . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os 
átomos de nitrogênio substituintes ligados à 
mesma cadeia de carbono, a qual não está  
interrompida por anéis carbocíclicos [5] 

295/13 . . . . a uma cadeia saturada acíclica [5] 
295/135  . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os 

átomos de nitrogênio substituintes separados 
por anéis carbocíclicos ou por cadeias de 
carbonos interrompidas por anéis carbocíclicos 
[5] 

295/14 . . substituídos por átomos de carbono tendo três ligações 
a heteroátomos com no máximo uma ligação a 
halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila [2] 

295/145 . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os átomos 
de carbono com três ligações a heteroátomos 
ligados à mesma cadeia de carbono, a qual não está 
interrompida por anéis carbocíclicos [5] 

295/15 . . . . a uma cadeia saturada acíclica [5] 
295/155 . . . com os átomos de nitrogênio do anel e os átomos 

de carbono com três ligações a heteroátomos, 
separados por anéis carbocíclicos ou por cadeias de 
carbonos interrompidas por anéis carbocíclicos [5] 

295/16 . acilados nos átomos de nitrogênio do anel  [2] 
295/18 . . por radicais derivados de ácidos carboxílicos ou seus 

análogos do enxofre ou do nitrogênio [2] 
295/182 . . . Radicais derivados de ácidos carboxílicos [5] 
295/185 . . . . de ácidos carboxílicos alifáticos [5] 
295/192 . . . . de ácidos carboxílicos aromáticos [5] 
295/194 . . . Radicais derivados de ácidos tio ou 

tionocarboxílicos [5] 
295/195 . . . Radicais derivados de análogos nitrogenados de 

ácidos carboxílicos [5] 
295/20 . . por radicais derivados de ácido de carbono ou seus 

análogos do enxofre ou do nitrogênio, por ex., 
carbamatos [2] 

295/205 . . . Radicais derivados de ácidos de carbonos [5] 
295/21 . . . Radicais derivados de análogos sulfurados de 

ácidos de carbonos [5] 
295/215 . . . Radicais derivados de análogos nitrogenados de 

ácidos de carbonos [5] 
295/22 . com heteroátomos diretamente ligados a átomos de 

nitrogênio do anel [2] 
295/24 . . Átomos de oxigênio [5] 
295/26 . . Átomos de enxofre [5] 
295/28 . . Átomos de nitrogênio [5] 
295/30 . . . não-acilados [5] 
295/32 . . . acilados com ácidos carboxílicos ou de 

carbonos, ou seus análogos nitrogenados ou 
sulfurados [5] 

 
Compostos heterocíclicos tendo átomos de oxigênio, com ou sem 
átomos de enxofre, selênio ou telúrio, como heteroátomos [2] 
 
301/00  Preparação dos oxiranas [2] 
301/02 . Síntese do anel dos oxiranas [2] 
301/03 . . por oxidação de compostos insaturados ou de 

misturas de compostos insaturados e saturados [3] 
301/04 . . . com ar ou oxigênio molecular [2,3] 

301/06 . . . . na fase líquida [2,3] 
301/08 . . . . na fase gasosa [2,3] 
301/10 . . . . . com catalisadores contendo prata ou 

ouro [2,3] 
301/12 . . . com peróxido de hidrogênio ou peróxidos ou 

perácidos inorgânicos [2,3] 
301/14 . . . com perácidos orgânicos ou seus sais, anidridos 

ou ésteres [2,3] 
301/16 . . . . formados in situ, por ex., a partir de ácidos 

carboxílicos e peróxido de hidrogênio [2,3] 
301/18 . . . . . a partir de ácidos carboxílicos 

polibásicos [2,3] 
301/19 . . . com hidroperóxidos orgânicos [3] 
301/22 . . pela oxidação de compostos saturados com ar ou 

oxigênio molecular (de misturas de compostos 
insaturados ou saturados 301/04) [2] 

301/24 . . por eliminação de Hal-Y a partir de compostos 
contendo o radical Hal-C-C-OY [2] 

301/26 . . . Y sendo hidrogênio [2] 
301/27 . Condensação de epihaloidrinas ou haloidrinas com 

compostos contendo átomos de hidrogênio ativos 
(compostos macromoleculares C 08) [3] 

301/28 . . por reação com radicais hidroxila [2,3] 
301/30 . . por reação com radicais carboxila [2,3] 
301/32 . Separação; Purificação [2] 
301/36 . Uso de aditivos, por ex., para estabilização  [3] 

 
303/00 Compostos contendo anéis de três membros tendo um 

átomo de oxigênio como o único heteroátomo do 
anel [2] 

303/02 . Compostos contendo anéis oxirana [2] 
303/04 . . contendo apenas átomos de hidrogênio e de carbono 

em adição aos átomos de oxigênio do anel [2] 
303/06 . . . em que os anéis oxirana são condensados com 

um sistema de anéis carbocíclicos tendo três ou 
mais anéis relevantes [2] 

303/08 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos por 
átomos de halogênio, radicais nitro ou radicais 
nitrosos [2] 

303/10 . . . em que os anéis oxirana são condensados com 
um sistema de anéis carbocíclicos tendo três ou 
mais anéis relevantes (esteróides C 07 J) [2] 

303/12 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos por 
átomos de oxigênio ligados por ligações simples ou 
duplas [2] 

303/14 . . . por radicais hidroxila livres [2] 
303/16 . . . por radicais hidroxila esterificados [2] 
303/17 . . . . contendo anéis de oxirana condensados com 

sistema de anéis carbocíclicos tendo três ou 
mais anéis relevantes [3] 

303/18 . . . por radicais hidroxila eterificados [2] 
303/20 . . . . Éteres com compostos hidroxílicos não 

contendo anéis oxirana [2] 
303/22 . . . . . com compostos monohidroxílicos [2] 
303/23 . . . . . . Éteres de oxiranometílicos de 

compostos tendo um grupo hidroxila 
ligado a um anel aromático de seis 
membros, o radical oxiranometílico 
sem substituição adicional, isto é, 
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303/24 . . . . . com compostos polihidroxílicos [2] 
303/26 . . . . . . com um ou mais radicais hidroxila 

livres [2] 
303/27 . . . . . . Tendo todos os radicais hidroxila 

eterificados com compostos que 
contêm oxirana [3] 

303/28 . . . . Éteres com compostos hidroxílicos contendo 
anéis oxirana [2] 

303/30 . . . . Éteres de compostos polihidroxílicos contendo 
anéis oxirana em que todos os radicais 
hidroxila são eterificados com  compostos 
hidroxila contendo oxirana [2] 

303/31 . . . . em que os anéis oxirana estão condensados 
com sistema de anéis carbocíclicos tendo três 
ou mais anéis relevantes[3] 

303/32 . . . por radicais aldeído ou cetônico [2] 
303/34 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos por 

átomos de enxofre, selênio ou telúrio [2] 
303/36 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos por 

átomos de nitrogênio (radicais nitro, nitrosos 303/08) 
[2] 

303/38 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos por 
átomos de carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila [2] 

303/40 . . . por radicais éster [2] 
303/42 . . . . Compostos acíclicos tendo uma cadeia de sete 

ou mais átomos de carbono, por ex., gorduras 
epoxidadas [2] 

303/44 . . . . Esterificados com compostos hidroxílicos 
contendo oxirana [2] 

303/46 . . . por radicais amida ou nitrila [2] 
303/48 . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 

três ligações a heteroátomos, com no máximo uma 
ligação a halogênio, diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel, por ex., radicais de éster ou nitrila [3] 

 
305/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de quatro 

membros tendo um átomo de oxigênio como o único 
heteroátomo do anel [2] 

305/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
305/04 . . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membro do anel e não membro do anel [2] 
305/06 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 

hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituído, diretamente ligados a átomos do 
anel [2] 

305/08 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados a átomos do anel [2] 

305/10 . . tendo uma ou mais duplas ligações entre membros do 
anel ou entre membro do anel e não membro do anel [2] 

305/12 . . . β-Lactonas [2] 
305/14 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas de 

anéis carbocíclicos [2] 
307/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de cinco membros 

tendo um átomo de oxigênio como o único heteroátomo do  
anel [2] 

307/02 . não-condensados com outros anéis [2] 

307/04 . . não tendo duplas ligações entre membros do anel 
ou entre membros do anel e não membros do anel 
[2] 

307/06 . . . com apenas átomos de hidrogênio ou  radicais 
contendo apenas átomos de hidrogênio e de carbono 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

307/08 . . . . Preparação do tetrahidrofurano [2] 
307/10 . . . com radicais de hidrocarbonetos, substituídos por 

heteroátomos, ligados a átomos de carbono do anel 
[2] 

307/12 . . . . Radicais substituídos por átomos de oxigênio 
[2] 

307/14 . . . . Radicais substituídos por átomos de nitrogênio 
não fazendo parte de um radical nitro [2] 

307/16 . . . . Radicais substituídos por átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila [2] 

307/18 . . . com heteroátomos ou com átomo de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

307/20 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
307/22 . . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de um 

radical nitro [2] 
307/24 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação a 
halogênio [2] 

307/26 . . tendo uma dupla ligação entre membro do anel ou entre 
membro do anel e não membro do anel [2] 

307/28 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto substituídos, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

307/30 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

307/32 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
307/33 . . . . . na posição 2, em que o átomo de oxigênio 

está em sua forma cetônica ou enólica não-
substituída [5] 

307/34 . . tendo duas ou três duplas ligações entre os membros do anel 
ou entre membros do anel e não membros do anel [2] 

307/36 . . . com apenas átomos de hidrogênio ou com radicais 
contendo apenas átomos de hidrogênio e de carbono 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

307/38 . . . com radicais de hidrocarbonetos substituído por 
heteroátomos ligados a átomos de carbono do  
anel [2] 

307/40 . . . . Radicais substituídos por átomos de oxigênio 
[2] 

307/42 . . . . . Átomos de oxigênio ligados por ligações 
simples (dois átomos de oxigênio ligados 
ao mesmo átomo de carbono 307/46) [2] 

307/44 . . . . . . Álcool furfurílico [2] 
307/45 . . . . . . Átomos de oxigênio acilados por 

ciclopropano contendo radical acila 
carboxílico, por ex., crisantemumatos 
[3] 

307/46 . . . . . Átomos de oxigênio ligados por dupla 
ligação ou dois átomos de oxigênio ligados 
por ligações simples ao mesmo átomo de 
carbono [2] 
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307/48 . . . . . . Furfural [2] 
307/50 . . . . . . . Preparação a partir de produtos 

naturais [2] 
307/52 . . . . Radicais substituídos por átomos de nitrogênio  

não fazendo parte de um  radical nitro [2] 
307/54 . . . . Radicais substituídos por átomos de carbono 

tendo três ligações a heteroátomo com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou  nitrila [2] 

307/56 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

307/58 . . . . Um átomo de oxigênio, por ex.,  butenolídeo  [2] 
307/60 . . . . Dois átomos de oxigênio por ex., anidrido 

succínico  [2] 
307/62 . . . . Três átomos de oxigênio, por ex., ácido  

ascórbico [2] 
307/64 . . . . Átomos de enxofre [2] 
307/66 . . . . Átomos de nitrogênio (radicais nitro 307/70) [2] 
307/68 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação a 
halogênio [2] 

307/70 . . . . Radicais nitro [2] 
307/71 . . . . . ligados na posição 5 [2] 
307/72 . . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituído por radicais contendo 
nitrogênio, ligados na posição 2 [2] 

307/73 . . . . . . . por radicais amino ou imino ou por 
radicais amino ou imino 
substituídos[2] 

307/74 . . . . . . . por hidrazino ou hidrazono ou tais 
radicais substituídos [2] 

307/75 . . . . . . . . tendo radicais acil carboxílicos 
ou seus análagos tio ou 
nitrogênio diretamente ligados 
ao radical hidrazino ou 
hidrazono, por ex.,  
hidrazidas [2] 

307/76 . . . . . . . . tendo radicais acila de 
carbonos ou seus análagos tio 
ou nitrogênio diretamente 
ligados ao radical hidrazino ou 
hidrazono, por ex., 
semicarbazidas [3] 

307/77 . condensados em orto ou em peri com anéis carbocíclicos ou 
com sistemas de anéis carbocíclicos [2] 

307/78 . . Benzo [b] furanos; Benzo [b] furanos hidrogenados [2] 
307/79 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 

hidrocarbonetos ou hidrocarboneto substituídos, 
diretamente ligados a átomo de carbono do  
heteroanel [2] 

307/80 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio[2] 

307/81 . . . .Radicais substituídos por átomos de nitrogênio 
não fazendo parte  de um radical nitro [2] 

307/82 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do heteroanel [2] 

307/83 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
307/84 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio [2] 

307/85 . . . . . ligados na posição 2 [2] 
307/86 . . . com um átomo de oxigênio diretamente ligado 

na posição 7 [2] 
307/87 . . Benzo[c]furanos; Benzo[c]furanos hidrogenados [2] 
307/88 . . . com um átomo de oxigênio diretamente ligado 

na posição 1 ou 3 [2] 
307/885 . . . . 3,3-Difenilftalidas [5] 
307/89 . . . com dois átomos de oxigênio diretamente 

ligados na posição 1 e 3 [2] 
307/90 . . . com um átomo de oxigênio na posição 1 e um 

átomo de nitrogênio na posição 3 ou vice-versa 
[2] 

307/91 . . Dibenzofuranos;  Dibenzofuranos hidrogenados [2]   
307/92 . . Naftofuranos; Naftofuranos hidrogenados [2] 
307/93 . . condensados com um anel outro que não o de seis 

membros [2] 
307/935 . . . ciclopenta [b] furanos ou ciclopenta [b] 

furanos hidrogenados sem condensação 
adicional [3] 

307/937 . . . . com radicais de hidrocarbonetos ou 
hidrocarboneto substituído diretamente 
ligados na posição 2, por ex., 
prostaciclinas [5] 

307/94 . condensados em espiro com anéis carbocíclicos ou 
com sistemas de anéis carbocíclicos, por ex., 
griseofulvinas [2] 

 
309/00 Compostos heterocíclicos, contendo anéis de seis 

membros tendo um átomo de oxigênio como o único 
heteroátomo do anel, não-condensados com outros anéis 
[2] 

309/02 . não tendo duplas ligações entre membros do anel ou 
entre membros do anel e não membros do anel   

309/04 . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto substituído, 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

309/06 . . . Radicais substituídos por átomos de oxigênio 
[2] 

309/08 . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados a átomos de carbono do anel [2] 

309/10 . . . Átomos de oxigênio [2] 
309/12 . . . . Apenas átomos de hidrogênio e um átomo 

de oxigênio ligados diretamente a um átomo 
de carbono do anel, por ex., éteres de tetra-
hidropiranil [2] 

309/14 . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de um 
radical nitro [2] 

309/16 . tendo uma dupla ligação entre membros do anel ou 
entre membros do anel e não membros do anel [2] 

309/18 . . contendo apenas átomos de hidrogênio e de carbono 
em adição ao heteroátomo do anel [2] 

309/20 . . com átomo de hidrogênio e radicais de 
hidrocarbonetos substituídos, diretamente  ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

309/22 . . . Radicais substituídos por átomos de oxigênio 
[2] 

309/24 . . . . Radicais metilol [2] 
309/26 . . . . Radicais carboxaldeído [2] 
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309/28 . . com heteroátomos ou com átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados 
aos átomos de carbono do anel [2] 

309/30 . . . Átomos de oxigênio, por ex. δ-lactonas [2] 
309/32 . tendo duas duplas ligações entre membros do anel ou 

entre membros do anel e não membros do anel [2] 
309/34 . tendo três ou mais duplas ligações entre membros do 

anel ou entre membros do anel e não membros do anel 
[2] 

309/36 . . com átomos de oxigênio diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

309/38 . . . Um átomo de oxigênio na posição 2 ou 4, por 
ex., pironas [2] 

309/40 . . . Átomos de oxigênio ligados nas posições 3 e 4, 
por ex., maltol [2] 

 
311/00 Compostos heterocíclicos, contendo anéis de seis 

membros tendo um átomo de oxigênio como o único 
heteroátomo do anel, condensados com outros anéis [2] 

311/02 . condensados em orto ou em peri com anéis 
carbocíclicos ou com sistemas de anéis  
carbocíclicos [2] 

311/04 . . Benzo [b] piranos não hidrogenados no anel 
carbocíclico [2] 

311/06 . . . com átomos de oxigênio ou de enxofre 
diretamente ligados na posição 2 [2] 

311/08 . . . . não hidrogenados no heteroanel [2] 
311/10 . . . . . não substituídos [2] 
311/12 . . . . . substituídos na posição 3 e não 

substituídos na posição 7 [2] 
311/14 . . . . . substituídos na posição 6 e não 

substituídos na posição 7 [2] 
311/16 . . . . . substituídos na posição 7 [2] 
311/18 . . . . . substituídos nas outras  posições que 

não 3 ou 7 (substituídos na posição 4 
por oxigênio ou enxofre 311/42) [2] 

311/20 . . . . hidrogenados no heteroanel [2] 
311/22 . . . com  átomos de oxigênio ou de enxofre 

diretamente ligados na posição 4 [2] 
311/24 . . . . com átomos de carbono tendo três ligações 

a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais éster 
ou nitrila, diretamente ligados na posição 2 
[2] 

311/26 . . . . com anéis aromáticos ligados na posição 2 
ou 3 [2] 

311/28 . . . . . com anéis aromáticos ligados apenas na 
posição 2  [2] 

311/30 . . . . . . não hidrogenados no heteroanel, por 
ex., flavonas [2] 

311/32 . . . . . . Derivados 2,3-Dihidro, por ex., 
flavanonas  [2] 

311/34 . . . . . com anéis aromáticos ligados apenas na 
posição 3 [2] 

311/36 . . . . . . não hidrogenados no heteroanel, por 
ex., isoflavonas [2] 

311/38 . . . . . . Derivados 2,3-Diidro, por ex., 
isoflavanonas [2] 

311/40 . . . . . Separação, por ex., a partir de materiais 
naturais; Purificação [2] 

311/42 . . . com átomos de oxigênio ou de enxofre nas 
posições 2 e 4 [2] 

311/44 . . . . com um átomo de hidrogênio na posição 3 [2] 
311/46 . . . . . não substituídos no anel carbocíclico [2] 

311/48 . . . . . . com dois desses radicais benzopirano 
ligados por uma cadeia de carbono [2] 

311/50 . . . . . . com elementos outros que não o 
carbono e o hidrogênio na posição 3 
[2] 

311/52 . . . . . . Enol-ésteres ou enol-éteres ou seus 
análogos do enxofre [2] 

311/54 . . . . . substituídos no anel carbocíclico [2] 
311/56 . . . sem átomo de hidrogênio na posição 3 [2] 
311/58 . . . com outros que não átomos de oxigênio ou de 

enxofre nas posições 2 ou 4 [2] 
311/60 . . . . com radicais arila ligados na posição 2 [2] 
311/62 . . . . . com átomos de oxigênio diretamente 

ligados na posição 3, por ex., 
antocianidinas [2] 

311/64 . . . . com átomos de oxigênio diretamente ligados 
na posição 8 [2] 

311/66 . . . . com átomos de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos com no máximo uma ligação a 
um halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados na posição 2 [2] 

311/68 . . . . com átomos de nitrogênio diretamente ligados 
na posição 4 [2] 

311/70 . . . . com dois radicais de hidrocarbonetos ligados 
na posição 2 e outros elementos que não o 
carbono e o hidrogênio na posição 6 [2] 

311/72 . . . . . Derivados 3,4-dihidro tendo na posição 2 
pelo menos um radical metila e na posição 
6 um átomo de oxigênio, por ex., 
tocoferóis [2] 

311/74 . . Benzo [b] piranos hidrogenados no anel carbocíclico [2] 
311/76 . . Benzo [c] piranos [2] 
311/78 . . Sistemas cíclicos tendo três ou mais anéis relevantes [2] 
311/80 . . . Dibenzopiranos; Dibenzopiranos hidrogenados [2] 
311/82 . . . . Xantenos [2] 
311/84 . . . . . com heteroátomos ou com átomos de 

carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no  máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais éster ou nitrila diretamente 
ligados na posição 9 [2] 

311/86 . . . . . . Átomos de oxigênio, por ex., xantonas 
[2] 

311/88 . . . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
311/90 . . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituídos por radicais amino diretamente 
ligados na posição 9 [2] 

311/92 . . . Naftopiranos; Naftopiranos hidrogenados 
311/94 . . condensados com outros anéis que não os de seis 

membros ou com outros sistemas de anéis contendo tais 
anéis [2,5] 

311/96 . condensados em espiro com anéis carbocíclicos ou com 
sistemas de anéis carbocíclicos [2] 

 
313/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de mais de seis 

membros tendo um átomo de oxigênio como o único 
heteroátomo do anel [2] 

313/02 . Anéis de sete membros [2] 
313/04 . . não-condensados com outros anéis [2] 
313/06 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com 

sistemas de anéis carbocíclicos [2] 
313/08 . . . condensados com um anel de seis membros [2] 
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313/10 . . . condensados com dois anéis de seis membros 
[2] 

313/12 . . . . condensados em [b,e] [2] 
313/14 . . . . condensados em [b,f] [2] 
313/16 . Anéis de oito membros [2] 
313/18 . . não-condensados com outros anéis [2] 
313/20 . . condensados por anéis carbocíclicos ou com 

sistemas de anéis carbocíclicos [2] 
 
315/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo um 

átomo de oxigênio como o único heteroátomo do anel de 
acordo com mais de um dos grupos 303/00 a 313/00 [2] 

 
317/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de cinco 

membros tendo dois átomos de oxigênio como os únicos 
heteroátomos do anel [2] 

317/02 . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 2 [2] 
317/04 . . não-condensados com outros anéis [2] 
317/06 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com 

sistemas de anéis carbocíclicos [2] 
317/08 . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 3 [2] 
317/10 . . não-condensados com outros anéis [2] 
137/12 . . . com apenas átomos de hidrogênio ou radicais 

contendo apenas átomos de hidrogênio e de 
carbono diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

317/14 . . . com radicais de hidrocarbonetos, substituídos 
por heteroátomos, ligados a átomos de carbono 
do anel [2] 

317/16 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
halogênio ou por radicais nitro [2] 

317/18 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio ou enxofre ligados por ligações 
simples [2] 

317/20 . . . . . Hidroxila ou mercaptana livres [2] 
317/22 . . . . . eterificadas [2] 
317/24 . . . . . esterificadas [2] 
317/26 . . . . Radicais substituídos por átomos de 

oxigênio ou enxofre ligados por duplas 
ligações ou por dois desses átomos ligados 
ao mesmo átomo de carbono por ligação 
simples [2] 

317/28 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
nitrogênio (radicais nitro 317/16) [2] 

317/30 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais éster ou nitrila [2] 

317/32 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

317/34 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
317/36 . . . . . Carbonatos de alquileno; Carbonatos de 

alquileno substituídos [2] 
317/38 . . . . . . Carbonato de etileno [2] 
317/40 . . . . . Carbonato de vinileno; Carbonatos de 

vinileno substituídos [2] 
317/42 . . . . Átomos de halogênio ou radicais nitro [2] 
317/44 . . condensados em orto ou em peri com anéis 

carbocíclicos ou com sistemas de 
anéis carbocíclicos [2] 

317/46 . . . condensados com anéis de seis membros [2] 
317/48 . . . . Metilenodioxibenzenos ou 

metilenodioxibenzenos hidrogenados não 
substituídos no heteroanel [2] 

317/50 . . . . . com apenas átomos de hidrogênio, 
radicais de hidrocarbonetos ou radicais de 
hidrocarbonetos substituídos, diretamente 
ligados a átomos do anel carbocíclico [2] 

317/52 . . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
halogênio ou por radicais nitro [2] 

317/54 . . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio [2] 

317/56 . . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
enxofre [2] 

317/58 . . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
nitrogênio (radicais nitro 317/52) [2] 

317/60 . . . . . . Radicais substituídos por átomos de 
carbono tendo três ligações a 
heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio, por ex., radicais 
éster ou nitrila [2] 

317/62 . . . . . com heteroátomos ou com átomos de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a um 
halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
diretamente ligados a átomos de carbono do 
anel carbocíclico [2] 

317/64 . . . . . . Átomos de oxigênio [2] 
317/66 . . . . . . Átomos de nitrogênio não fazendo 

parte de umradical nitro [2] 
317/68 . . . . . . Átomos de carbono tendo três ligações 

a heteroátomos com no máximo uma 
ligação a halogênio [2] 

317/70 . . . condensados com sistemas de anéis carbocíclicos 
contendo dois ou mais anéis relevantes [2] 

317/72 . . condensados em espiro com anéis carbocíclicos [2] 
 
319/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de seis membros 

tendo dois átomos de oxigênio como os únicos heteroátomos 
[2] 

319/02 . 1,2-Dioxanos; 1,2-Dioxanos hidrogenados [2] 
319/04 . 1,3-Dioxanos; 1,3-Dioxanos hidrogenados [2] 
319/06 . . não-condensados com outros anéis [2] 
319/08 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbociclicos [2] 
319/10 . 1,4-Dioxanos; 1,4-Dioxanos hidrogenados [2] 
319/12 . . não-condensados com outros anéis [2] 
319/14 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
319/16 . . condensados com um anel de seis membros [2] 
319/18 . . . . Etilenodioxibenzenos não substituídos no 

heteroanel [2] 
319/20 . . . . com substituintes ligados ao heteroanel [2] 
319/22 . . . condensados com um sistema cíclico naftaleno ou 

naftaleno hidrogenado [2] 
319/24 . . . condensados em [b,e] com dois anéis de seis 

membros [2] 
 
321/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo dois átomos 

de oxigênio como os únicos heteroátomos não incluídos nos 
grupos 317/00 a 319/00  [2] 

321/02 . Anéis de sete membros [2] 
321/04 . . não-condensados com outros anéis [2] 
321/06 . . . 1,3-Dioxepinas; 1,3-Dioxepinas hidrogenadas [2] 
321/08 . . 1,4-Dioxepinas; 1,4-Dioxepinas  hidrogenadas [2]   
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321/10 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com 
sistemas de anéis carbocíclicos [2] 

321/12 . Anéis de oito membros [2] 
 
323/00 Compostos heterocíclicos contendo mais de dois átomos 

de oxigênio como os únicos heteroátomos do anel [2] 
323/02 . Anéis de cinco membros [2] 
323/04 . Anéis de seis membros [2] 
323/06 . . Trioxana [2] 
 
325/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo o 

oxigênio como o único heteroátomo do anel de acordo 
com mais de um dos grupos 303/00 a 323/00 [2] 

 
327/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo átomos 

de oxigênio e de enxofre como os únicos heteroátomos 
do anel [2] 

327/02 . Um átomo de oxigênio e um átomo de enxofre [2] 
327/04 . . Anéis de cinco membros [2] 
327/06 . . Anéis de seis membros [2] 
327/08 . . . condensados em [b,e] com dois anéis 

carbocíclicos de seis membros [2] 
327/10 . Dois átomos de oxigênio e um átomo de enxofre, por 

ex., sulfatos cíclicos [2] 
 
329/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo átomos 

de oxigênio e selênio ou de oxigênio e telúrio como os 
únicos heteroátomos do anel [2] 

 
Compostos heterocíclicos contendo átomos de enxofre, selênio 
ou telúrio como os únicos heteroátomos do anel [2] 
 
331/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de menos de 

cinco membros, tendo um átomo de enxofre como o 
único heteroátomo do anel [2] 

331/02 . Anéis de três membros [2] 
331/04 . Anéis de quatro membros [2] 
333/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de cinco 

membros tendo um átomo de enxofre como o único 
heteroátomo do anel [2] 

333/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
333/04 . .não substituídos no átomo de enxofre do anel [2] 
333/06 . . . com apenas átomos de hidrogênio, radicais de 

hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
susbtituídos, diretamente ligados a átomos de 
carbono do anel [2] 

333/08 . . . . Átomos de hidrogênio ou radicais contendo 
apenas átomos de hidrogênio e de carbono 
[2] 

333/10 . . . . . Tiofeno [2] 
333/12 . . . . Radicais substituídos por átomos de 

halogênio ou por radicais nitro ou nitroso 
[2] 

333/14 . . . . Radicais substituídos por heteroátomos 
outros que não halogênio ligados por 
ligação simples [2] 

333/16 . . . . . por átomos de oxigênio [2] 
333/18 . . . . . por átomos de enxofre [2] 
333/20 . . . . . por átomos de nitrogênio (radicais nitro, 

nitroso 333/12) [2] 

333/22 . . . . Radicais substituídos por heteroátomos 
ligados por ligações duplas ou por dois 
heteroátomos outros que não halogênio 
ligado por ligacões simples ao mesmo 
átomo de carbono [2] 

333/24 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais éster ou nitrila [2] 

333/26 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do anel [2] 

333/28 . . . . Átomos de halogênio [2] 
333/30 . . . . Heteroátomos outros que não halogênio [2] 
333/32 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
333/34 . . . . . Átomos de enxofre [2] 
333/36 . . . . . Átomos de nitrogênio (radicais nitro, 

nitroso 333/42) [2] 
333/38 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio, por ex., radicais éster ou nitrila 
[2] 

333/40 . . . . . Ácidos tiofeno-2-carboxílicos [2]  
333/42 . . . . com radicais nitro ou nitroso diretamente 

ligados a átomos de carbono do anel [2] 
333/44 . . . . . ligados na posição 5 [2] 
333/46 . . substituídos no átomo de enxofre do anel [2] 
333/48 . . . por átomos de oxigênio [2] 
333/50 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
333/52 . . Benzo[b]tiofenos; Benzo[b]tiofenos hidrogenados 

[2] 
333/54 . . . com apenas átomos de hidrogênio radicais de 

hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 
substituídos, diretamente ligados a átomos de 
carbono do heteroanel [2] 

333/56 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
oxigênio [2] 

333/58 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
nitrogênio [2] 

333/60 . . . . Radicais substituídos por átomos de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais éster ou nitrila [2] 

333/62 . . . com heteroátomos ou com átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio, por ex., 
radicais éster ou nitrila diretamente ligados a 
átomos de carbono do heteroanel [2] 

333/64 . . . . Átomos de oxigênio [2] 
333/66 . . . . Átomos de nitrogênio não fazendo parte de 

um radical nitro [2] 
333/68 . . . . Átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação 
a halogênio [2] 

333/70 . . . . . ligados na posição 2 [2] 
333/72 . . Benzo [c] tiofenos; Benzo [c] tiofenos hidrogenados 

[2] 
333/74 . . Naftotiofenos [2] 
333/76 . . Dibenzotiofenos [2] 
333/78 . . condensados com outros anéis carbocíclicos outros 

que não os de seis membros ou com sistemas de 
anéis contendo tais anéis [2,5] 

333/80 . . . Anéis de sete membros [2] 
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335/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de seis 
membros tendo um átomo de enxofre como o único 
heteroátomo do anel [2] 

335/02 . não-condensados com outros anéis [2] 
335/04 . condensados com anéis carbocíclicos ou com sistemas 

de anéis carbocíclicos [2] 
335/06 . . Benzotiopiranos; Benzotiopiranos hidrogenados [2] 
335/08 . . Naftotiopiranos; Naftotiopiranos hidrogenados [2] 
335/10 . . Dibenzotiopiranos; Dibenzotiopiranos hidrogenados 

[2] 
335/12 . . . Tioxantenos [2] 
335/14 . . . . com heteroátomos ou com átomos de 

carbono tendo três ligações a heteroátomos 
com no máximo uma ligação a halogênio, 
por ex., radicais éster ou nitrila diretamente 
ligados na posição 9 [2] 

335/16 . . . . . Átomos de oxigênio, por ex., 
tioxantonas [2] 

335/18 . . . . . Átomos de nitrogênio [2] 
335/20 . . . . com radicais de hidrocarbonetos 

substituídos por radicais amino diretamente 
ligados na posição 9 [2] 

 
337/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis de mais de seis 

membros tendo um átomo de enxofre como o único 
heteroátomo do anel [2] 

337/02 . Anéis de sete membros [2] 
337/04 . . não-condensados com outros anéis [2] 
337/06 . . condensados com anéis carbocíclicos ou com 

sistemas de anéis carbocíclicos [2] 
337/08 . . . condensados com um anel de seis membros [2] 
337/10 . . . condensados com dois anéis de seis membros 

[2] 
337/12 . . . . condensados em [b,e] [2] 
337/14 . . . . condensados em [b,f] [2] 
337/16 . Anéis de oito membros [2] 
 
339/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo dois 

átomos de enxofre como os únicos heteroátomos do anel 
[2] 

339/02 . Anéis de cinco membros [2] 
339/04 . . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 2, por ex., 

ácido lipóico  [2] 
339/06 . . tendo os heteroátomos nas posições 1 e 3, por ex., 

ditiocarbonatos cíclicos [2] 
339/08 . Anéis de seis membros [2] 
 
341/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo três ou 

mais átomos de enxofre como os únicos heteroátomos do 
anel [2]  

343/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo átomos 
de enxofre e selênio ou de enxofre e telúrio como os 
únicos heteroátomos do anel [2] 

345/00 Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo átomos 
de selênio ou telúrio como os únicos heteroátomos do 
anel [2] 

______________________________________________________ 
 
347/00  Compostos heterocíclicos contendo anéis tendo átomos 

de halogênio como os  heteroátomos do anel [2] 

Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais heteroanéis [2] 
 
Nota 

Os grupos 401/00 a 421/00 abrangem os compostos 
contendo dois ou mais heteroanéis relevantes dos quais pelo 
menos dois são abrangidos por grupos principais diferentes 
de 203/00 a 347/00, não sendo nem condensados entre si, 
nem condensados com um anel carbocíclico comum ou com 
um sistema de anel carbocíclico comum [2] 

 
401/00 Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais 

heteroanéis tendo átomos de nitrogênio como os únicos 
heteroátomos do anel, pelo menos um dos anéis sendo de 
um de seis membros com apenas um átomo de 
nitrogênio [2] 

401/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
401/04 . . diretamente ligados por ligação membro a 

membro [2] 
401/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 
401/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
401/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
401/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos 

como elos da cadeia [2] 
401/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 
 
403/00 Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais 

heteroanéis tendo átomos de nitrogênio como os únicos 
heteroátomos do anel, não incluídos em 401/00 [2] 

 
403/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
403/04 . . ligados diretamente por uma ligação membro a 

membro [2] 
403/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 
403/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
403/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
403/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos 

como elos de cadeia [2] 
403/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 
 
405/00 Compostos heterocíclicos contendo ao mesmo tempo um 

ou mais heteroanéis tendo átomos de oxigênio como os 
únicos heteroátomos do anel e um ou mais anéis tendo 
átomos de nitrogênio como os únicos heteroátomos do 
anel [2] 

405/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
405/04 . . diretamente ligados por ligação membro a 

membro [2] 
405/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 
405/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
405/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
405/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos 

como elos da cadeia [2] 
405/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 
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407/00 Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais 

heteroanéis tendo pelo menos um anel com átomos de 
oxigênio como os únicos heteroátomos do anel, não 
incluídos em 405/00 [2] 

407/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
407/04 . . diretamente ligados por ligação membro a membro 

[2] 
407/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 
407/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
407/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
407/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos 

como elos da cadeia [2] 
407/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 
 
409/00 Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais 

heteroanéis tendo pelo menos um anel com átomos de 
enxofre  como os únicos heteroátomos do anel [2] 

409/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
409/04 . . diretamente ligados por ligação membro a membro 

[2] 
409/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 
409/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
409/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
409/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos 

como elos da cadeia  [2] 
409/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 

 
411/00 Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais 

heteroanéis tendo pelo menos um anel com átomos de 
oxigênio e de enxofre como os únicos heteroátomos do 
anel [2] 

411/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
411/04 . . diretamente ligados por ligação membro a membro 

[2] 
411/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 
411/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
411/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
411/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos 

como elos da cadeia [2] 
411/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 
413/00 Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais 

heteroanéis tendo pelo menos um anel com átomos de 
nitrogênio e de oxigênio como os únicos heteroátomos do 
anel [2] 

413/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
413/04 . . diretamente ligados por ligação membro a membro 

[2] 
413/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 

 
413/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
413/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
413/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos 

como elos da cadeia [2] 
413/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 
415/00 Compostos heterocíclicos contendo o esqueleto da 

tiamina [2] 
 
417/00 Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais 

heteroanéis tendo pelo menos um anel com átomos de 
nitrogênio e enxofre  como os únicos heteroátomos do 
anel não incluídos em 415/00 [2] 

417/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
417/04 . . diretamente ligados por ligação membro a membro [2] 
417/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 
417/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
417/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
417/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos como 

elos da cadeia [2] 
417/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 
 
419/00 Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais heteroanéis 

tendo pelo menos um anel com átomos de nitrogênio, 
oxigênio e enxofre  como os únicos heteroátomos do anel [2] 

419/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
419/04 . . diretamente ligados por ligação membro a membro [2] 
419/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 
419/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
419/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
419/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos como 

elos da cadeia [2] 
419/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 
 
421/00 Compostos heterocíclicos contendo dois ou mais heteroanéis 

tendo pelo menos um anel com átomos de selênio, de telúrio 
ou halogênio como os únicos heteroátomos do anel [2] 

421/02 . contendo dois heteroanéis [2] 
421/04 . . diretamente ligados por ligação membro a membro [2] 
421/06 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo apenas 

átomos de carbono alifáticos [2] 
421/08 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

alicíclicos [2] 
421/10 . . ligados por uma cadeia de carbono contendo anéis 

aromáticos [2] 
421/12 . . ligados por uma cadeia contendo heteroátomos como 

elos da cadeia [2] 
421/14 . contendo três ou mais heteroanéis [2] 
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Compostos heterocíclicos contendo sistemas de heteroanéisl 
condensados [2] 
 
Notas 
 
(1) Os grupos 451/00 a 517/00 abrangem os compostos que contêm 

um sistema de dois ou mais heteroanéis relevantes condensados 
entre si ou condensados com um sistema de anéis carbocíclico 
comum, com ou sem outros heteroanéis não-condensados. [2] 

(2) Para fins de classificação nos grupos 451/00 a 519/00 o grau de 
hidrogenação do sistema cíclico não é levado em consideração. 
[2] 

(3) Para fins de classificação nos grupos 451/00 a 463/00, 473/00 a 
477/00, 489/00, 498/047, 499/00 a 507/00, o enunciado dos 
grupos deve ser entendido, salvo indicação contrária, como 
incluindo sistemas de anéis condensados adicionalmente com 
sistemas de anéis carbocíclicos ou com anéis carbocíclicos, mas 
excluindo sistemas de anéis condensados adicionalmente com 
outros heteroanéis seja diretamente ou atráves de sistema 
comum de anéis carbocíclicos, por ex., esparteína  

 é classificada no grupo 471/22, e não no 
grupo 455/02. [3,5] 

(4) Nos grupos 471/00, 487/00, 491/00 a 498/00 ou 513/00 a 
517/00, a subdivisão se baseia no número de heteroanéis 
relevantes [3] 

 
451/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis de 8-

azabiciclo [3.2.1] octano 9-ozabiciclo[3.3.1] nonano, ou 3-
oxa-9-azatriciclo [3.3.1.02,4] nonano, por ex., alcalóides de 
tropano ou granatano, escopolamina; Seus acetais  
cíclicos [2] 

451/02 . contendo sistemas de anéis 8-azabiciclo [3.2.1] octano, ou 
3-oxa-azatriciclo [3.3.1.02,4] nonano, não adicionalmente 
condensados por ex., tropano; Seus acetais cíclicos [2] 

451/04 . . com heteroátomos diretamente ligados na posição 3 do 
sistema de anéis 8-aza-biciclo [3.2.1] octano ou na 
posição 7 do sistema de anéis 3-oxa-azatriciclo 
[3.3.1.02,4] nonano [2] 

451/06 . . . Átomos de oxigênio [2] 
451/08 . . . . Radicais diarilmetoxi [2] 
451/10 . . . . acilados por ácidos carboxílicos alifáticos ou 

aralifáticos, por ex., atropina, escopolamina [2] 
451/12 . . . . acilados por ácidos carboxílicos aromáticos ou 

hetero-aromáticos, por ex., cocaína [2] 
451/14  contendo sistemas de anéis 9-azabiciclo [3.3.1] nonano, por 

ex., granatano, 2-aza-adamantano; seus acetais cíclicos [2] 
 
453/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas cíclicos 

quinuclidina ou isoquinuclidina, por ex., alcalóides da 
quinina [2] 

453/02 . contendo sistemas de anéis de quinuclidina não 
adicionalmente condensados [2] 

453/04 . . tendo radical quinolil-4, quinolil-4 substituído ou 
alquilenodioxiquinolil-4 ligado através de apenas um 
átomo de carbono, ligado na posição 2, por ex., quinina 
[2] 

453/06 . contendo sistemas de anéis de isoquinuclidina [2] 

455/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis de 
quinolizina, por ex., alcalóides de emetina, 
protoberberina; Derivados alquilenosdioxílicos de 
dibenzo [a,g] quinolizinas, por ex., berberina [2] 

455/02 . contendo sistemas não adicionalmente condensados de 
anéisde quinolizina [2] 

455/03 . contendo sistemas de anéis de quinolizina diretamente 
condensados com pelo menos um anel carbocíclico de seis 
membros, por ex., protoberberina; Derivados 
alquilenodioxílicos de dibenzo [a,g] quinolizinas, por ex., 
berberina [3] 

455/04 . . contendo sistemas de anéis de quinolizina condensados 
com apenas um anel carbocíclico de seis membros, por 
ex., julolidina [2,3] 

455/06 . . . contendo sistemas de anéis benzo [a]  
quinolizina [2,3] 

455/08 . . . . tendo radical isoquinolil-1; isoquinolil-1 
substituído ou alquilenodioxiisoquinolil-1 
ligado através de apenas um átomo de carbono, 
ligado na posição 2, por ex., emetina [2,3] 

 
457/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis indol 

[4,3 � f,g] quinolina, por ex., derivados de ergolina, da 
fórmula: 

 , por ex., ácido lisérgico 
 (compostos do tipo peptídeo cíclico derivados de ergotamina 

519/02) [2] 
Nota: 
 A numeração pode ser diferente, de acordo com o índice do 

anel e fornecida pela fórmula: 

  
457/02 . com radicais de hidrocarbonetos ou de hidrocarboneto 

substituído, ligados na posição 8 [2] 
457/04 . com átomos de carbono tendo três ligações a 

heteroátomos com no máximo uma ligação a um 
halogênio, por ex., radical éster ou nitrila, diretamente 
ligados na posição 8 [2] 

457/06 . . Amidas de ácido lisérgico [2] 
457/08 . . . em que o nitrogênio de amida é um membro de 

um anel heterocíclico [2] 
457/10 . com heteroátomos diretamente ligados na posição 8 [2] 
457/12 . . Átomos de nitrogênio [2] 
457/14 . contendo sistemas de anéis indol [4,3-f,g] quinolina 

condensados com anéis ou sistemas de anéis 
carbocíclicos [3] 

 

459/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis 
benzo[g] indolo [2,3-a] quinolizina,  por ex., ioimbina; 
respectivas lactonas 16,18, por ex., lactona de ácido 
resérpico [2] 
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461/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis de 
indol [3,2.1-d, e], pirido [3,2,1-i,j] [1,5] naftiridina por 
ex., viscamina (alcalóides indol-diméricos 519/04) [3] 

463/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis 1-
azabiciclo [4.2.0] octano, isto é, compostos contendo um 
sistema de anéis de fórmula: 

  por ex., carbacefalosporinas; 
Estando tais sistemas de anéis adicionalmente 
condensados, por ex., 2,3-condensados com heteroanéis 
contendo oxigênio, nitrogênio ou enxofre [5] 

463/02 . Preparação (por meio de processos microbiológicos C 
12 P 17/18) [6] 

463/04 . . mediante formação dos sistemas de anel ou de anel 
condensado [6] 

463/06 . . a partir de compostos que já contêm os sistemas de 
anel ou de anel condensado, por ex., por 
desidrogenação do anel, através de introdução, 
eliminação ou modificação dos substituintes [6] 

463/08 . . . Modificação de um grupo carboxila diretamente 
fixado na posição 2, por ex., esterificação [6] 

463/10 . com um átomo de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos, com no máximo uma ligação ao 
halogênio, por ex., um radical de éster ou nitrila 
diretamente fixado na posição 2 [6] 

463/12 . . com átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou hidrocarbonetos substituídos 
fixados na posição 7 [6] 

463/14 . com heteroátomos fixados diretamente na posição 7 [6] 
463/16 . . . Átomos de nitrogênio [6] 
463/18 . . . . posteriormente acilados por radicais 

derivados de ácidos carboxílicos ou com 
análogos de nitrogênio ou enxofre dos 
mesmos [6] 

463/20 . . . . . com os radicais de acilação 
posteriormente substituídos por 
heteroátomos ou por átomos de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos, com 
no máximo uma ligação ao halogênio 
[6] 

463/22 . . . . . . posteriormente substituídos por 
átomos de nitrogênio [6] 

 
471/00 Compostos  heterocíclicos contendo átomos de 

nitrogênio como únicos heteroátomos do anel no sistema 
condensado, pelo menos um anel sendo um anel de seis 
membros com um átomo de nitrogênio, não previsto nos 
grupos 451/00 a 463/00 [2,5] 

471/02 . em que o sistema condensado contém dois heteroanéis 
[2] 

471/04 . . Sistemas condensados em orto (carbacefamas, por 
ex., homotienamicinas 463/00) [2.5] 

471/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
471/08  . Sistemas ligados em ponte [2] 
471/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
471/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis 

[2] 
471/14 . . Sistemas condensados em orto [2] 
471/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
471/18  . Sistemas ligados em ponte [2] 
471/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
471/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 
 

473/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis de 
purina [2] 

473/02 . com átomos de oxigênio, enxofre ou nitrogênio 
diretamente ligados nas posições 2 e 6 [2] 

473/04 . . Dois átomos de oxigênio [2] 
473/06 . . . com radicais contendo apenas átomos de 

hidrogênio e de carbono, ligados nas posições 1 
ou 3 [2] 

473/08 . . . . com radicais metil nas posições 1 e 3, por 
ex., teofilina [2] 

473/10 . . . . com radicais metil nas posições 3 e 7, por 
ex., teobromina [2] 

473/12 . . . . com radicais metil nas posições 1, 3 e 7, por 
ex., cafeína [2] 

473/14 . . . . com dois radicais metil nas posições 1 e 3 e 
dois radicais metil nas posições 7,8 ou 9 [2] 

473/16 . . Dois átomos de nitrogênio [2] 
473/18 . . Um átomo de oxigênio e um átomo de nitrogênio, 

por ex., guanina [2] 
473/20 . . Dois átomos de enxofre [2] 
473/22 . . Um átomo de oxigênio e um átomo de enxofre [2] 
473/24 . . Um átomo de nitrogênio e um átomo de enxofre [2] 
473/26 . com um átomo de oxigênio, de enxofre ou de 

nitrogênio diretamente ligado na posição 2 ou 6, mas 
não em ambas [2] 

473/28 . . Átomos de oxigênio [2] 
473/30 . . . ligados na posição 6, por ex., hipoxantina [2] 
473/32 . . Átomos de nitrogênio [2] 
473/34 . . . ligados na posição 6, por ex., adenina [2] 
473/36 . . Átomos de enxofre [2] 
473/38 . . . ligados na posição 6 [2] 
473/40 . com átomos de halogênio ou radicais 

perhalogenoalquil diretamente ligados nas posições 2 
ou 6 [2] 

 
475/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis 

pteridina [2] 
475/02 . com um átomo de  oxigênio ligado diretamente na 

posição 4 [2] 
475/04 . . com um átomo de nitrogênio diretamente ligado na 

posição 2 [2] 
475/06 . com um átomo de nitrogênio diretamente ligado na 

posição 4 [2] 
475/08 . . com um átomo de nitrogênio diretamente ligado na 

posição 2 [2] 
475/10 . . com anel aromático ou heteroátomo ligado 

diretamente na posição 2 [2] 
475/12 . contendo sistemas de anéis de pteridina condensados 

com anéis ou sistemas de anéis carbocíclicos [3] 
475/14 . . Benzo [g] pteridinas, por ex. , riboflavina [3] 
 
477/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis 1-

azobiciclo [3.2.0] do sistema de anéis heptano, isto é, 
composto contendo um sistema de anel de fórmula: 

  
 
 
 
 
 por ex., carbapenicilinas, tienamicinas; Estando tais 

sistemas de anéis adicionalmente condensados, por ex., 
2,3-condensados com heteroanéis contendo oxigênio, 
nitrogênio ou enxofre  [5] 

477/02 . Preparação (por meio de processos biológicos C 12 P 
17/18) [6] 

477/04 . . mediante formação dos sistemas de anel ou de anel 
condensado [6] 
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477/06 . . a partir de compostos que já contêm os sistemas de 

anel ou de anel condensado, por ex., por 
desidrogenação do anel, através de introdução, 
eliminação ou modificação dos substituintes [6] 

477/08 . . . Modificação de um grupo carboxila diretamente 
fixado na posição 2, por ex., esterificação [6] 

477/10 . com átomos de hidrogênio, radicais de hidrocarbonetos 
ou hidrocarbonetos substituídos diretamente fixados na 
posição 4, e com um átomo de carbono tendo três 
ligações a heteroátomos, com no máximo uma ligação 
ao halogênio, por ex., um radical de éster ou nitrila 
diretamente fixado na posição 2 [6] 

477/12 . . com átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou hidrocarbonetos substituídos 
fixados na posição 6 [6] 

477/14 . . . com átomos de hidrogênio, radicais de 
hidrocarbonetos ou hidrocarbonetos substituídos 
fixados na posição 3 [6] 

477/16 . . . com heteroátomos ou átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos, com no máximo 
uma ligação ao halogênio, por ex., um radical 
de éster ou nitrila diretamente fixado na posição 
3 [6] 

477/18 . . . . Átomos de oxigênio [6] 
477/20 . . . . Átomos de enxofre [6] 
477/22 . . . . Átomos de nitrogênio [6] 
477/24 . . com heteroátomos ou átomos de carbono tendo três 

ligações a heteroátomos, com no máximo uma 
ligação ao halogênio, por ex., um radical de éster ou 
nitrila diretamente fixado na posição 6 [6] 

477/26 . com heteroátomos ou átomos de carbono tendo três 
ligações a heteroátomos, com no máximo uma ligação 
ao halogênio, por ex., um radical de éster ou nitrila 
diretamente fixado na posição 4 [6] 

487/00 Compostos heterocíclicos contendo átomo de nitrogênio 
como os únicos heteroátomos do anel no sistema 
condensado, não incluídos em 451/00 a 477/00 [2,5] 

487/02 . em que o sistema condensado contém dois heteroanéis 
[2] 

487/04 . . Sistemas condensados em orto (carbapenamas, por 
ex.,tienamicinas 477/00 [2,5] 

487/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
487/08 . . Sistemas ligados em ponte  [2] 
487/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
 
487/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis 

[2] 
471/14 . . Sistemas condensados em orto [2] 
487/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
487/18 . . Sistemas ligados em ponte  [2] 
487/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
487/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 
 
489/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis 

4aH-8,9c-Iminoetano-fenantro [4,5-b,c,d]furano, 
por ex., derivados de [4,5-epóxi]-morfinano da 
fórmula: 

   

Nota:  
 
A numeração pode ser diferente,  de acordo com o índice 
do anel e fornecida pela fórmula: 

   
489/02 . com átomos de oxigênio ligados nas posições 3 e 6, por 

ex., morfina, morfinona [2] 
489/04 . . Sais; Complexos orgânicos [2] 
489/06 . com um heteroátomo diretamente ligado na posição 14 

[2] 
489/08 . . Átomos de oxigênio [2] 
489/09 . contendo sistemas de anéis 4aH-8,9c-Iminoetano-

fenantro [4,5-b,c,d] furano condensados com anéis ou 
sistemas de anéis carbocíclicos [3] 

489/10 . . com uma ponte entre as posições 6 e 14 [2,3] 
489/12 . . a ponte contendo apenas dois átomos de carbono 

[2,3] 
 
491/00 Compostos heterocíclicos contendo no sistema de anéis 

condensados, tanto um ou mais anéis tendo átomos de 
oxigênio como únicos heteroátomos do anel, e um ou 
mais anéis tendo átomos de nitrogênio como os únicos 
heteroátomos dos anéis, não previstos nos grupos 451/00 
a 459/00, 463/00, 477/00 ou 489/00 [2] 

491/02 . em que o sistema condensado contém dois hetero- 
anéis [2] 

491/04 . . Sistemas condensados em orto [2] 
491/044 . . com apenas um átomo de oxigênio com 

heteroátomo do anel no anel que contém 
oxigênio [3] 

491/048 . . . . sendo o anel que contém oxigênio um 
anel de cinco membros[3] 

491/052 . . . . sendo o anel que contém oxigênio um 
anel de seis membros[3] 

491/056 . . . com dois ou mais átomos de oxigênio 
como heteroátomos no anel que contém o 
oxigênio [3] 

491/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
491/08 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
491/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
491/107 . . . com apenas um átomo de oxigênio como 

heteroátomo no anel que contém oxigênio [3] 
491/113 . . . com dois ou mais átomos de oxigênio como 

heteroátomo no anel que contém oxigênio [3] 
491/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis 

[2] 
491/14 . . Sistemas ortocondensados (derivados 

alquilenodioxi de dibenzo [a,g] quinolizinas, por 
ex., berberina 455/03) [2] 

491/147 . . . contendo o sistema condensado um anel com 
oxigênio como heteroátomo do anel e dois anéis 
com nitrogênio como heteroátomo do anel [3] 

491/153 . . . contendo o sistema condensado dois anéis 
com oxigênio como heteroátomo do anel e um 
anel com nitrogênio como heteroátomo do anel 
[3] 

491/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
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491/18 . . Sistemas ligados em ponte (sistemas de anéis 3-oxa-
9-azatriciclo [3.1.1.02,4] nonano, por ex., 
escopolamina 451/00) [2] 

491/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
491/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 
 
493/00 Compostos heterocíclicos contendo átomos de oxigênio 

como os únicos heteroátomos do anel no sistema 
condensado [2] 

493/02 . em que o sistema condensado contém dois heteroanéis 
[2] 

493/04 . . Sistemas condensados em orto [2] 
493/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
493/08 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
493/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
493/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis 

[2] 
493/14 . . Sistemas condensados em orto [2] 
493/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
493/18 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
493/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
493/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 
 
495/00 Compostos heterocíclicos contendo no sistema 

condensado pelo menos um heteroanel tendo átomos de 
enxofre como os únicos heteroátomos do anel [2] 

495/02 . em que o sistema condensado contém dois heteroanéis 
[2] 

495/04 . . Sistemas condensados em orto [2] 
495/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
495/08 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
495/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
495/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis 

[2] 
495/14 . . Sistemas condensados em orto [2] 
495/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
495/18 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
495/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
495/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 
 
497/00 Compostos heterocíclicos contendo no sistema condensado 

pelo menos um heteroanel tendo átomos de oxigênio e de 
enxofre como os únicos heteroátomos do anel [2] 

497/02 . em que o sistema condensado contém dois heteroanéis [2] 
497/04 . . Sistemas condensados em orto [2] 
497/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
497/08 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
497/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
497/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis [2] 
497/14 . . Sistemas condensados em orto [2] 
495/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
495/18 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
495/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
495/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 

498/00 Compostos heterocíclicos contendo no sistema 
condensado pelo menos um heteroanel tendo átomos de 
nitrogênio e oxigênio como os únicos átomos do 
heteroanel (4-oxa-1-azabiciclo [3.2.0]heptanos, por ex., 
oxapenicilinas 503/00; 5-oxa-1-azabiciclo [4.2.0]octanos, 
por ex., oxacefalosporinas 505/00; análogos dos mesmos 
tendo átomos de oxigênio no anel em outra posição 
507/00) [2, 6] 

 
498/02 . em que o sistema condensado contém dois heteroanéis [2] 
498/04 . . Sistemas condensados em orto [2] 
498/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
498/08 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
498/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
498/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis [2] 
498/14 . . Sistemas condensados em orto [2] 
498/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
498/18 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
498/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
498/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 
 
499/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis 4-tia-1-

azabiciclo [3.2.0] heptano, isto é, compostos contendo 
sistemas de anéis de fórmula : 

 por ex., penicilinas, penemas; Estando 
tais sistemas de anéis adicionalmente condensados, por ex., 
2,3-condensados com heteroanéis contendo oxigênio, 
nitrogênio ou enxofre [2] 

 
499/04 . Preparação [2, 6] 
499/06 . . mediante formação dos sistemas de anel ou de anel 

condensado (através de processos microbiológicos C 12 
P 37/00) [2, 6] 

499/08 . .  Modificação de um radical carboxila diretamente 
fixado na posição 2, por ex., esterificação [2, 6] 

499/10 . . Modificação de um radical amino diretamente 
fixado na posição 6 [2, 6] 

499/12 . . . Acilação [2, 6] 
499/14 . . Preparação de sais [2, 6] 
499/16 . . . de metais alcalinos ou alcalinos terrosos [2, 6] 
499/18 . . Separação; Purificação [2, 6] 
499/20 . . . via sais com bases orgânicas [2, 6] 
499/21 . com um átomo de nitrogênio diretamente fixado na 

posição 6 e um átomo de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos, com no máximo uma ligação ao 
halogênio, por ex., um radical de éster ou  nitrila 
diretamente fixado na posição 2 [6]  

499/22 . . Sais com bases orgânicas; Complexos com 
compostos orgânicos [2] 

499/24 . . . com compostos acíclicos ou carbocíclicos 
contendo radicais amino [2] 

499/26 . . . com compostos heterocíclicos [2] 
499/28 . . com um grupo 2-carboxila modificado [2] 
499/30 . . . Anidrido de ácido [2] 
499/32 . . . Ésteres [2] 
499/34 . . . Tio-ácidos; Seus ésteres [2] 
499/36 . . . . O-ésteres [2] 
499/38 . . . . S-ésteres [2] 
499/40 . . . Amidas; Hidrazidas; Azidas [2] 
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499/42 . . Compostos com um radical amino primário livre 
ligado na posição 6 [2] 

499/44 . . Compostos com um radical amino acilado por 
ácidos carboxílicos, ligados na posição 6 [2] 

499/46 . . . com radicais de hidrocarbonetos acíclicos ou 
com tais radicais substituídos por anéis 
carbocíclicos ou heterocíclicos, ligados ao 
radical carboxamido [2] 

499/48 . . . com uma cadeia de carbono, substituída por 
heteroátomos ou por átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos com no máximo 
uma ligação a halogênio, por ex., radicais éster 
ou nitrila, ligados ao radical carboxamido [2] 

499/50 . . . . substituída na posição β do radical 
carboxamido [2] 

499/52 . . . . . por átomos de oxigênio ou enxofre [2] 
499/54 . . . . . por átomos de nitrogênio [2] 
499/56 . . . . . por átomos de carbono tendo três 

ligações a heteroátomos com no 
máximo uma ligação a halogênio  [2] 

499/58 . . . . substituídos na posição α do radical 
carboxamido [2] 

499/60 . . . . . por átomos de oxigênio[2] 
499/62 . . . . . por átomos de enxofre [2] 
499/64 . . . . . por átomos de nitrogênio [2] 
499/66 . . . . . . com anéis alicíclicos como 

substituintes adicionais na cadeia de 
carbono [2] 

499/68 . . . . . . com anéis aromáticos como 
substituintes adicionais na cadeia de 
carbono [2] 

499/70 . . . . . com heteroanéis como substituintes 
adicionais na cadeia de carbono [2] 

499/72 . . . . . por átomos de carbono tendo três 
ligações a heteroátomos [2] 

499/74 . . . com anéis carbocíclicos diretamente ligados ao 
radical carboxamido [2] 

499/76 . . . com heteroanéis diretamente ligados ao radical 
carboxamido [2] 

499/78 . . Compostos com um radical amino, acilados por 
ácido de carbono, ou por seus análogos do 
nitrogênio ou do enxofre, ligados na  posição 6 [2] 

499/80 . . Compostos com um heteroanel contendo nitrogênio, 
ligado com o átomo de nitrogênio do anel na 
posição 6 [2] 

499/86 . com apenas átomos diferentes de átomos de nitrogênio 
diretamente fixados na posição 6 e um átomo de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos, com no 
máximo uma ligação ao halogênio, por ex., um radical 
de éster ou nitrila diretamente fixado na posição 2 [5, 
6]  

499/861 . . com um radical de hidrocarboneto ou 
hidrocarboneto substituído diretamente fixado na 
posição 6 [6]  

499/865 . . com heteroátomos ou átomos de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos, com no máximo 
uma ligação ao halogênio, por ex., um radical de 
éster ou nitrila diretamente fixado na posição 6 
[6] 

499/87 . Compostos sendo insubstituíveis na posição 3 ou com 
substituintes diferentes apenas de dois radicais metila 
fixados na posição 3 e com um átomo de carbono tendo 
três ligações a heteroátomos, com no máximo uma 
ligação ao halogênio, por ex., um radical de éster ou 
nitrila diretamente fixado na posição 2 [6] 

499/88 . Compostos com uma dupla ligação entre as posições 2 
e 3 e um átomo de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos, com no máximo uma ligação ao 
halogênio, por ex., um radical de éster ou nitrila 
diretamente fixado na posição 2 [6] 

499/881 . . com um átomo de hidrogênio ou um radical de 
hidrocarboneto insubstituível fixado na posição 3 
[6] 

499/883 . . com um radical de hidrocarboneto substituído 
fixado na posição 3 [6] 

499/887 . . com um heteroátomo ou um átomo de carbono 
tendo três ligações a heteroátomos, com no 
máximo uma ligação ao halogênio, por ex., um 
radical de éster ou nitrila diretamente fixado na 
posição 3 [6] 

499/893 . . com um sistema de heteroanel ou heteroanel 
condensado diretamente fixado na posição 3 [6]  

499/897 . Compostos com substituintes diferentes de um átomo 
de carbono, tendo três ligações a heteroátomos, com 
no máximo uma ligação ao halogênio, por ex., um 
radical de éster ou nitrila diretamente fixado na 
posição 2 [6] 

499/90 . adicionalmente condensados com anéis carbocíclicos 
ou sistemas de anéis [5] 

 
501/00 Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anéis de 

5-tia-1-azabiciclo [4.2.0] octano, isto é, compostos 
contendo sistemas de anéis da fórmula:  

 por ex., cefalosporinas; Estando tais 
sistemas de anéis adicionalmente condensados, por ex., 
2,3 condensados com anéis heterocíclicos contendo 
oxigênio ou nitrogênio [2] 

501/02 . Preparação [2] 
501/04 . . a partir de outros compostos contendo o sistema de 

anéis ou sistemas de anéis condensados, por ex., por 
desidrogenação do anel, através de introdução, 
eliminação ou modificação dos substituintes [2] 

501/06 . . . Acilação do ácido 7-aminocefalosporênico [2] 
501/08 . . por síntese do sistema de anéis (por métodos 

microbiológicos C 12 P 35/00) [2] 
501/10 . . . a partir de compostos contendo o sistema de anéis 

da penicilina [2] 
501/12 . . Separação; Purificação [2] 
501/14 . Compostos tendo um átomo de nitrogênio diretamente 

ligado na posição 7 [2] 
501/16 . . com uma dupla ligação entre as posições 2 e 3 [2] 
501/18 . . . Ácidos 7-aminocefalosporânico ou ácidos 7-amino 

cefalosporânicos substituídos [2] 
501/20 . . . Ácidos 7-acilaminocefalosporânico ou ácidos 7-

acilaminocefalosporânicos substituídos em que os 
radicais acila são derivados de ácidos carboxílicos [2] 

501/22 . . . . com radicais contendo apenas átomos de 
hidrogênio e de carbono, ligados na posição 3 [2] 

501/24 . . . . com radicais de hidrocarbonetos, substituídos 
por heteroátomos ou por hereo-anéis ligados na 
posição 3 [2] 

502/26 . . . . . Radicais metileno, substituídos por átomos 
de oxigênio; Suas lactonas com o grupo 2-
carboxila [2] 

501/28 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por um 
ácido carboxílico alifático, o qual é 
substituído por heteroátomos [2] 
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501/30 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por um 
ácido carboxílico aralifático [2] 

501/32 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por um 
ácido carboxílico aralifático, o qual é 
substituído no radical alifático por 
heteroátomos [2] 

501/34 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por 
ácidos carboxílicos contendo 
heteroanéis [2] 

501/36 . . . . . Radicais metileno, subsituídos por átomos 
de enxofre [2] 

501/38 . . . . . Radicais metileno, substituídos por átomos 
de nitrogênio, Suas lactamas com o grupo 
2-carboxila; Radicais metileno substituídos 
por heteroanéis contendo nitrogênio 
ligados pelo átomo de nitrogênio do anel; 
Seus compostos quaternários [2] 

501/40 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por um 
ácido carboxílico alifático, o qual é 
substituído por heteroátomos [2] 

501/42 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por um 
ácido carboxílico arilifático [2] 

501/44 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por um 
ácido carboxílico aralifático, o qual é 
substituído no radical alifático por 
heteroátomos [2] 

501/46 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por 
ácidos carboxílicos contendo 
heteroanéis [2] 

501/48 . . . . . Radicais metileno, substituídos por 
heteroanéis (501/38 a 501/46 têm 
prioridade) [2] 

501/50 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por um 
ácido carboxílico alifático, o qual é 
substituído por heteroátomo [2] 

501/52 . . . . . . com o radical 7-amino acila por um 
ácido carboxílico aralifático [2] 

501/54 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por um 
ácido carboxílico aralifático, o qual é 
substituído no radical alifático por 
heteroanéis [2] 

501/56 . . . . . . com o radical 7-amino acilado por 
ácidos carboxilicos contendo 
heteroanéis [2] 

501/57 . . . . com substituinte adicional na posição 7, por 
ex., cefamicinas [3] 

501/58 . . . com um átomo de nitrogênio que é um elemento 
do heteroanel, ligado na posição 7 [2 

501/59 . . . com heteroátomos ligados diretamente na 
posição 3 [3] 

501/60 . . com uma dupla ligação entre as posições 3 e 4 [2] 
501/62 . Compostos condensados adicionalmente com anel ou 

sistema de anéis carbocíclicos [3] 
 
503/00  Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anel 4-

oxa-1-azabiciclo [3.2.0]heptano, isto é, compostos 
contendo um sistema de anel de fórmula: 

  
 por ex., oxapenicilinas, derivados de ácido clavulânico; 

Tais sistemas de anel sendo posteriormente 
condensados, por ex., 2,3-condensado com um 
heteroanel contendo oxigênio, nitrogênio ou enxofre [6] 

503/02 . Preparação (por meio de processos microbiológicos C 
12 P 17/18) [6] 

503/04 . . mediante formação dos sistemas de anel ou de anel 
condensado [6] 

503/06 . . a partir de compostos que já contêm os sistemas de 
anel ou de anel condensado, por ex., por 
desidrogenação do anel, através de introdução, 
eliminação ou modificação dos substituintes [6] 

503/08 . . . Modificação de um grupo carboxila diretamente 
fixado na posição 2, por ex., esterificação [6] 

503/10 . com um átomo de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos, com no máximo uma ligação ao 
halogênio, por ex., um radical de éster ou nitrila 
diretamente fixado na posição 2 [6] 

503/12 . . insubstituível na posição 6 [6] 
503/14 . . . com átomos de hidrogênio, radicais de 

hidrocarbonetos ou hidrocarbonetos 
substituídos, diferentes de um átomo de carbono 
e tendo três ligações a heteroátomos, com no 
máximo uma ligação ao halogênio, fixado na 
posição 3 [6] 

503/16 . . . . Radicais substituídos por heteroátomos ou 
átomos de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos, com no máximo uma ligação 
ao halogênio, por ex., um radical de éster ou 
nitrila [6] 

503/18 . . . . . por átomos de oxigênio [6] 
503/20 . . . . . por átomos de enxofre [6] 
503/22 . . . . . por átomos de nitrogênio [6] 
 
505/00  Compostos heterocíclicos contendo sistemas de anel 5-

oxa-1-azabiciclo [4.2.0]octano, isto é, compostos 
contendo um sistema de anel de fórmula: 

 por ex., oxacefalosporinas; Tais 
sistemas de anel sendo posteriormente condensados, por 
ex., 2,3-condensado com um heteroanel contendo 
oxigênio, nitrogênio ou enxofre [6] 

505/02 . Preparação (por meio de processos microbiológicos C 
12 P 17/18) [6] 

505/04 . . mediante formação dos sistemas de anel ou de anel 
condensado [6] 

505/06 . . a partir de compostos que já contêm os sistemas de 
anel ou de anel condensado, por ex., por 
desidrogenação do anel, através de introdução, 
eliminação ou modificação dos substituintes [6] 

505/08 . . . Modificação de um grupo carboxila diretamente 
fixado na posição 2, por ex., esterificação [6] 

505/10 . com um átomo de carbono tendo três ligações a 
heteroátomos, com no máximo uma ligação ao 
halogênio, por ex., um radical de éster ou nitrila 
diretamente fixado na posição 2 [6] 

505/12 . . substituível na posição 7 [6] 
505/14 . . . com heteroátomos diretamente fixados na 

posição 7 [6] 
505/16 . . . . Átomos de nitrogênio [6] 
505/18 . . . . . posteriormente acilados com radicais 

derivados de ácidos carboxílicos ou 
análogos de nitrogênio ou enxofre dos 
mesmos [6] 

505/20 . . . . . . com os radicais de acilação 
posteriormente substituídos por 
heteroátomos ou por átomos de 
carbono tendo três ligações a 
heteroátomos, com no máximo 
uma ligação ao halogênio [6]  
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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) 

505/22 . . . . . . . posteriormente substituído 
por átomos de nitrogênio ligados 
por ligação simples [6] 

505/24 . . . . . . . posteriormente substituído por 
átomos de nitrogênio ligados 
por ligação dupla [6] 

 
507/00 Compostos hetrocíclicos contendo um sistema de anel 

condensado de beta-lactama, não previstos pelos grupos 
463/00, 477/00 ou 499/00 a 505/00; Tais sistemas de anel 
sendo posteriormente condensados [6] 

507/02 . contendo sistemas de anel 3-oxa-1-azabiciclo 
[3.2.0]heptano [6] 

507/04 . contendo sistemas de anel 2-oxa-1-azabiciclo [4.2.0] 
octano [6] 

507/06 . contendo sistemas de anel 3-oxa-1-azabiciclo [4.2.0] 
octano [6] 

507/08 . contendo sistemas de anel 4-oxa-1-azabiciclo [4.2.0] 
octano [6] 

513/00 Compostos heterocíclicos contendo no sistema 
condensado pelo menos um heteroanel, tendo átomos de 
nitrogênio e enxofre como únicos átomos no heteroanel, 
não previstos pelos grupos 463/00, 477/00 ou 499/00 a 
507/00 [2, 6]   

513/02 . em que o sistema condensado contém dois 
heteroanéis[2] 

513/04 . . Sistemas condensados em orto [2] 
513/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
513/08 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
513/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
513/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis 

[2] 
513/14 . . Sistemas condensados em orto [2] 
513/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
513/18 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
513/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
513/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 
 
515/00 Compostos heterocíclicos contendo no sistema 

condensado pelo menos um heteroanel, tendo átomos de 
nitrogênio, oxigênio e enxofre como os únicos 
heteroátomos do anel, [2]  

 
515/02 . em que o sistema condensado contém dois 

heteroanéis[2] 
515/04 . . Sistemas condensados em orto [2] 

515/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
515/08 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
515/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
515/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis 

[2] 
515/14 . . Sistemas condensados em orto [2] 
515/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
515/18 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
515/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
515/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 
 
517/00 Compostos heterocíclicos contendo no sistema 

condensado pelo menos um heteroanel, tendo átomos de 
selênio, telúrio ou halogênio como os únicos 
heteroátomos do anel, [2]  

517/02 . em que o sistema condensado contém dois 
heteroanéis[2] 

517/04 . . Sistemas condensados em orto [2] 
517/06 . . Sistemas condensados em peri [2] 
517/08 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
517/10 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
517/12 . em que o sistema condensado contém três heteroanéis 

[2] 
517/14 . . Sistemas condensados em orto [2] 
517/16 . . Sistemas condensados em peri [2] 
517/18 . . Sistemas ligados em ponte [2] 
517/20 . . Sistemas condensados em espiro [2] 
517/22 . em que o sistema condensado contém quatro ou mais 

heteroanéis [2] 
 
519/00 Compostos heterocíclicos contendo mais de um sistema 

de dois ou mais heteroanéis relevantes condensados 
entre si ou condensados com sistema de anéis 
carbocíclicos comuns não previstos nos grupos 453/00 a 
455/00 [2] 

519/02 . Alcalóides de ergot, tipo peptídeo cíclico [2] 
519/04 . Alcalóides diméricos do indol, por ex., 

vincaleucoblastina [2] 
519/06 . contendo pelo menos um sistema de anel condensado 

de beta-lactama, previsto pelos grupos 463/00, 
477/00 ou 499/00 a 507/00, por ex., um sistema 
penem ou cefan [6]  

 
 
521/00 Compostos heterocíclicos contendo heteroanéis não 

especificados [2] 
 
 
 
C 07 F COMPOSTOS ACÍCLICOS, CARBOCÍCLICOS OU HETEROCÍCLICOS CONTENDO OUTROS ELEMENTOS QUE NÃO 

O CARBONO, O HIDROGÊNIO, O HALOGÊNIO, O NITROGÊNIO, O ENXOFRE, O SELÊNIO OU O TELÚRIO 
(porfirinas contendo metais C 07 D 487/22) 

 
Notas 

(1) Atenção para a Nota (4) após o título da classe C 07.  [2] 
(2)  A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 

(3) Nesta subclasse, os sais de ácidos orgânicos, os alcoolatos, os fenatos, os quelatos ou os mercaptídeos são classificados como os 
compostos básicos. [2] 

(4) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 07 M. Os códigos de indexação devem ser não 
ligados. [6] 
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1/00 Compostos contendo elementos do 1o Grupo do 
Sistema Periódico 

1/02 . Compostos de lítio  
1/04 . Compostos de sódio 
1/06 . Compostos de potássio 
1/08 . .  Compostos de cobre 
1/10 . .  Compostos de prata  
1/12 . Compostos de ouro 
 
3/00 Compostos contendo elementos do 2o Grupo do Sistema 

Periódico 
3/02 . Compostos de magnésio 
3/04 . Compostos de cálcio 
3/06 . Compostos de zinco 
3/08 . Compostos de cádmio 
3/10 . Compostos de mercúrio 
3/12 . . Substâncias aromáticas contendo mercúrio 
3/14 . . Substâncias heterocíclicas contendo mercúrio 
 
5/00 Compostos contendo elementos do 3o Grupo do Sistema 

Periódico 
5/02 . Compostos de boro 
5/04 . . Ésteres de ácidos bóricos  
5/05 . . Compostos cíclicos tendo pelo menos um anel 

contendo boro mas sem carbono no anel [2] 
5/06 . Compostos de alumínio 
 
7/00 Compostos contendo elementos do 4o Grupo do Sistema 

Periódico 
7/02 . Compostos de silício 
7/04 . . Ésteres de ácidos silícicos 
7/06 . . . com compostos hidroxiarila 
7/07 . . . Ésteres cíclicos [2] 
7/08 . . Compostos tendo uma ou mais ligações C-Si 
7/10 . . . contendo nitrogênio 
7/12 . . . Haletos organo-silícicos 
7/14 . . . Preparação dos mesmos a partir de silanos, 

halogenados e hidrocarbonetos  
7/16 . . . . Preparação dos mesmos com silício e 

hidrocarbonetos halogenados  
7/18 . . . Compostos tendo uma ou mais ligações C-Si 

bem como uma ou mais ligações C-O-Si 
7/20 . . . Purificação; Separação  
7/21 . . Compostos cíclicos tendo pelo menos um anel 

contendo silício mas sem carbono no anel [2] 
7/22 . Compostos de estanho 
7/24 . Compostos de chumbo 
7/26 . . Compostos de chumbo tetra-alquila 
7/28 . Compostos de titânio 
7/30 . Compostos de germânio [2] 
 
9/00 Compostos contendo elementos do 5o Grupo do Sistema 

Periódico 
9/02 . Compostos de fósforo (fosfatos de açúcares C 07 H 

11/04; nucleotídeos C 07 H 19/00, 21/00; ácidos 
nucléicos C 07 H 21/00) 

9/04 . . Produtos de reação dos compostos de fósforo e de 
enxofre com hidrocarbonetos 

9/06 . . sem ligações P-C 
9/08 . . . Ésteres de oxiácidos de fósforo 
9/09 . . . . Ésteres de ácidos fosfóricos [2] 

9/10 . . . . . Fosfatídeos, por ex., lecitina  
9/11 . . . . . com compostos hidroxialquilados sem 

substitutos suplementares na alquila [2] 
9/113 . . . . . com álcoois acíclicos insaturados [2] 
9/117 . . . . . com álcoois cicloalifáticos [2] 
9/12 . . . . . com compostos hidroxiarila [2] 
9/14 . . . . . contendo grupos P-haleto [2] 
9/141 . . . . Ésteres de ácidos fosforosos [2] 
9/142 . . . . . com compostos hidroxialquila sem 

substitutos suplementares na alquila [2] 
9/143 . . . . . com álcoois acíclicos insaturados [2] 
9/144 . . . . . com álcoois cicloalifáticos [2] 
9/145 . . . . . com compostos hidroxiarila [2] 
9/146 . . . . . contendo grupos P-haleto [2] 
9/16 . . . Ésteres de ácidos tiofosfóricos ou tiofosforosos 
9/165 . . . . Ésteres de ácidos tiofosfóricos [2] 
9/17 . . . . . com compostos hidroxialquila sem 

substitutos suplementares na alquila [2] 
9/173 . . . . . com álcoois acíclicos insaturados [2] 
9/177 . . . . . com álcoois cicloalifáticos [2] 
9/18 . . . . . com compostos hidroxiarila [2] 
9/20 . . . . . contendo grupos P-haleto [2] 
9/201 . . . . Ésteres de ácidos tiofosforosos [2] 
9/202 . . . . . com compostos hidroxialquila sem 

substitutos suplementares na alquila [2] 
9/203 . . . . . com álcoois acíclicos insaturados [2] 
9/204 . . . . . com álcoois cicloalifáticos [2] 
9/205 . . . . com compostos hidroxiarila [2] 
9/206 . . . . . contendo grupos P-haleto [2] 
9/22 . . . Amidas de ácidos de fósforo 
9/24 . . . . Esteramidas 
9/26 . . . . contendo grupos P-haleto 
9/28 . . com uma ou mais ligações P-C 
9/30 . . . Ácidos fosfínicos (R2=P(:O)OH); Ácidos 

tiofosfínicos 
9/32 . . . . Seus ésteres 
9/34 . . . . Seus haletos 
9/36 . . . . Suas amidas 
9/38 . . . Ácidos fosfônicos (R-P(:O)(OH)2); Ácidos 

tiofosfônicos 
9/40 . . . . Seus ésteres 
9/42 . . . . Seus haletos 
9/44 . . . . Suas amidas 
9/46 . . . Ácidos fosfinosos (R2=P-OH); Ácidos 

tiofosfinosos 
9/48 . . . Ácidos fosfonosos (R-P(OH)2); Ácidos 

tiofosfonosos 
9/50 . . . Organo-fosfinas 
9/52 . . . . Halofosfinas 
9/53 . . . . Óxidos de organo-fosfina; sulfetos de 

organo-fosfina [2] 
9/535 . . . Organo-fosforanos [3] 
9/54 . . . Compostos de fosfônio quaternários 
9/547 . . Compostos heterocíclicos, por ex., contendo fósforo 

como um heteroátomo do anel [5] 
9/553 . . . tendo um átomo de nitrogênio como o único 

heteroátomo do  anel [5] 
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9/564 . . . . Anéis de três membros [5] 
9/568 . . . . Anéis de quatro membros [5] 
9/572 . . . . Anéis de cinco membros [5] 
9/576 . . . . Anéis de seis membros [5] 
9/58 . . . . Anéis de piridina [5] 
9/59 . . . . . Anéis de piridina hidrogenados [5] 
9/60 . . . . . Sistemas de anéis de quinolina ou de 

quinolina hidrogenados [5] 
9/62 . . . . . Sistemas de anéis de isoquinolina ou de 

isoquinolina hidrogenados [5] 
9/64 . . . . . Sistemas de anéis de acridina ou de 

acridina hidrogenados [5] 
9/645 . . . com dois átomos de nitrogênio como os únicos 

heteroátomos do anel [5] 
9/6503 . . . . Anéis de cinco membros [5] 
9/6506 . . . . . com os átomos de nitrogênio nas 

posições 1 e 3 [5] 
9/6509 . . . . Anéis de seis membros [5] 
9/6512 . . . . . com os átomos de nitrogênio nas 

posições 1 e 3 [5] 
9/6515 . . . com três átomos de nitrogênio como os únicos 

heteroátomos do anel [5] 
9/6518 . . . . Anéis de cinco membros [5] 
9/6521 . . . . Anéis de seis membros [5] 
9/6524 . . . com quatro ou mais átomos de nitrogênio como 

os únicos heteroátomos do anel [5] 
9/6527 . . . com átomos de nitrogênio e oxigênio como os 

únicos heteroátomos do anel [5] 
9/653 . . . . Anéis de cinco membros [5] 
9/6533 . . . . Anéis de seis membros [5] 
9/6536 . . . tendo átomos de nitrogênio e enxofre com ou 

sem átomos de oxigênio, como os únicos 
heteroátomos do anel [5] 

9/6539 . . . . Anéis de cinco membros [5] 
9/6541 . . . . . condensados com anéis carbocíclicos ou 

sistemas de anéis carbocíclicos [5] 
9/6544 . . . . Anéis de seis membros [5] 
9/6547 . . . . . condensados com anéis carbocíclicos ou 

sistemas de anéis carbocíclicos [5]  
9/655 . . . tendo átomos de oxigênio, com ou sem átomos 

de enxofre, selênio ou telúrio, como os únicos 
heteroátomos do anel [5] 

9/6553 . . . tendo átomos de enxofre, com ou sem átomos 
de selênio ou telúrio, como os únicos 
heteroátomos do anel [5] 

9/6558 . . . contendo pelo menos dois heteroanéis diferentes 
ou diferentemente substituídos não-condensados 
entre si, nem com um anel carbocíclico ou 
sistema de anéis carbocíclicos comum [5] 

9/6561 . . . contendo sistemas de heteroanéis condensados 
[5] 

9/6564 . . . tendo átomos de fósforo, com ou sem átomos de 
nitrogênio, oxigênio, enxofre, selênio ou telúrio, 
como heteroátomos do anel [5] 

9/6568 . . . . tendo átomos de fósforo como os únicos 
heteroátomos do anel [5] 

9/6571 . . . . tendo átomos de fósforo e oxigênio como os 
únicos heteroátomos do anel [5] 

9/6574 . . . . . Ésteres de oxiácidos de fósforo [5] 
9/6578 . . . . tendo átomos de fósforo e enxofre com ou 

sem átomos de oxigênio, como 
heteroátomos do anel [5] 

9/6581 . . . . tendo átomos de fósforo e nitrogênio com 
ou sem átomos de oxigênio ou enxofre, 
como heteroátomo do anel [5] 

9/6584 . . . . . tendo um átomo de fósforo como 
heteroátomo do anel [5] 

9/6587 . . . . . tendo dois átomos de fósforo como 
heteroátomos do anel [5] 

9/659 . . . . . tendo três átomos de fósforo como 
heteroátomos do anel [5] 

9/6593 . . . . . . 1, 3, 5-Triaza-2, 4, 6-trifosforinas 
[5] 

9/6596 . . . tendo outros átomos que não de oxigênio, 
enxofre, selênio, telúrio, nitrogênio ou fósforo 
como heteroátomos do anel [5] 

9/66 . Compostos de arsênio 
9/68 . . sem ligações As-C 
9/70 . . Compostos organo arsênicos 
9/72 . . . Compostos alifáticos 
9/74 . . . Compostos aromáticos 
9/76 . . . . contendo grupos hidroxila 
9/78 . . . . contendo grupos amino 
9/80 . . . Compostos heterocíclicos 
9/82 . . . . Compostos de arsênio contendo um ou mais 

anéis de piridina 
9/84 . . . . Compostos de arsênio contendo um ou mais 

sistemas de anéis da  quinolina 
9/86 . . . . Compostos de arsênio contendo um ou mais 

sistemas de anéis da isoquinolina 
9/88 . . . . Composto de arsênio contendo um ou mais 

sistemas de anéis da acridina 
9/90 . Compostos de antimônio 
9/92 . . Compostos aromáticos 
9/94 . Compostos de bismuto 
 
11/00 Compostos contendo elementos do 6o Grupo do Sistema 

Periódico 
 
13/00 Compostos contendo elementos do 70 Grupo do Sistema 

Periódico 
 
15/00 Compostos contendo elementos do 80 Grupo do Sistema 

Periódico  
15/02 . compostos de ferro 
15/03 . . Sideraminas; Os compostos desferri  

correspondentes 
15/04 . Compostos de níquel 
15/06 . Compostos de cobalto 
17/00 Metalocenos [2] 
17/02 . dos metais do grupo do ferro ou do grupo da platina [2] 
 
19/00 Compostos metálicos de acordo com mais de um dos 

grupos principais precedentes [5] 
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C 07 G COMPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DESCONHECIDA 

Notas 
 

(1) Esta subclasse não abrange os peptídeos ou proteínas, de constituição desconhecida, os quais são abrangidos pela subclasse C 07 K [4] 
(2)  A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
(3) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 07 M. Os códigos de indexação devem ser não 

ligados. [6] 

 

1/00 Lignina; Derivados da lignina 
 
3/00 Glicosídeos (polissacarídeos C 08 B) 
 
5/00 Alcalóides  
 
9/00 Bituminosulfonado de amônio, por ex., Ichthyol   
 
11/00 Antibióticos 

13/00 Vitaminas (vitamina K1,  C 07 C 50/14; ácido pantotênico 
C 07 C 235/12;  vitaminas do grupo D, C 07 C 401/00;  
vitamina A, C 07 C 403/00; piroxidal, piridoxamina C 07 D 
213/66;  piridoxina C 07 D 213/67;  vitamina C, C 07 D 
307/62;  tocoferóis C 07 D 311/72; ácido lipóico C  07 D 
339/04; vitamina B1, C 07 D 415/00;  riboflavina C 07 D 
475/14; biotina C 07 D 495/04; sideraminas, compostos 
desferri correspondentes C 07 F 15/03; vitamina B12,C 07 H 
23/00) 

 
15/00 Hormônios 
 
17/00 Outros compostos de constituição desconhecida  

(gorduras, sulfonadas, óleos ou ceras de constituição 
indeterminada C 07 C 309/62) 

 

C 07 H AÇÚCARES; SEUS DERIVADOS; NUCLEOSÍDEOS; NUCLEOTÍDEOS; ÁCIDOS NUCLÉICOS (derivados dos ácidos 
aldônicos ou sacarícos C 07 C, D; Ácidos aldônicos, ácidos sacáricos C 07 C, 59/105, 59/285; cianidrinas C07 C 255/16; glicóis C 07 D; 
compostos de constituição desconhecida C 07 G; polissacarídeos, seus derivados C 08 B; DNA ou RNA concernentes à engenharia genética, 
vetores, por ex., plasmídeos ou seu isolamento, preparação ou purificação C 12 N 15/00; indústria do açúcar C 13) [2] 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange os compostos contendo radicais sacarídeos. (ver definições na Nota (3) abaixo). 
(2) Esta subclasse não abrange os polissacarídeos que para os fins desta subclasse são definidos como tendo mais de cinco radicais sacarídeos 

ligados entre si por ligações glicosídicas. 
(3) Nesta subclasse, as seguintes expressões são empregadas com o significado indicado: 

� �radical sacarídeo� o qual é derivado dos aldeídos acíclicos poliidroxilados  ou das cetonas acíclicas poliidroxiladas, ou ainda de 
seus tautômeros cíclicos, por remoção de átomos de hidrogênio ou por substituição de hetero-ligações  a oxigênio pelo mesmo 
número de hetero-ligações ao alogênio, ao nitrogênio, ao enxofre, ao selênio ou ao telúrio, conforme umas das seguintes definições: 

 (a)  Ele  
(i) consiste em um esqueleto de carbono ininterrupto e em átomos de oxigênio diretamente ligados aos mesmos, e 
(ii) é considerado como sendo terminado por cada ligação a uma estrutura cíclica e por cada ligação a um átomo de carbono 

tendo três ligações a heteroátomo, por ex. radicais éster ou nitrila, e [4] 
(iii) contém no interior do esqueleto de carbono uma seqüência não-ramificada de, no máximo seis átomos de carbono no qual 

pelo menos três átomos de carbono - pelo menos dois no caso de um esqueleto contendo apenas quatro átomos de carbono - 
tendo uma ligação simples a um átomo de oxigênio como a única hetero-ligação, e 
(A) em uma seqüência cíclica ou acíclica, onde pelo menos um outro átomo de carbono tem duas ligações simples  a 
átomos de oxigênio como as únicas hetero-ligações, ou  
(B) em uma seqüência acíclica, onde pelo menos um outro átomo de carbono tendo uma dupla ligação a um átomo de 
oxigênio como a única hetero-ligação,  
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a dita seqüência contendo, no máximo, uma dupla ligação, isto é, C = C ou possivelmente catalisada C = O, além das hetero-
ligações mencionadas acima em (A) ou (B), por ex., os compostos 
 

                     
n sendo um inteiro, são classificados no grupo 3/02. [4] 
(b) Ele é também um radical derivado de um radical tal como definido em (a) acima pela substituição de no máximo quatro das 

hetero-ligações ao halogênio, ao nitrogênio, ao enxofre, ao selênio ou ao telúrio; [2] 
� �heterocíclico� ou �heteroanel� é considerado como excluído os radicais sacarídeos tais como acima definidos [2]  

(4) A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
(5) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 07 M. Os códigos de indexação devem ser não 

ligados. [6] 
 
Indice da Subclasse  
 
PROCESSOS GERAIS ............................................................... 1/00 
COMPOSTOS 
 sacarídeos, desoxiaçúcares, 
 anidroaçúcares, osona ............................................... 3/00 
 aminoaçúcares, análogos azatio-, 
 seleno-, teluro- .......................................................... 5/00 
 ésteres de açúcar ........................................... 11/00,13/00 
 ésteres de açúcar glicosídeos ........................ 15/00,17/00 
 acetais cíclicos .......................................................... 9/00 
 nucleosídeos............................................................ 19/00 

 
 
 nucleotídeos .................................................19/00, 21/00 
 ácidos nucléicos ......................................................21/00 
 derivados contendo radicais 
 acíclicos...............................................7/00, 13/00, 15/00 
 derivados contendo radicais 
 carbocíclicos.........................................700, 13/00, 15/00 
 derivados contendo radicais  
 heterocíclicos......................................9/00, 13/10, 15/26,  
  17/00, 19/00, 21/00 
 derivados contendo boro, silício 
 ou um metal.............................................................23/00 

 

1/00 Processos de preparação de derivados do açúcar [2] 
1/02 . Fosforilação [2] 
1/04 . . Introdução de radicais de ácido polifosfórico [2] 
1/06 . Separação; Purificação [2] 
1/08 . . a partir de produtos naturais [2] 
3/00 Compostos contendo apenas átomos de hidrogênio e 

radicais sacarídeos tendo apenas átomos de carbono, de 
hidrogênio e de oxigênio (preparação por hidrólise dos di-
ou polissacarídeos C 13; separação ou purificação da 
sacarose, da glucose, da frutose, da lactose ou da maltose C 
13) [2] 

3/02 . Monossacarídeos [2] 
3/04 . Dissacarídeos [2] 
3/06 . Oligassacarídeos, isto é, tendo três ou cinco radicais 

sacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas [2] 
3/08 . Desoxiaçúcares, Açúcares insaturados (1,2-didesoxi-1-

enoses C 07 D); Osonos [2] 
3/10 . Anidroaçúcares,  por ex., epóxidos [2] 
5/00 Compostos contendo radicais sacarídeos nos quais as 

hetero-ligações ao oxigênio foram substituídas pelo 
mesmo número de hetero-ligações ao halogênio, ao 
nitrogênio, ao enxofre, ao selênio ou ao telúrio [2] 

5/02 . ao halogênio [2] 
5/04 . ao nitrogênio [2] 
5/06 . . Aminoaçúcares [2] 
5/08 . ao enxofre, ao selênio ou ao telúrio [2] 
5/10 . . ao enxofre [2] 

7/00 Compostos contendo radicais não sacarídeos ligados a 
radicais sacarídeos por uma ligação carbono-carbono 
[2] 

7/02 . Radicais acíclicos [2] 
7/027 . . Ácidos ceto-aldônicos [4] 
7/033 . . Ácidos urônicos [4] 
7/04 . Radicais carbocíclicos [2] 
 
9/00 Compostos contendo um heteroanel  partilhando pelo 

menos dois heteroátomos com um radical sacarídeo [2] 
9/02 . contendo o heteroanel apenas átomos de oxigênio 

como heteroátomos do anel [2] 
9/04 . . Acetais cíclicos [2] 
9/06 . contendo o heteroanel átomos de nitrogênio como 

heteroátomos do anel [2] 
 
11/00 Compostos contendo radicais sacarídeos esterificados 

por ácidos inorgânicos; Seus sais metálicos (açúcares 
halogenados 5/02; tio-, seleno ou teluro-açúcares 5/08; 
esterificados pelo ácido de carbono ou por seus derivados 
13/12) [2] 

11/02 . Nitratos; Nitritos [2] 
11/04 . Fosfatos; Fosfitos; Polifosfatos (fosfonatos 13/00) [2] 
 
13/00 Compostos contendo radicais sacarídeos esterificados 

quer pelo ácido de carbono ou seus derivados, quer por 
ácidos orgânicos, por ex., ácidos fosfônicos [2] 

13/02 . por ácidos carboxílicos [2] 

Uma seqüência não conjugada de, no máximo, seis átomos de carbono, tendo 
ligações a oxigênio como definido nesta Nota 
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13/04 . . tendo os radicais carboxila esterificantes ligados a 

átomos de carbono acíclicos [2] 
13/06 . . . Ácidos graxos [2] 
13/08 . . tendo os radicais carboxila esterificantes 

diretamente ligados a anel carbocíclico [2] 
13/10 . . tendo radicais carboxila esterificantes diretamente 

ligados a anéis heterocíclicos [2] 
13/12 . por ácidos tendo o grupo -X-C(=X)-X; ou seus haletos, 

nos quais cada X significa nitrogênio, oxigênio, 
enxofre, selênio ou telúrio, por ex., ácido carbônico, 
ácido carbâmico [2] 

15/00 Compostos contendo radicais de hidrocarbonetos ou de 
hidrocarboneto substituído diretamente ligados a 
heteroátomos dos radicais sacarídeos [2] 

 
Nota 
 Neste grupo, radicais acila diretamente ligados a 

heteroátomos de radicais sacarídeos não são considerados 
como radicais de hidrocarbonetos substituídos [4] 

15/02 . Radicais acíclicos, não substituídos por estruturas 
cíclicas [2] 

15/04 . . ligados a um átomo de oxigênio de um radical 
sacarídeo [2] 

15/06 . . . sendo um grupo hidroxialquil esterificado por 
um ácido graxo [4] 

15/08 . . . Derivados de polioxialquileno (derivados 
polioxialquileno dos polióis em geral C 07 C 
41/00, 43/00) [2] 

15/10 . . . contendo ligações insaturadas carbono-carbono 
[2] 

15/12 . . ligados a um átomo de nitrogênio de um radical 
sacarídeo [2] 

15/14 . . ligados a um átomo de enxofre, de selênio ou de 
telúrio de um radical sacarídeo [2] 

15/16 . . . Lincomicina; Seus derivados [2] 
15/18 . Radicais acíclicos, substituídos por anéis carbocíclicos 

[2] 
15/20 . Anéis carbocíclicos [2] 
15/203 . . Anéis carbocíclicos monocíclicos outros que não 

anéis de ciclohexano; Sistemas de anéis 
carbocíclicos bicíclicos [4] 

15/207 . . Anéis de ciclohexano não substituídos por átomos 
de nitrogênio, por ex., Casugamicina [4] 

15/22 . . Anéis de ciclohexano, substituídos por átomos de 
nitrogênio [4] 

15/222 . . . Anéis de ciclohexano, substituídos por pelo 
menos dois átomos de nitrogênio  [4] 

15/224 . . . . com apenas um radical sacarídeo 
diretamente ligado aos anéis de 
ciclohexano, por ex., distomicina, 
fostimicina, creamina [4] 

15/226 . . . . com pelo menos dois radicais sacarídeos 
diretamente ligados aos anéis de 
ciclohexano [4] 

15/228 . . . . . ligados aos átomos de carbono do anel 
adjacente dos anéis de ciclohexano [4] 

15/23 . . . . . . com apenas dois radicais sacarídeo 
na molécula, por ex., ambutirosina, 
butirosina, xilostotina, ribostamicina  
[4] 

15/232 . . . . . . com pelo menos três radicais 
sacarídeos na molécula, por ex., 
lividomicina, neomicina, 
paramomicina [4] 

 
15/234 . . . . . ligados aos átomos de carbono do anel 

não adjacente dos anéis de 
ciclohexano, por ex., canamicinas, 
tobramicina, nebramicina, 
gentamicina A2 [4] 

15/236 . . . . . . um radical sacarídeo sendo 
substituído por um radical alquilamino 
na posição 3 e por dois substituintes 
diferentes de hidrogênio na posição 4, 
por ex., complexo de gentamicina, 
sisomicina, verdamicina [4] 

15/238 . . . Anéis de ciclohexano substituídos por dois 
radicais granidina, por ex., estreptomicinas [4] 

15/24 . . Sistemas cíclicos condensados tendo três ou mais 
anéis (glicosídeos esteroidais  C 07 J) [2] 

15/244 . . . Radicais de antraquinona, por ex., senosídeos  
[4] 

15/248 . . . Radicais de colchicina, por ex., colchicosídeos  
[4] 

15/252 . . . Radicais de naftoceno, por ex., danonomicinas, 
adianicinas [4] 

15/256 . . . Radicais de politerpeno [4] 
15/26 . Radicais acíclicos ou carbocíclicos substituídos por 

anéis heterocíclicos [2] 
 
17/00 Compostos contendo radicais heterocíclicos diretamente 

ligados a heteroátomos de radicais sacarídeos[2] 
17/02 . Radicais heterocíclicos contendo apenas átomos de 

nitrogênio como heteroátomos do anel [2] 
17/04 . Radicais heterocíclicos contendo apenas átomos de 

oxigênio como heteroátomos do anel [2] 
17/06 . . Radicais de benzopirano [4] 
17/065 . . . Benzo [b] piranos [4] 
17/07 . . . . Benzo [b] piran-4-onos [4] 
17/075 . . . . Benzo [b] pira-2-onos [4] 
17/08 . . Heteroanéis contendo oito ou  mais elementos 

cíclicos, por ex., eritromicinas [2] 
 
19/00 Compostos contendo um heteroanel partilhando um 

heteroátomo do anel com um radical sacarídeo; 
Nucleosídeos; Mononucleotídeos; Seus derivados anidro 
[4] 

19/01 . partilhando oxigênio [4] 
19/02 . partilhando nitrogênio [2] 
19/04 . . Radicais heterocíclicos contendo apenas átomos de 

nitrogênio como heteroátomos do anel [2] 
19/044 . . . Radicais pirrol [4] 
19/048  . . Radicais piridina [4] 
19/052 . . . Radicais imidazol [4] 
19/056 . . . Radicais triazol ou tetrazol [4] 
19/06 . . . Radicais pirimidina [2] 
19/067 . . . . com ribosil como o radical sacarídeo [4] 
19/073 . . . . com 2-disoxiribosil como o radical 

sacarídeo [4] 
19/09 . . . . com arabinosil como o radical sacarídeo  [4] 
19/10 . . . . com o radical sacarídeo sendo esterificado 

por ácidos fosfóricos ou polifosfóricos [2] 
19/11 . . . . . contendo fosfato cíclico [4] 
19/12 . . . Radicais de triazina [2] 
19/14 . . . Radicais de pirrolo-pirimidina [2] 
19/16 . . . Radicais de purina [2] 
19/167 . . . . com ribosil como radical sacarídeo [4] 
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19/173 . . . . com 2-desoxiribosil como o radical 

sacarídeo [4] 
19/19 . . . . com arabinosil como o radical sacarídeo [4] 
 
19/20 . . . . com o radical sacarídeo sendo exterificado por 

ácidos fosfóricos ou polifosfóricos [2] 
19/207 . . . . . . os ácidos fosfóricos ou polifosfóricos 

sendo esterificados além disso, por  um 
composto hidroxílico, por ex., 
dinucleotídeo flavina - adenina ou 
dinucleotíideo nicotinamida - adenina 
(dinucleotídeo nicotinamida - adenina 
fosfato 21/02) [4] 

19/213 . . . . . contendo fosfato cíclico [4] 
19/22 . . . Radicais de pteridina [2] 

 
19/23 . . . Radicais heterocíclicos contendo dois ou mais anéis 

heterocíclicos condensados entre si ou condensados 
com sistema de anéis carbocíclicos comum, não 
providos nos grupos 19/14 a 19/22  [4] 

19/24 . . Radicais heterocíclicos contendo átomos de 
oxigênio ou de enxofre como heteroátomos do anel 
[2] 

 
21/00 Compostos contendo duas ou mais medidas 

mononucleotídicas tendo grupos fosfato ou polifosfato 
separados, ligados por radicais sacarídeos de grupos 
nucleosídeos, por ex., ácidos nucléicos [2] 

21/02 . com ribosila como radical sacarídeo [2] 
21/04 . com desoxiribosila como radical sacarídeo [2] 
 
23/00 Compostos contendo boro, silício ou um metal, por ex., 

quelatos, vitamina B12  (ésteres com ácidos inorgânicos 11/00; 
sais metálicos ver os compostos básicos) [2] 

 

 

C 07 J ESTERÓIDES (seco-esteróides  C 07 C) [2] 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange os compostos contendo um esqueleto de ciclopenta[a]hidrofenantreno ou uma estrutura cíclica derivada do 
mesmo: 
�  por contração ou expansão de um anel por um ou dois átomos; 
�  por contração ou expansão de dois anéis  por um átomo cada; 
�  por contração de um anel  por um átomo e expansão de um anel por um átomo; 
� por substituição de um ou dois átomos de carbono do esqueleto de ciclopenta (a) hidrofenantreno, não compartilhados pelos ciclos, 

por heteroátomos em combinação ou não com as contrações e expansões definidas acima, ou  
� por condensação com anéis carbocíclicos ou heterocíclicos em combinação ou não com uma ou mais das alterações precedentes [4] 

(2)  A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
(3) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 07 M. Os códigos de indexação devem ser não 

ligados. [6] 
 

Índice da Subclasse 
 

ESTERÓIDES NORMAIS 
contendo halogênio ou oxigênio  

oxigênio de outra forma que 
não como heteroátomo do 
anel ........................................ 1/00, 3/00, 5/00, 7/00, 
 9/00, 11/00, 13/00, 15/00 
oxigênio como heteroátomo 
do anel ........................................ 17/00, 19/00/ 21/00 

contendo enxofre ......................................... 31/00, 33/00 
contendo nitrogênio ..................................... 41/00, 43/00 

 
 
outros esteróides......................................................51/00 
 

ESTERÓIDES COM ESQUELETO MODIFICADO 
retro-esteróides........................................................15/00 
nor-, homo-esteróides.............61/00, 63/00, 65/00, 67/00 
 69/00 
condensados com anéis 
carbocíclicos............................................................53/00 
hetero-esteróides ..........................................71/00, 73/00 

PREPARAÇÃO DE ESTERÓIDES EM GERAL.....................75/00 
 

 

Esteróides normais, isto é, ciclopenta[a]hidrofenantrenos, 
contendo carbono, hidrogênio, halogênio ou oxigênio [2] 
 
1/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 

halogênio ou oxigênio, não substituídos na posição 17 ββββ 
por  um  átomo  de carbono, por ex., estrano, 
androstano [2] 

 
3/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 

halogênio ou oxigênio, substituídos na posição 17 ββββ por 
um átomo de carbono [2] 

5/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 
halogênio ou oxigênio, substituídos na posição 17 ββββ por 
uma cadeia de dois átomos de carbono, por ex., 
pregnano, e substituídos na posição 21 por apenas um 
átomo de oxigênio de ligação simples [2] 

 
7/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 

halogênio ou oxigênio, substituídos na posição 17 ββββ por 
uma cadeia de mais de dois átomos de carbono (5/00 tem 
prioridade) [2] 
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9/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 
halogênio ou oxigênio, substituídos na posição 17 ββββ por 
uma cadeia de mais de dois átomos de carbono, por ex.,  
colano, colestano, coprostano [2] 

 
11/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 

halogênio ou oxigênio, não substituídos na posição 3 [2] 
 
13/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 

halogênio ou oxigênio, tendo uma dupla ligação 
carbono-carbono de ou para a posição 17 [2] 

 
15/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 

halogênio ou oxigênio, tendo um esqueleto parcial ou 
totalmente invertido, por ex., retro-esteróide, L-
isômeros [2] 

 
17/00 Esteróides estereoquimicamente puros contendo 

carbono, hidrogênio, halogênio ou oxigênio, tendo um 
heteroanel contendo oxigênio não-condensado com o 
esqueleto de ciclopenta[a]hidrofenantreno (cardanolídeo, 
bufanolídeo 19/00) [2] 

 
19/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 

halogênio ou oxigênio, substituídos na posição 17 por 
um anel de lactona [2] 

 
21/00 Esteróides normais contendo carbono, hidrogênio, 

halogênio ou oxigênio, tendo um heteroanel contendo 
oxigênio condensado em espiro com o esqueleto de 
ciclopenta[a]hidrofenantreno [2] 

 
Esteróides normais, isto é, ciclopenta[a]hidrofenantrenos,  
contendo enxofre [2] 
 
31/00 Esteróides normais contendo um ou mais átomos de 

enxofre não pertencendo a um heteroanel [2] 
 
33/00 Esteróides normais tendo um heteroanel contendo 

enxofre não-condensado ou condensado em espiro com o 
esqueleto de ciclopenta[a]hidrofenantreno [2] 

 
Esteróides normais, isto é, ciclopenta[a]hidrofenantrenos, 
contendo nitrogênio [2] 
 
41/00 Esteróides normais contendo um ou mais átomos de 

nitrogênio  não pertencendo a um heteroanel [2] 

43/00 Esteróides normais tendo um heteroanel contendo 
nitrogênio não-condensado ou condensado em espiros 
com o esqueleto de ciclopenta[a]hidrofenantreno [2] 

 
 
51/00 Esteróides normais com o esqueleto de 

ciclopenta[a]hidrofenantreno não modificado, não 
incluídos nos outros grupos 1/00 a 43/00 [2] 

 
53/00 Esteróides em que o esqueleto de 

ciclopenta[a]hidrofenantreno foi modificado por 
condensação com anéis carbocíclicos ou por formação 
de um anel adicional por uma ligação direta entre dois 
átomos de carbono do anel [2] 

 
Nor ou homoesteróides [2] 
 
61/00 Esteróides em que o esqueleto de 

ciclopenta[a]hidrofenantreno foi modificado pela 
contração de um único anel por um ou dois átomos [2] 

 
63/00 Esteróides em que o esqueleto de 

ciclopenta[a]hidrofenantreno foi modificado pela 
expansão de um único anel por um ou dois átomos [2] 

 
65/00 Esteróides em que o esqueleto de 

ciclopenta[a]hidrofenantreno foi modificado pela 
contração de dois anéis, cada qual por um átomo [2] 

 
67/00 Esteróides em que o esqueleto de 

ciclopenta[a]hidrofenantreno foi modificado pela 
expansão de dois anéis, cada qual por um átomo [2] 

 
69/00 Esteróides em que o esqueleto de 

ciclopenta[a]hidrofenantreno foi modificado pela 
contração de um único anel por um átomo e por 
expansão de um único anel por um átomo [2] 

 

71/00 Esteróides em que o esqueleto de 
ciclopenta[a]hidrofenantreno está condensado com um 
anel heterocíclico (anéis heterocíclicos condensados em 
espiro 21/00, 33/00 e 43/00) [2] 

73/00 Esteróides em que o esqueleto de 
ciclopenta[a]hidrofenantreno foi modificado pela 
substituição de um ou dois átomos de carbono por 
heteroátomos [2] 

75/00 Processos para a preparação de esteróides em geral [4] 
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C 07 K PEPTÍDEOS (Composições de proteínas alimentares  A 23; por ex., obtenção de composições de proteínas para gêneros alimentícios, 
manufatura de proteínas para gêneros alimentícios A 23 J; preparações para fins medicinais A 61 K; peptídeos contendo anéis de β-
lactona C 07 D; dipeptídeos cíclicos não tendo em sua molécula qualquer outra ligação peptídica que não aquela que forma seu anel, por 
ex., piperazina-2,5-diomas, C 07 D; alcalóides de ergot do tipo peptídeo cíclico C 07 D 519/02; compostos macromoleculares tendo 
unidades aminoácidos estatisticamente distribuídos nas suas moléculas, isto é, quando a preparação não estabelece uma forma 
específica, mas uma seqüência ao acaso de unidades de amino-ácido, homopoliamidas e copoliamidas em bloco derivados de 
aminoácidos C 08 G 69/00; produtos macromoleculares derivados de proteínas C 08 H 1/00; preparação de cola ou gelatina C 09 H; 
proteínas de célula simples, enzimas C 12 N; processos de engenharia genética para obter peptídeos C 12 N 15/00 composições para 
medir ou testar processos envolvendo enzimas C 12 Q; investigações ou análise de material biológico G 01 N 33/00) [4] 

 
 

Notas 

(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados : 
� �aminoácidos� são compostos nos quais pelo menos um grupo amino e pelo menos um grupo carboxila são ligados ao mesmo 

esqueleto de carbono e o átomo de nitrogênio ou o grupo amino pode fazer parte de um anel; 
� �ligação peptídica normal� é uma entre um grupo não-α-amino de um amino-ácido e o grupo carboxila na posição 1 de um-α-

amino-ácido, ou entre um grupo -α-amino de um amino-ácido e o grupo carboxila não na posição 1 de um outro amino-ácido 
� �ligação peptídica anormal� é uma entre um grupo não-α-amino de um amino-ácido e o grupo �arboxila na posição 1 de um -α-

amino-ácido, ou entre um grupo -α-amino de um amino-ácido e o grupo �arboxila não na posição 1 de um outro amino-ácido 
� �peptídeos� são compostos contendo uma seqüência de 2 a 100 unidades de aminoácidos, as quais são ligadas através de pelo menos 

uma ligação peptídica normal, onde 
(i) �peptídeos lineares� podem compreender anéis formados por pontes S-S ou por um grupo hidroxi ou mercapto de um hidroxi- 

ou mercapto-amino-ácido e o grupo carboxila de um outro amino-ácido (por ex., lactonas peptídicas) mas não compreendendo 
anéis que são formados apenas por ligações peptídicas; 

(ii) �peptídeos cíclicos� são peptídeos compreendendo pelo menos um anel formado apenas por ligações peptídicas; a ciclização 
podendo ocorrer apenas por ligações peptídicas normais ou por ligações peptídicas normais, por ex., pelo grupo 4-amino do 
ácido 2,4-diamino-butanóico. Assim compostos cíclicos em que pelo menos uma ligação no anel é uma ligação não-peptídica 
são considerados como �peptídeos lineares�; 

(iii) �depsipeptídeos� são compostos contendo uma seqüência de pelo menos dois -α-aminoácidos e pelo menos um ácido -α-
aminoácidos e pelo menos um  ácido -α--hidroxi-carboxílico, que são ligados por pelo menos uma ligação peptídica normal e 
ligações éster, derivados de ácidos hidroxi-carboxílicos, o número total de unidades na seqüência sendo de 4 a 100, onde 
(a) �depsipeptídeos lineares� podem compreender anéis formados por pontes S-S ou por um grupo hidroxi ou mercapto de um 

hidroxi ou mercapto-amino-ácido e o grupo carboxila de um outro amino ou hidroxi-ácido mas não compreendendo anéis 
formados apenas por ligações peptídicas ou éster derivados de ácidos hidroxicarboxílicos, por ex., Gly-Ala-Gly-
OCH2CO2H e Gly-OCH2CO-Ala-Gly são considerados como �depsipeptídeos lineares� mas HOCH2CO-Gly-Ala-Gly não 
contendo uma ligação éster, é assim um derivado de Gly-Ala-Gly que é abrangido por 5/08; 

(b) �depsipeptídeos cíclicos� são peptídeos contendo pelo menos um anel formado apenas por ligações peptídicas ou   
ligações éster derivadas de ácidos hidroxi-carboxílicos, por ex., Gly-Ala-Gly-OCH2CO; 

(iv) �proteínas� são compostos contendo uma seqüência de mais de 100 aminoácidos, em que pelo menos dois dos quais são 
diferentes, ligados principalmente por ligações peptídicas normais. [4] 

(2) A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
(3) Fragmentos de peptídeos ou peptídeos modificados por remoção ou adição de aminoácidos, por substituição de aminoácidos por outros 

ou por combinação dessas modificações, são classificados como peptídeos de origem. Entretanto, os fragmentos de peptídeos tendo 
apenas quatro ou menos seqüências de aminoácidos são também classificados no grupo 5/00. [6] 

(4) Peptídeos preparados por processos químicos e tendo uma seqüência de aminoácido derivada de peptídeos de ocorrência natural são 
classificados nos peptídeos de ocorrência natural. [6] 

(5) Peptídeos preparados por meio de tecnologia de DNA recombinante não são classificados de acordo com o hospedeiro e sim de acordo 
com o peptídio original expresso, por ex., o peptídio de HIV expresso no E. coli é classificado com os peptídeos de HIV. [6] 

(6) Nessa subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação dos grupos 101:00 a 123:00. Os códigos de indexação devem ser 
não ligados. [6] 

(7) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 07 M. Os códigos de indexação devem ser não 
ligados. [6] 
 
 

Índice da Subclasse  
PEPTÍDEOS 
 Preparação....................................................................... 1/00 
 De uma seqüência indefinida de aminoácidos................. 2/00 
 Tendo até 20 aminoácidos numa seqüência  
 indefinida ou parcialmente definida ................................ 4/00 
 Tendo até 20 aminoácidos numa seqüência 
 Totalmente definida ............................................. 5/00 a 9/00 

 
 Depsipepitídeos tendo até 20 aminoácidos numa 
 Seqüência totalmente definida.......................................11/00 

 Tendo mais de 20 aminoácidos......................................14/00 
 Imunoglobulinas............................................................16/00 
 Peptídeos imobilizados ou ligados a carreador ..............17/00 
 Peptídeos híbridos .........................................................19/00 
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1/00 Processos gerais para preparação de peptídeos [4] 
1/02 . em solução [4] 
1/04 . em carreadores (suportes) [4] 
1/06 . usando grupos protetores ou agentes de ativação [4] 
1/08 . . usando agentes de ativação [4] 
1/10 . usando agentes de copulação [4] 
1/107 . por meio de modificação química dos peptídeos 

precursores [6] 
1/113 . . sem mudança da estrutura primária [6] 
1/12 . por hidrólise [4] 
1/13 . Marcação dos peptídeos [6] 
1/14 . Extração; Separação; Purificação [4, 6] 
1/16 . . por cromatografia [6] 
1/18 . . . Cromatografia por troca de íons [6] 
1/20 . . . Cromatografia por partição, fase reversa ou 

interação hidrofóbica [6]  
1/22 . . . Cromatografia por afinidade ou técnicas 

correlatas baseada em processos de absorção 
seletiva [6] 

1/24 . . por meios eletromecânicos [6] 
1/26 . . . Eletroforese [6] 
1/28 . . . . Focalização isoelétrica [6] 
1/30 . . por precipitação [6] 
1/32 . . . como complexos [6] 
1/34 . . por filtração, ultrafiltração ou osmose reversa [6] 
1/36 . . por combinação de dois ou mais processos de 

diferentes tipos [6] 
2/00  Peptídeos de número indefinido de aminoácidos; 

Derivados dos mesmos [6] 
 
3/00 a 
4/00 Peptídeos tendo até 20 aminoácidos em uma seqüência 

indefinida ou apenas parcialmente definida; Derivados 
dos mesmos [6]  

4/02 . de vírus [6] 
4/04 . de bactérias [6] 
4/06 . de fungos [6] 
4/08 . de algas; de líquens [6] 
4/10 . de plantas [6] 
4/12 . de animais; de seres humanos [6] 
 
5/00 Peptídeos contendo até quatro aminoácidos numa 

seqüência completamente definida; Seus derivados [4] 
 
Nota 

Neste grupo, a seguinte expressão é empregada com o 
significado indicado: [6] 
� "primeiro aminoácido" significa o primeiro 

aminoácido do lado esquerdo, isto é, o aminoácido de 
terminal N  da seqüência de peptídio. [6] 

 
5/02 . contendo pelo menos uma ligação peptídica anormal 

[4] 
5/023 . . em que é envolvido pelo menos um beta-

aminoácido [6]   
5/027 . . em que é envolvido pelo menos um gama-

aminoácido, por ex., estatina [6] 
5/03 . . em que é envolvido pelo menos um delta-

aminoácido, por ex., isoésteres [6] 
5/033 . . em que é envolvido pelo menos um épsilon- ou 

zeta-aminoácido [6] 
5/037 . . a ligação anormal sendo formada pela cadeia lateral 

de um alfa-aminoácido, por ex., gama-Glu, épsilon-
Lys, glutationa [6] 

5/04 . contendo apenas ligações peptídicas normais [4] 
5/06 . . Dipeptídeos [4] 
5/062 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido sendo 

acíclica, por ex., Gly, Ala [6] 
5/065 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido 

contendo anéis carbocíclicos, por ex., Phe, Tyr 
[6] 

5/068 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido 
contendo mais grupos amino que grupos 
carboxílicos ou derivados dos mesmos, por ex., 
Lys, Arg [6] 

5/072 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido 
contendo mais grupos carboxílicos que grupos 
amino ou derivados dos mesmos, por ex., Asp, 
Glu, Asn [6]  

5/075 . . . . Asp-Phe; Derivados dos mesmos, por ex., 
aspartamo [6] 

5/078 . . . o primeiro aminoácido sendo heterocíclico, por 
ex., Pro, His, Trp [6] 

5/08 . . Tripeptídeos [4] 
5/083 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido sendo 

acíclica, por ex., Gly, Ala [6] 
5/087 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido contendo 

anéis carbocíclicos, por ex., Phe, Tyr [6] 
5/09 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido 

contendo mais grupos amino que grupos 
carboxílicos ou derivados dos mesmos, por ex., 
Lys, Arg [6] 

5/093 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido 
contendo mais grupos carboxílicos que grupos 
amino ou derivados dos mesmos, por ex., Asp, 
Glu, Asn [6]  

5/097 . . . o primeiro aminoácido sendo heterocíclico, por 
ex., Pro, His, Trp, por ex., tiroliberina, 
melanoestatina [6] 

5/10 . . Tetrapeptídeos [4] 
5/103 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido sendo 

acíclica, por ex., Gly, Ala [6] 
5/107 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido 

contendo anéis carbocíclicos, por ex., Phe, Tyr 
[6] 

5/11 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido 
contendo mais grupos amino que grupos 
carboxílicos ou derivados dos mesmos, por ex., 
Lys, Arg [6] 

5/113 . . . a cadeia lateral do primeiro aminoácido 
contendo mais grupos carboxílicos que grupos 
amino ou derivados dos mesmos, por ex., Asp, 
Glu, Asn [6]  

5/117 . . . o primeiro aminoácido sendo heterocíclico, por 
ex., Pro, His, Trp [6] 

5/12 . . Peptídeos cíclicos [4] 
7/00 Peptídeos tendo de 5 a 20 aminoácidos em uma 

seqüência totalmente definida; Derivados dos mesmos 
[4, 6] 

7/02 . Peptídeos lineares contendo pelo menos uma ligação 
peptídica anormal [4] 

7/04 . Peptídeos lineares contendo apenas ligações peptídicas 
normais [4] 

7/06 . . contendo 5 a 11 aminoácidos [4] 
7/08 . . tendo de 12 a 20 aminoácidos (gastrinas 14/595; 

somatostatinas 14/665; melanotropinas 14/68) [4, 6] 
7/14 . . Angiotensinas; Peptídeos correlatos [4] 
7/16 . . Oxitocinas; Vasopressinas; Peptídeos correlatos [4] 
7/18 . . Calidinos; Bradiquiminas; Peptídeos correlatos [4] 
7/22 . . Elidoisinas; Peptídeos correlatos [4] 
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7/23 . . Hormônio liberador do hormônio de Luteinising 
(LHRH); Peptídeos correlacionados [6] 

7/28 . . Gramicidinas A, B, C; Peptídeos correlatos [4] 
7/50 . Peptídeos cíclicos contendo pelo menos uma ligação 

peptídica anormal [4] 
7/52 . . com apenas ligações peptídicas normais no anel [4] 
7/54 . . com pelo  menos uma ligação peptídica anormal no 

anel [4] 
7/56 . . . aciclização não ocorrendo pelo ácido 2,4-

diamino-butanóico [4] 
7/58 . . . . Bocitrocinas; Peptídeos correlatos [4] 
7/60 . . . aciclização ocorrendo pelo grupo 4-amino do 

ácido 2,4-diamino-butanóico [4] 
7/62 . . . . Polimixinas; Peptídeos correlatos [4] 
7/64 . Peptídeos cíclicos contendo apenas ligações peptídicas 

normais [4] 
7/66 . . Gramicidinas S, C; Tirocidinas A, B, C; Peptídeos 

correlatos [4] 
9/00 Peptídeos tendo até 20 aminoácidos contendo radicais 

sacarídeos e tendo uma seqüência totalmente definida; 
Derivados dos mesmos [4, 6] 

11/00 Depsipeptídeos [4] 
11/02 . cíclicos, por ex., valinomicinas [4] 
 
14/00 Peptídeos tendo mais de 20 aminoácidos; Gastrinas, 

Somatoestatinas; Melanotropinas; Derivados dos 
mesmos [6] 

14/005 . de vírus [6] 
14/01 . . Vírus de DNA [6] 
14/015 . . . Parvoviridae, por ex., vírus da panleucopenia 

felina, parvovírus humano [6] 
14/02 . . . Hepadnaviridae, por ex., vírus da hepatite B [6] 
14/025 . . . Papovaviridae, por ex., papilomavirus, 

poliomavirus, SV40, vírus BK, vírus JC [6] 
14/03 . . . Herpetoviridae, por ex., vírus de pseudo raiva 

[6] 
14/035 . . . . Vírus I ou II do herpes simples [6] 
14/04 . . . . Vírus varicela-Zoster [6] 
14/045 . . . . Citomegalovirus [6] 
14/05 . . . . Vírus de Epstein-Barr [6] 
14/055 . . . . Vírus da doença de Marek [6] 
14/06 . . . . Vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina [6] 
14/065 . . . Poxviridae, por ex., vírus avipox [6] 
14/07 . . . . Vírus da vacínia; Vírus da varíola [6] 
14/08 . . Vírus de RNA [6] 
14/085 . . . Picornaviridae, por ex., coxsackievirus, 

echovirus, enterovirus [6] 
14/09 . . . . Vírus da doença do pé-e-boca [6] 
14/095 . . . . Rinovírus [6] 
14/10 . . . . Vírus da hepatite A [6] 
14/105 . . . . Vírus da pólio [6] 
14/11 . . . Ortomixoviridae, por ex., vírus da gripe [6] 
14/115 . . . Paramixoviridae, por ex., vírus da paragripe [6] 
14/12 . . . . Vírus da caxumba; Vírus do sarampo [6] 
14/125 . . . . Vírus da doença de Newcastle [6] 
14/13 . . . . Vírus da sinomose [6] 
14/135 . . . . Vírus sincitial respiratório [6] 
14/14 . . . . Reoviridae, por ex., rotavírus, vírus da 

língua azul da ovelha, vírus da febre de 
carrapatos do Colorado [6] 

14/145 . . . Rhabdoviridae, por ex., vírus da raiva, vírus 
Duvenhage, vírus Mokda, vírus da 
estomatite vesicular [6] 

14/15 . . . Retroviridae, por ex., vírus da leucemia bovina, 
vírus da leucemia felina, vírus de 
leucemia/linfoma da célula T humana [6] 

14/155 . . . . Lentiviridae, por ex., vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), vírus 
visna-maedi, vírus de anemia infecciosa 
eqüina [6]   

14/16 . . . . . HIV-1 [6] 
14/165 . . . Coronaviridae, por ex., vírus da bronquite 

infecciosa das aves [6] 
14/17 . . . . Vírus da gastroenterite transmissível de 

porco [6] 
14/175 . . . Buniaviridae, por ex., vírus da encefalite da 

Califórnia, vírus da febre do vale de Rift, vírus 
Hantaan [6] 

14/18 . . . Togaviridae, por ex., flavivírus, vírus da peste, 
vírus da febre amarela, vírus da hepatite C, 
vírus da encefalite japonesa [6] 

14/185 . . . . Vírus da cólera Hog [6] 
14/19 . . . . Vírus da rubéola [6] 
14/195 . de bactérias [6] 
 
Nota 
 Nos grupos 14/20 a 14/365, quando for apropriado, após a 

terminologia das bactérias, é dada entre parêntesis a sua 
indicação da ordem (O), família (F) ou gênero (G). [6] 

 
14/20 . . de Spirochaetales (O), por ex., Treponema, 

Leptospira [6] 
14/205 . . de Campylobacter (G) [6] 
14/21 . . de Pseudomonadaceae (F) [6] 
14/215 . . de Halobacteriaceae (F) [6] 
14/22 . . de Neisseriaceae (F), por ex., Acinetobacter [6] 
14/225 . . de Alcaligenes (G) [6] 
14/23 . . de Brucella (G) [6] 
14/235 . . de Bordetella (G) [6] 
14/24 . . de Enterobacteriaceae (F), por ex., Citrobacter, 

Serratia, Proteus, Providencia, Morganella, Yersinia 
[6] 

14/245 . . . Escherichia (G) [6] 
14/25 . . . Shigella (G) [6] 
14/255 . . . Salmonella  (G) [6] 
14/26 . . . Klebsiella (G) [6] 
14/265 . . . Enterobacter (G) [6] 
14/27 . . . Erwinia (G) [6] 
14/275 . . . Hafnia (G) [6] 
14/28 . . de Vibrionaceae (F) [6] 
14/285 . . de Pasteurellaceae (F), por ex., Haemophilus 

influenza [6] 
14/29 . . de Richettsiales (O) [6] 
14/295 . . de Chlammydiales (O) [6] 
14/30 . . de Mycoplasmatales, por ex., organismos do tipo 

Pleuropneumonia (PPLO) [6] 
14/305 . . de Micrococcaceae (G) [6] 
14/31 . . . de Staphylococcus (G) [6] 
14/315 . . de Streptococcus (G), por ex., Enterococci [6] 
14/32 . . de Bacillus (G) [6] 
14/325 . . . de peptídio de cristal de Bacillus thuringiensis 

(delta-endotoxina) [6]  
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14/33 . . de Clostridium (G) [6] 
14/335 . . de Lactobacillus (G) [6] 
14/34 . . de Corynebacterium (G) [6] 
14/345 . . de Brevibacterium (G) [6] 
14/35 . . de Mycobacteriaceae (F) [6]  
14/355 . . de Nocardia (G) [6] 
14/36 . . de Actonimyces; de Streptomyces (G) [6] 
14/365 . . de Actinoplanes (G) [6] 
14/37 . de fungos [6] 
14/375 . . de Basidiomycetes [6] 
14/38 . . de Aspergillus [6] 
14/385 . . de Penicillium [6] 
14/39 . . de mofo [6] 
14/395 . . . de Saccharomyces [6] 
14/40 . . . de Candida [6] 
14/405 . de algas [6]  
14/41 . de líquens [6] 
14/415 . de plantas [6] 
14/42 . . Lectinas, por ex., concanavalina, fitohemaglutinina 

[6] 
14/425 . . Zeins [6] 
14/43 . . Taumatina [6] 
14/435 . de animais; de seres humanos [6] 
14/44 . . de protozoários [6] 
14/445 . . . Plasmodium [6] 
14/45 . . . Toxoplasma [6] 
14/455 . . . Eimeria [6] 
14/46 . . de vertebrados [6] 
14/465 . . . de pássaros [6] 
14/47 . . . de mamíferos [6] 
14/475 . . Fatores de crescimento; Fatores reguladores [6] 
14/48 . . . Fator de crescimento de nervo (NGF) [6]  
14/485 . . . Fator de crescimento epidermal (EGF) 

(urogastrona) [6] 
14/49 . . . Fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF) [6] 
14/495 . . . Fator de crescimento de transformação (TGF) 

[6] 
14/50 . . . Fator de crescimento de fibroblasto (FGF) [6] 
14/505 . . . Eritropoietina (EPO) [6] 
14/51 . . . Fator morfogênico ósseo; Osteogenina; Fator 

osteogênico; Fator de indução óssea [6]  
14/515 . . . Fator angiogênico; Angiogenina [6] 
14/52 . . Citoquinas; Linfoquinas; Interferons [6]  
14/525 . . . Fator de necrose de tumor (TNF) [6] 
14/53 . . . Fator de estimulação de colônia (CSF) [6] 
14/535 . . . . CSF de granulócito; CSF de granulócito-

macrófago [6]  
14/54 . . . Interleuquinas (IL) [6] 
14/545 . . . . IL-1 [6] 
14/55 . . . . IL-2 [6] 
14/555 . . . Interferons (IFN) [6] 
14/56 . . . . alfa-IFN [6] 
14/565 . . . . beta-IFN [6] 
14/57 . . . . gama-IFN [6] 
14/575 . . Hormônios (derivados de pro-opiomelanocortina, 

pro-enquefalina ou pro-dinomorfina 14/665, por ex., 
corticotropina 14/695) [6] 

14/58 . . . Fator atrial natriurético complexo; Atriopeptina; 
Peptídio atrial natriurético (ANP); 
Cardionatrina; Cardiodilatina [6] 

14/585 . . . Calcitoninas [6] 

14/59 . . . Hormônio estimulador de Follicle (FSH); 
Gonadotropinas coriônicas, por ex., HCG; 
Hormônio de Luteinising (LH); Hormônio 
estimulador da tiróide (TSH) [6] 

14/595 . . . Gastrinas; Colecistoquininas (CCK) [6] 
14/60 . . . Fator de liberação do hormônio de crescimento 

(GH-RF) (Somatoliberina) [6]   
14/605 . . . Glucagones [6] 
14/61 . . . Hormônio de crescimento (GH) 

(Somatotropina) [6] 
14/615 . . . . Extração de fontes naturais [6] 
14/62 . . . Insulinas [6] 
14/625 . . . . Extração de fontes naturais [6] 
14/63 . . . Motilinas [6] 
14/635 . . . Hormônio da paratiróide (parathormônio); 

Peptídeos correlacionados ao hormônio da 
paratiróide [6] 

14/64 . . . Relaxinas [6] 
14/645 . . . Secretinas [6] 
14/65 . . . Fatores de crescimento do tipo insulina 

(Somatomedinas), por ex., IGF-1, IGF-2 [6] 
14/655 . . . Somatostatinas [6]   
14/66 . . . Timopoietinas [6]   
14/665 . . derivadas de pro-opiomelanocortina, pro-

enquefalina ou pro-dinorfina [6] 
14/67 . . . Lipotropinas, por ex., beta- ou gama-lipotropina 

[6] 
14/675 . . . Beta-endorfinas [6] 
14/68 . . . Hormônio estimulador do melanócito (MSH) 

[6] 
14/685 . . . . Alfa-melanotropina [6] 
14/69 . . . . Beta-melanotropina [6] 
14/695 . . . Corticotropina (ACTH) [6] 
14/70 . . . Enquefalinas [6] 
14/705 . . . Receptores; Antígenos de superfície da célula; 

Determinantes de superfície da célula [6] 
14/71 . . . para fatores de crescimento; para reguladores de 

crescimento [6] 
14/715 . . . para citoquinas; para linfoquinas; para 

interferons [6] 
14/72 . . . para hormônios [6] 
14/725 . . . Receptores de célula T [6] 
14/73 . . . . CD4 [6] 
14/735 . . . Receptores de Fc [6] 
14/74 . . . Complexo de principal histocompatibilidade 

(MHC) [6] 
14/745 . . . Fatores de coagulação do sangue ou de 

fibrinólise [6] 
14/75 . . . Fibrinogênio [6] 
14/755 . . . Fatores VIII [6] 
14/76 . . Albuminas [6] 
14/765 . . . Albumina do soro, por ex., HSA [6] 
14/77 . . . Ovalbumina [6] 
14/775 . . Apolipopeptídeos [6] 
14/78 . . Peptídeos de tecido conectivo, por ex., colágeno, 

elastina, laminina, fibronectina, vitronectina, 
globulina fria insolúvel (CIG) [6] 

14/785 . . Peptídeos tensoativos alveolares; Peptídeos 
tensoativos pulmonares [6] 

14/79 . . Transferrinas, por ex., lactoferrinas, 
ovotransferrinas [6] 

14/795 . Peptídeos contendo anel de porfirina ou corrina [6] 
14/80 . . Citocromos [6] 
14/805 . . Hemoglobinas; Mioglobinas [6] 
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14/81 . Inibidores de protease [6] 
14/815 . . de parasitas, por ex., hirudina, eglina [6] 
14/82 . Produtos de translação de oncogenes [6] 
14/825 . Metalotioneínas [6] 
 
15/00 a 
 
16/00 Imunoglobulinas, por ex., anticorpos mono- ou 

policlonais [6] 
16/02 . de ovos [6] 
16/04 . de leite [6] 
16/06 . de soro [6] 
16/08 . contra material de vírus [6] 
16/10 . . de vírus de RNA [6] 
16/12 . contra material de bactérias [6] 
16/14 . contra material de fungos, algas ou líquens [6] 
16/16 . contra material de plantas [6] 
16/18 . contra material de animais ou seres humanos [6] 
16/20 . . de protozoários [6] 
16/22 . . contra fatores de crescimento [6] 
16/24 . . contra citoquinas, linfoquinas ou interferons [6] 
16/26 . . contra hormônios [6] 
16/28 . . contra receptores, antígenos de superfície de célula 

ou determinantes de superfície de célula [6] 
16/30 . . . de células de tumor [6] 
16/32 . . contra produtos de translação de oncogenes [6] 
16/34 . . contra antígenos do grupo do sangue [6] 
16/36 . . contra fatores de coagulação do sangue [6] 
16/38 . contra inibidores de protease da estrutura do peptídio 

[6] 
16/40 . contra enzimas [6] 
16/42 . contra imunoglobulinas (anticorpos anti-idiotípicos) 

[6] 
16/44 . contra material não previsto em nenhum outro local [6] 
16/46 . Imunoglobulinas híbridas (híbridos de uma 

imunoglobulina com um peptídio que não seja uma 
imunoglobulina 19/00) [6] 

17/00 Peptídeos ou proteínas imobilizados ou ligados a 
carreador (enzimas imobilizadas ou ligadas a carreadores 
C 1 N 11/00); Sua preparação [4] 

17/02 . Pepetídeos ou proteínas sendo imobilizadas sobre, ou 
dentro de carreador orgânico [4] 

17/04 . . aprisionados dentro do carreador, por ex., Gel, fibra 
oca [4] 

17/06 . . fixa ao carreador via um agente de ponte [4] 
17/08 . . o carreador sendo um polímero sintético [4] 
17/10 . . o carreador sendo um carbohidrato [4] 
17/12 . . . Celulose ou seus derivados [4] 
17/14 . Peptídeos ou proteínas sendo imobilizados sobre, ou 

dentro de, um carreador inorgânico [4] 
 
19/00 Peptídeos híbridos [6] 
 
Esquema de indexação associado aos grupos 1/00 a 19/00, 
relativo à composição, estrutura ou propriedades do peptídio. 
Os códigos de indexação devem ser não ligados. [6] 
 
Nota 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 

regras que se referem à aplicação e apresentação de 
diferentes tipos de código de indexação. [6] 

 
101:00 Contendo não-metais diferentes de carbono, hidrogênio, 

halogênios, oxigênio, nitrogênio ou enxofre [6] 
101:02 . Fósforo [6] 
 
103:00 Contendo metais diferentes de metais alcalinos, metais 

alcalino-terrosos, berílio ou magnésio [6] 
 
105:00 Contendo pelo menos um aminoácido na forma D [6] 
 
121:00 Inibidores de renina [6] 
 
123:00 Inibidores de enzima de conversão de Angiotensina [6] 
 

 

C07M ESQUEMA DE INDEXAÇÃO ASSOCIADO ÀS SUBCLASSES C 07 B A C 07 K, RELATIVO ÀS PROPRIEDADES 
ESPECÍFICAS DE COMPOSTOS ORGÂNICOS [6] 

 
Notas 

 
(1) Esta subclasse constitui um esquema de indexação associado às subclasses C 07 B a K. Os códigos de indexação devem ser não  

ligados [6] 
(2) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de código de 

indexação. [6] 

 

1:00 Complexos de transferência de carga [6] 
 
3:00 Radicais livres [6] 
 
5:00 Compostos modificados isotopicamente, por ex., 

rotulados [6] 

7:00 Isômeros ópticos [6] 
 
9:00 Isômeros geométricos [6] 
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C 08 COMPOSTOS MACROMOLECULARES ORGÂNICOS; SUA PREPARAÇÃO OU SEU 
PROCESSAMENTO QUÍMICO; COMPOSIÇÕES BASEADAS NOS MESMOS (manufatura ou 
tratamento de fios, fibras, cerdas, ou fitas artificiais D 01) 

 
Nota 

 
As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
(i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
(ii) tratamento de têxteis ou lavagem de superfícies sólidas de materiais são também classificadas na subclasse C 12 S. [5] 

 
C 08 B  POLISSACARÍDEOS; SEUS DERIVADOS (polissacarídeos contendo menos que seis radicais sacarídeos ligados entre si por ligações 

glicosídicas C 07 H; processos fermentativos ou enzimáticos C 12 P 19/00; industria do açúcar C 13; produção de celulose D 21) [4] 
 
Nota 
 

A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 

 
 
Índice da Subclasse 
 
CELULOSE E SEUS  
DERIVADOS 
 Tratamento preliminar da  
 celulose .......................................................................... 1/00 
 Ésteres..................................... 3/00, 5/00, 7/00, 13/00, 17/00 
 Éteres ........................................................ 11/00, 13/00, 17/0 
 Xantatos .......................................................................... 9/00 
 Outros derivados .......................................................... 15/00 
 Regeneração da celulose ............................................... 16/00 

 
 
 
 
AMIDO; AMIDO DEGRADADO OU  
NÃO MODIFICADO QUIMICAMENTE;  
AMILOSE; AMILOPECTINA..................................................30/00 
DERIVADOS QUÍMICOS DO AMIDO; DA  
AMILOSE OU DA AMILOPECTINA 
 do amido........................................................................31/00 
 da amilose......................................................................33/00 
 da amilopectina..............................................................35/00 
OUTROS POLISSACARÍDEOS...............................................37/00 
 

 

Preparação 
 
1/00 Tratamento preliminar da celulose para a fabricação de 

seus derivados 
1/02 . Métodos para tornar a celulose apta à esterificação 
1/04 . . para preparação de nitrato de celulose 
1/06 . Método para tornar a celulose apta a eterificação 
1/08 . celulose alcalina 
1/10 . . Aparelhos para a preparação da celulose alcalina 
1/12 . . . Dispositivos para encharcamento 
1/14 . . . Dispositivos para amadurecimento 

3/00 Preparação de ésteres celulósicos de ácidos orgânicos 
3/02 . Catalisadores utilizados para a esterificação 
3/04 . formiato de celulose 
3/06 . acetato de celulose 
3/08 . de ácidos orgânicos monobásicos com 3 ou mais 

átomos de carbono 
3/10 . . com 5 ou mais átomos de carbono 
3/12 . de ácidos orgânicos polibásicos 
3/14 . em que o resíduo de ácido orgânico contém 

substituintes, por ex. NH2, C1 
3/16 . Preparação de ésteres orgânicos mistos de celulose 
3/18 . . Acetobutiratos 
3/20 . Esterificação com conservação da estrutura fibrosa da 

celulose (esterificação de superfícies de tecidos D 06 
M 13/00)  

 
3/22 . Tratamento de pós-esterificação, inclusive purificação 
3/24 . . Hidrólise ou amadurecimento 
3/26 . . Isolamento do  éster celulósiso 
3/28 . . . por precipitação  
3/30 . . Estabilização (por adição de estabilizadores C 08 K) 

5/00 Preparação de ésteres celulósicos de ácidos inorgânicos 
5/02 . Nitrato de celulose 
5/04 . . Tratamento  de pós-esterificação, inclusive 

purificação 
5/06 . . . Isolamento do nitrato de celulose 
5/08 . . . Estabilização (por adição de estabilizadores C 

08 K) 
5/10 . . . Redução da viscosidade 
5/12 . . . Substituição da água por líquidos orgânicos  
5/14 . Sulfato da celulose 

7/00 Preparação de ésteres celulósicos de ácidos orgânicos e 
inorgânicos 

9/00 Xantato de celulose; Viscose 
9/02 . Sulfetizadores; Dissolventes 
9/04 . Processos contínuos 
9/06 . Processos de uma só etapa 

11/00 Preparação de ésteres celulósicos 
11/02 . éteres alcoílicos ou cicloalcoílicos 
11/04 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 
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11/06 . . . com radicais de hidrocarbonetos halo-
substituídos 

11/08 . . . com radicais de hidrocarbonetos hidroxilados; 
Ésteres, éteres, ou seus acetais 

11/10 . . . substituídos por radicais ácidos 
11/12 . . . . substituídos por radicais carboxílicos 
11/14 . . . com grupos contendo nitrogênio 
11/145 . . . . com nitrogênio básico, por ex., éteres 

aminoalquila [2] 
11/15 . . . . com grupos carbamoíla [2] 
11/155 . . . . com grupos ciano, por ex., éteres 

cianoalquílicos [2] 
11/16 . éteres arílicos ou aralquílicos 
11/18 . . com radicais de hidrocarbonetos substituídos 
11/187 . com grupos olefínicos insaturados [2] 
11/193 . Éteres mistos, isto é, éteres com dois ou mais grupos 

eterificantes diferentes [2] 
11/20 . Tratamento de pós-eterificação, inclusive purificação  
11/22 . . Isolamento 
 
13/00 Preparação de éter-ésteres celulósicos 
13/02 . xantatos de éteres celulósicos 
 
15/00 Preparação de outros derivados de celulose ou de 

celulose modificada 
15/02 . Oxicelulose; Hidrocelulose; Hidrato de celulose 
15/04 . . Carboxicelulose, por ex., preparada por oxidação 

com dióxido de nitrogênio 
15/05 . Derivados contendo elementos outros que não carbono, 

hidrogênio, oxigênio, halogênios ou enxofre (ésteres de 
ácidos forforosos 5/00) [2] 

15/06 . . contendo nitrogênio 
15/08 . Fracionamento de celulose, por ex., separação de 

cristalitos de celulose [2] 
15/10 . Reticulação da celulose [2] 
 
16/00 Regeneração da celulose [2] 
 
17/00 Aparelhos para a esterificação ou eterificação da 

celulose 
17/02 . para a produção de ésteres orgânicos celulósicos 
17/04 . para a produção de nitrato de celulose 
17/06 . para a produção de éteres celulósicos 
 
30/00 Preparação de amido, amido degradado ou não 

modificado quimicamente, amilose ou amilo- 
pectina [4] 

30/02 . Tratamento preliminar por ex., trituração da matéria 
prima (máquina para lavagem preliminar A 23 N) [4] 

30/04 . Extração ou purificação [4] 
30/06 . Secagem; Enformação [4] 
30/08 . Concentração das suspensões de amido [4] 
30/10 . Aproveitamento de resíduos provenientes da extração 

de amido, incluindo água de prensagem do material 
extraído do amido [4] 

30/12 . Amido degradado ou não modificado quimicamente; 
Alvejamento de  amido (preparação de derivados 
químicos do amido 31/00) [4] 

30/14 . . Amido dispersável em água fria ou amido pré-
gelatinizado [4] 

30/16 . . Aparelhos [4] 
30/18 . . Dextrina [4] 
30/20 . Amilose ou amilopectina (seus derivados químicos 

33/00, 35/00) [4] 
 
31/00 Preparação dos derivados químicos do amido (derivados 

químicos da amilose 33/00, derivados químicos da 
amilopectina 35/00) [2] 

31/02 . Ésteres [2] 
31/04 . . de ácidos orgânicos[2] 
31/06 . . de ácidos inorgânicos [2] 
31/08 . Éteres [2] 
31/10 . . de alquila ou cicloalquila 
31/12 . . tendo radicais alquila ou cicloalquila substituídos 

por heteroátomos [2] 
31/14 . . Éteres de arila ou aralquila [2] 
31/16 . Éter-ésteres [2] 
31/18 . Amido oxidado [2] 
 
33/00 Preparação dos derivados químicos da amilose [2] 
33/02 . Ésteres [2] 
33/04 . Éteres [2] 
33/06 . Éter-ésteres [2] 
33/08 . Amilose oxidada [2] 
 
35/00 Preparação dos derivados químicos da amilopectina 
35/02 . Ésteres [2] 
35/04 . Éteres [2] 
35/06 . Éter-ésteres [2] 
35/08 . Amilose oxidada [2] 
 
37/00 Preparação de polissacarídeos não abrangidos pelos 

grupos 1/00 a 35/00; Seus derivados (celulose D 21) [4] 
37/02 . Dextrano; Seus derivados [2] 
37/04 . Ácido algínico; Seus derivados (preparação de 

produtos alimentícios A 23 L 1/05) [2] 
37/06 . Pectina; Seus derivados [2] 
37/08 . Chitina; Sulfato de condroitina; Ácido hialurônico; 

Seus derivados [2] 
37/10 . Heparina; Seus derivados [2] 
37/12 . Agar-agar; Seus derivados [2] 
37/14 . Hemicelulose; Seus derivados[2] 
37/16 . Ciclodextrina; Seus derivados [2] 
37/18 . Fonte de carboidratos, por ex.. glicogênio, inulina, 

laminarina; Seus derivados [4] 
 



C 08 C, F 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 3, Seção C 152 

C 08 C TRATAMENTO OU MODIFICAÇÃO QUÍMICA DAS BORRACHAS 
 

Nota 

Esta subclasse abrange: 

� processos aplicados a borracha natural ou a borracha de dieno conjugado (suas sínteses C 08 F) [2] 
� processos aplicados a borracha em geral ( a uma borracha específica.,outra que não as incluídas acima C 08 F a C 08 H) [2] 

 

Preparação 
 
1/00 Tratamento do látex da borracha 
1/02 . Tratamento químico ou físico do látex da borracha 

antes ou durante sua concentração 
1/04 . . Purificação; Desproteinização 
 
1/06 . . Conservação do látex da borracha (ingredientes de 

conservação C 08 K) 
1/065 . . Aumento do tamanho das partículas de borracha em 

dispersão [2] 
1/07 . . . caracterizado pelos agentes de aglomeração 

utilizados [2] 
1/075 . Concentração [2] 
108 . . . por meio de agentes que dão ao látex a 

consistência cremosa [2] 
1/10 . . . por centrifugação [2] 
1/12 . . . por evaporação [2] 
1/14 . Coagulação 
1/15 . . caracterizada pelos coagulantes usados [2] 
1/16 . . em forma de flóculos 
 
2/00 Tratamento de soluções de borracha [2] 
2/02 . Purificação [2] 
2/04 . . Remoção dos resíduos de catalisador [2] 
2/06 . obtenção de borracha de soluções [2] 
3/00 Tratamento de borracha coagulada 
3/02 . Purificação [2] 
4/00 Tratamento da borracha antes da vulcanização não 

incluídos nos grupos 1/00 a 3/02 [2] 
19/00 Modificação química da borracha (agentes de reticulação. 

outros que não os incluídos em 19/30, C 08 K) [2] 

Nota 
 
 Neste grupo, salvo indicação contrária, um processo é 

classificado no último local apropriado [2] 
 
19/02 . Hidrogenação [2] 
19/04 . Oxidação [2] 
19/06 . . Epoxidação [2] 
19/08 . Despolimerização [2] 
19/10 . Isomerização; Ciclização [2] 
19/12 . Incorporação de átomos de halogênio na molécula [2] 
19/14 . . por reação com halogênios [2] 
19/16 . . por reação com haletos de hidrogênio [2] 
19/18 . . por reação com hidrocarbonetos substituídos por 

halogênio [2] 
19/20 . Incorporação de átomos de enxofre na molécula [2] 
19/22 . Incorporação de átomos de nitrogênio na molécula [2] 
19/24 . Incorporação de átomos de fósforo na molécula [2] 
19/25 . Incorporação de átomos de silício na molécula [5] 
19/26 . Incorporação de átomos de metal na molécula [2] 
19/28 . Reação com compostos contendo ligações insaturadas 

carbono-carbono (polímeros enxertados C 08 F) [2] 
19/30 . Adição de um reagente que reage com um heteroátomo 

ou um grupo contendo heteroátomos da macromolécula 
[2] 

19/32 . . reagindo com halogênios ou grupos contendo 
halogênio [2] 

19/34 . . reagindo com oxigênios ou grupos contendo 
oxigênio [2] 

19/36 . . . com radicais carboxila [2] 
19/38 . . . com radicais hidroxila [2] 
19/40 . . . com radicais epóxi [2] 
19/42 . . reagindo com metais ou grupos contendo metais [2] 
19/44 . . . de polímeros contendo átomos de metal 

exclusivamente em uma ou em ambas as 
extremidades do esqueleto [2] 

 

 

C 08 F COMPOSTOS MACROMOLECULARES OBTIDOS POR REAÇÕES COMPREENDENDO APENAS LIGAÇÕES 
INSATURADAS CARBONO-CARBONO  (produção de misturas de hidrocarboneto líquidos a partir de hidrocarboneto de número 
de carbono inferior, por ex., por oligomerização C 10 G 50/00) [2] 
 

Notas 

(1) Nesta subclasse, o boro e o silício são considerados como metais [2]
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(2) Nesta subclasse, a seguinte expressão  é usada com o significado indicado: 
� �radical alifático� significa um esqueleto de carbono acíclico ou um esqueleto carbocíclico não aromático, o qual é considerado 

como sendo terminado por cada ligação a: 
(a) um elemento outro que não o carbono 
(b) um átomo de carbono tendo uma ligação dupla a um outro átomo que não o carbono 
(c) um anel carbocíclico aromático ou um anel heterocíclico 

 Exemplos: os polímeros de 
 (a) CH2 = CH - O- CH2 - CH2- NH - COO - CH2 - CH2 - OH são classificados no grupo 16/28 
 (b) CH2  = CH - CO - CH = CH2 são classificados no grupo 16/36 

(c)  são classificados no grupo 12.18 [2] 
(3) A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 
(4)  Nesta subclasse, salvo indicação contrária, um catalisador ou um polímero é classificado no último local apropriado [2] 
(5) Nesta subclasse: 
 (a) as invenções que tratam de compostos macromoleculares e de sua preparação são classificadas nos grupos referentes ao tipo do 

composto preparado. Os processos gerais de preparação de compostos macromoleculares enquadrados em mais de um grupo 
principal são classificados nos grupos referentes a esses processos (grupos 2/00 a 8/00). Os processos de preparação dos compostos 
macromoleculares devem ser classificados também nos grupos referentes aos tipos de reação empregada se necessária; [2] 

 (b) as invenções referentes aos homopolímeros e copolímeros  são classificadas nos grupos 10/00 a 38/00; [2] 
 (c) as invenções restritas aos homopolímeros são classificadas apenas nos grupos 110/00 a 138/00; [2] 
 (d) as invenções restritas aos copolímeros são classificadas apenas nos grupos 210/00 a 246/00; [2] 

(e) nos grupos 210/00 a 238/00, salvo indicação contrária, um copolímero é classificado de acordo com o componente monomérico em   
maior proporção. [2] 

(6)  Esta subclasse abrange também as composições baseadas em monômeros que formam compostos macromoleculares classificáveis 
nesta subclasse (tintas C 09D 4/00; adesivos C 09 J 4/00). [7]  
Nesta subclasse: [7] 
(a) se os monômeros são definidos, a classificação é feita de acordo com o polímero a ser formado: [7] 

–  nos grupos 10/00 a 246/00 se nenhum polímero previamente formado estiver presente; [7]    
– nos grupos 251/00 a 291/00 se um polímero previamente formado estiver presente, considerando que a reação ocorre como 

uma reação de enxerto ou de reticulação; [7]  
(b)  se a presença dos ingredientes da composição for de interesse, a classificação é feita no grupo 2/44 (agentes de sensibilização 

2/50; catalisadores 4/00) [7]  
(c) se os ingredientes da composição forem de interesse per se, a classificação também é feita na subclasse C 08 K. [7] 

(7) Nos grupos 210/00 a 297/00, é aconselhável acrescentar, os códigos de indexação relativos aos componentes monoméricos adicionais, 
nos casos em que não exista nenhum subgrupo definido por ditos componentes monoméricos. Os códigos de indexação, sendo 
escolhidos dentre os grupos 210/00 a 238/00, têm a mesma numeração dos símbolos de classificação, porém usa-se dois pontos (:) ao 
invés da barra oblíqua e devem ser ligados [2] 

(8) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de código de 
indexação. [6] 

 
Índice da Subclasse 
 
Processos de polimerização 
Catalisadores ...................................................................... 2/00, 4/00 
Tratamentos de pós-polimerização; 
Modificação química .......................................................... 6/00, 8/00 
Homopolímeros e copolímeros de  
compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada radical 
contendo apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono............................................................10/00 a 30/00 
 Homopolímeros.............................................110/00 a 130/00 
 Copolímeros..................................................210/00 a 230/00 
Homopolímeros e copolímeros de compostos 
cíclicos não tendo radicais alifáticos 
insaturados em uma cadeia lateral e 
tendo uma ou mais ligações duplas 
carbono-carbono em um anel ......................................... 32/00, 34/00 
 Homopolímeros.............................................. 132/00, 134/00 
 Copolímeros................................................... 232/00; 234/00 
Homopolímeros e copolímeros de compostos 
tendo um ou mais radicais alifáticos insaturados, 
um pelo menos, tendo duas ou mais ligações 
duplas carbono-carbono............................................................. 36/00 
 Homopolímeros........................................................... 136/00 

 
 Copolímeros ................................................................236/00 
Homopolímeros e copolímeros de  
compostos tendo uma ou mais ligações 
triplas de carbono-carbono.........................................................38/00 
 Homopolímeros ...........................................................138/00 
 Copolímeros ................................................................238/00 
Copolímeros de hidrocarboneto e de  
óleos minerais ..........................................................................240/00 
Copolímeros de óleos secantes com 
outros monômeros....................................................................242/00 
Copolímeros de indeno-cumarona ...........................................244/00 
Copolímeros em que só é definida a 
natureza dos monômeros em minoria.......................................246/00 
Polímeros enxertados; Polímeros 
reticulados com monômeros 
insaturados ................................................................ 251/00 a 292/00 
Polímeros em bloco................................................... 293/00 a 297/00 
Compostos macromoleculares obtidos 
pela inter-reação de polímeros diferentes 
compreendendo apenas reações de  
ligações insaturadas carbono-carbono, 
em ausência de monômeros não macromoleculares.................299/00 
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Processos; Catalisadores 
 
2/00 Processos de polimerização [2] 
2/01 . caracteruzadi oir características especiais do aparelho 

de polimerização usado [7] 
2/02 . Polimerização em massa [2] 
2/04 . Polimerização em solução (2/32  tem prioridade) [2] 
2/06 . . Solvente orgânico [2] 
2/08 . . . com a adição de agentes de dispersão para o 

polímero [2] 
2/10 . . Solvente aquoso [2] 
2/12 . Polimerização em meios não solventes  (2/32 tem 

prioridade) [2] 
2/14 . . Em meio orgânico [2] 
2/16 . . Em meio aquoso [2] 
2/18 . . . Polimerização em suspensão [2] 
2/20 . . . . por meio de agentes dispersantes 

macromoleculares [2] 
2/22 . . . Polimerização em emulsão [2] 
2/24 . . . . por meio de agentes emulsivos [2] 
2/26 . . . . . aniônicos [2] 
2/28 . . . . . catiônicos [2] 
2/30 . . . . . não iônicos [2] 
2/32 . Polimerização em emulsão água-óleo [2] 
2/34 . Polimerização no estado gasoso [2] 
2/36 . Polimerização no estado sólido [2] 
2/38 . Polimerização usando reguladores, por ex., agentes de 

terminação da cadeia [2] 
2/40 . . usando agentes de retardamento [2] 
2/42 . . usando agentes de interrupção instantânea da 

polimerização [2] 
2/44 . Polimerização na presença de compostos ingredientes por 

ex., plastificantes, matérias corantes, enchimentos [2] 
2/46 . Polimerização iniciada por energia de ondas ou por 

irradiação de partículas [2] 
2/48 . . pela luz ultravioleta ou visível [2] 
2/50 . . . com agentes sensibilizantes [2] 
2/52 . . por descarga elétrica, por ex., voltolização [2] 
2/54 . . por raios-X ou por elétrons [2] 
2/56 . . por vibrações ultra-sônicas [2] 
2/58 . Polimerização iniciada pela aplicação direta de corrente 

elétrica (processos eletrolíticos, por ex., eletroforese, C 25) 
[2] 

2/60 . Polimerização por síntese diênica [2] 

4/00 Catalisadores de polimerização (catalisadores em geral 
B 01 J) [2] 

Nota 
 Quando um suporte é considerado de interesse especial, uma 

segunda classificação pode ser feita no grupo 4/02. [2] 
 
4/02 . Suportes para os catalisadores [2] 
4/04 . Azo-compostos [2] 
4/06 . Compostos metálicos outros que não os hidretos ou outros 

que não os compostos orgânicos de metal; Complexos de 
haleto de boro ou de haleto de alumínio com compostos 
orgânicos contendo oxigênio [2] 

4/08 . . de metais alcalinos [2] 
4/10 . . de metais alcalino-terrosos, de zinco, de cádmio, de 

mercúrio, de cobre ou de prata [2] 

4/12 . . de boro, de alumínio, de gálio, de índio, de tálio, ou 
de terras raras [2] 

4/14 . . . Haletos de boro ou haletos de alumínio; Seus 
complexos com compostos orgânicos contendo 
oxigênio [2] 

4/16 . . de silício, de germânio, de estanho, de chumbo, de 
titânio, de zircônio ou de háfnio [2] 

4/18 . . . Óxidos [2] 
4/20 . . de antimônio, de bismuto, de vanádio, de nióbio, ou 

de tântalo [2] 
4/22 . . de cromo, de molibdênio ou de tungstênio [2] 
4/24 . . . Óxidos [2] 
4/26 . . de manganês, dos metais do grupo do ferro ou dos 

metais do grupo da platina [2] 
4/28 . Oxigênio ou compostos geradores de oxigênio livre 

(sistemas redox 4/40) [2] 
4/30 . . Compostos inorgânicos [2] 
4/32 . . Compostos orgânicos [2] 
4/34 . . . Percompostos com um radical peroxi [2] 
4/36 . . . Percompostos com mais de um radical 

peroxi [2] 
4/38 . . . Misturas de compostos peroxi [2] 
4/40 . Sistemas redox [2] 
4/42 . Metais; Hidretos de metal; Compostos orgânicos de 

metal; Sua utilização como precursores de 
catalisadores [2] 

4/44 . . selecionados dentre os metais leves, o zinco, o 
cádmio, o mercúrio, o cobre, a prata, o ouro, o boro, 
o gálio, o índio, o tálio, as terras raras ou os 
actinídeos [2] 

4/46 . . . selecionados dentre os metais alcalinos [2] 
4/48 . . . . selecionados dentre o lítio, o rubídio, o 

césio ou o frâncio [2] 
4/50 . . . selecionados dentre os metais alcalinos terrosos, 

o zinco, o cádmio, o mercúrio, o cobre ou a 
prata [2] 

4/52 . . . selecionados dentre o boro, o alumínio, o gálio, 
o índio, o tálio ou as terras raras (4/14 tem 
prioridade) [2] 

4/54 . . . juntamente com outros compostos do mesmo 
[2] 

4/56 . . . . Sendo os metais alcalinos os únicos metais 
presentes, por ex., catalisadores to tipo 
Alfin [2] 

4/58 . . . juntamente com silício, germânio, estanho, 
chumbo, antimônio, bismuto ou seus 
compostos [2] 

4/60 . . . juntamente com metais refratários, metais do 
grupo do ferro, metais do grupo da  platina, 
manganês, tecnécio rênio ou seus compostos 
[2,5] 

Nota 
 

Nos grupos 4/602 e 4/64, o seguinte termo é empregado 
com o significado indicado: 
- �componente� compreende o metal de transição ou seu 

composto, pré-tratado ou não (pré-tratamento 4/61, 
4/63, 4/65). [5] 

 
4/602 . . . . Componente abrangido pelo grupo 4/60 

com um composto de organo-alumínio [5] 
4/603 . . . . Componente abrangido pelo grupo 4/60 

com um metal ou um composto abrangido 
pelo grupo 4/44 que não seja um composto 
de organo-alumínio [5] 
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4/605 . . . . Componente abrangido pelo grupo 4/60 

com um metal ou um composto abrangido 
pelo grupo 4/44, não incluído em um único 
grupo dentre os grupos 4/602 ou 4/603 [5] 

4/606 . . . . Catalisadores compreendendo pelo menos dois 
metais diferentes, em forma metálica ou de 
composto metálico, além do componente 
abrangido pelo grupo 4/60 [5] 

4/607 . . . . Catalisadores contendo um não-metal 
específico ou um composto específico isento de 
átomos metálicos [5] 

4/608 . . . . . inorgânicos [5] 
4/609 . . . . . orgânicos [5] 
4/61 . . . . Pré-tratamento do metal ou do composto 

abrangido pelo grupo 4/60 antes do contato 
final com o metal ou com o composto 
abrangido pelo grupo 4/44 [5] 

4/611 . . . . . Pré-tratamento com não-metais ou 
compostos isentos de átomos metálicos [5] 

6/612 . . . . . Pré-tratamento com metais ou compostos 
metálicos [5] 

4/613 . . . . . . com metais abrangidos pelo grupo 
4/60 ou seus compostos [5] 

4/614 . . . . . . com magnésio ou seus compostos [5] 
4/615 . . . . . . com alumínio ou seus compostos [5] 
4/616 . . . . . . com silício ou seus compostos [5] 
4/617 . . . . . . com metais ou compostos metálicos, 

não incluídos nos grupos 4/613 a 4/616 
[5] 

4/618 . . . . . . com metais ou compostos metálicos, 
incluídos em pelo menos dois dentre 
os grupos 4/613 a 4/617 [5] 

4/62 . . . . Metais refratários ou seus compostos [2] 
4/622 . . . . . Componente abrangido pelo grupo 4/62 

com um composto organo-alumínio [5] 
4/623 . . . . . Componente abrangido pelo grupo 4/62 

com um metal ou um composto abrangido 
pelo grupo 4/44 que não seja um composto 
de organo-alumínio [5] 

4/625 . . . . . Componente abrangido pelo grupo 4/62 
com um metal ou um composto abrangido 
pelo grupo 4/44, não incluído em um único 
grupo dentre os grupos 4/622 ou 4/623 [5] 

4/626 . . . . . Catalisadores compreendendo pelo menos 
dois metais diferentes, em forma metálica 
ou de compostos metálicos, além do 
componente abrangido pelo grupo 4/62 [5] 

4/627 . . . . . Catalisadores contendo um não-metal 
específico ou um composto específico 
isento de átomos metálicos [5] 

4/628 . . . . . . inorgânicos [5] 
4/629 . . . . . . orgânicos [5] 
4/63 . . . . . Pré-tratamento do metal ou do composto 

abrangido pelo grupo 4/62 antes do contato 
final com o metal ou com o composto 
abrangido pelo grupo 4/44 [5] 

4/631 . . . . . . Pré-tratamento com não-metais ou 
compostos isentos de átomos 
metálicos [5] 

4/632 . . . . . . Pré-tratamento com metais ou 
compostos metálicos [5] 

4/633 . . . . . . . com metais abrangidos pelo grupo 
4/62 ou seus compostos [5] 

4/634 . . . . . . . com magnésio ou seus compostos 
[5] 

 
4/635 . . . . . . . com alumínio ou seus compostos 

[5] 
4/636 . . . . . . . com silício ou seus compostos [5] 
4/637 . . . . . . . com metais ou compostos 

metálicos, não incluídos nos grupos 
4/633 a 4/636 [5] 

4/638 . . . . . . . com metais ou compostos 
metálicos, não incluídos em um 
único grupo dentre os grupos 4/633 
a 4/637 [5] 

4/64 . . . . . Titânio, zircônio, háfnio ou seus compostos 
[2] 

4/642 . . . . . . Componente abrangido pelo grupo 4/64 
com um composto organo-alumínio [5] 

4/643 . . . . . . Componente abrangido pelo grupo 4/64 
com um metal ou um composto 
abrangido pelo grupo 4/44 que não seja 
um composto organo-alumínio [5] 

4/645 . . . . . . Componente abrangido pelo grupo 4/64 
com um metal ou um composto 
abrangido pelo grupo 4/44, não incluído 
em um único grupo dentre os grupos 
4/642 a 4/643 [5] 

4/646 . . . . . . Catalisadores compreendendo pelo 
menos dois metais diferentes em forma 
metálica ou de composto metálico, além 
do componente abrangido pelo grupo 
4/64 [5] 

4/647 . . . . . . Catalisadores contendo um não-metal 
específico ou um composto específico 
isento de átomos metálicos [5] 

4/648 . . . . . . . inorgânicos [5] 
4/649 . . . . . . . orgânicos [5] 
4/65 . . . . . . Pré-tratamento do metal ou do 

composto abrangido pelo grupo 4/64 
antes do contato final com o metal ou 
com o composto abrangido pelo grupo 
4/44 [5] 

4/651 . . . . . . . Pré-tratamento com não-metais ou 
com compostos isentos de átomos 
metálicos [5] 

4/652 . . . . . . . Pré-tratamento com metais ou com 
compostos metálicos [5] 

4/653 . . . . . . . . com metais abrangidos pelo 
grupo 4/64 ou seus compostos 
[5] 

4/654 . . . . . . . . com magnésio ou seus 
compostos [5] 

4/655 . . . . . . . . com alumínio ou seus 
compostos [5] 

4/656 . . . . . . . . com silício ou seus compostos 
[5] 

4/657 . . . . . . . . com metais ou com compostos 
metálicos, não incluídos nos 
grupos 4/653 a 4/656 [5] 

4/658 . . . . . . . . com metais ou com compostos 
metálicos, não incluídos em um 
único grupo dentre os grupos 
4/653 a 4/657 [5] 

4/68 . . . . . Vanádio, nióbio, tântalo ou seus compostos 
[2] 

4/685 . . . . . . Vanádio ou seus compostos em 
combinação com titânio ou seus 
compostos [5] 

4/69 . . . . . Cromo, molibdênio, tungstênio ou seus 
compostos [5] 

4/695 . . . . Manganês, tecnécio, rênio ou seus compostos [5] 
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4/70 . . . . Metais do grupo do ferro, metais do grupo da 

platina ou seus compostos [2] 
4/72 . . selecionados dentre os metais não incluídos no grupo 

4/44 (4/54 a 4/70 tem prioridade) [2] 
4/74 . . . selecionados dentre os metais refratários [2] 
4/76 . . . . selecionados dentre o titânio, o zircônio, o 

háfnio, o vanádio, o nióbio ou o tântalo [2] 
4/78 . . . . selecionados dentre o cromo, o molibdeno 

ou o tungstênio [2] 
4/80 . . . selecionados dentre os metais do grupo do ferro 

ou os metais do grupo da platina [2] 
4/82 . . . . Complexos do grupo da π-alila [2] 
 
6/00 Tratamentos de pós-polimerização (8/00 tem prioridade; 

de borrachas de dienos conjugados C 08 C) [2] 
6/02 . Neutralização da massa de polimerização, por ex., 

destruição do catalisador (interrupção instantânea da 
polimerização 2/42) [2] 

6/04 . Fracionamento [2] 
6/06 . Tratamento de soluções de polímeros [2] 
6/08 . . Remoção dos resíduos de catalisadores [2] 
6/10 . . Remoção de matérias voláteis, por ex., monômeros, 

solventes [2] 
6/12 . . Separação dos polímeros de soluções [2] 
6/14 . Tratamento das emulsões de polímeros [2] 
6/16 . . Purificação [2] 
6/18 . . Aumento do tamanho das partículas dispersas [2] 
6/20 . . Concentração [2] 
6/22 . . Coagulação [2] 
6/24 . Tratamento das suspensões de polímeros [2] 
6/26 . Tratamento dos polímeros preparados em massa [2] 
6/28 . . Purificação [2] 
 
8/00 Modificação química por pós-tratamento (polímeros 

enxertados, polímeros em blocos, reticulação com 
monômeros, insaturados ou com polímeros 251/00 a 
299/00; de borrachas de dienos conjugados C 08 C; 
reticulação em geral C 08 J) [2] 

 
Nota 
 Neste grupo, salvo indicação contrária, um processo é 

classificado no último local apropriado [2] 
 
8/02 . Alquilação [2] 
8/04 . Redução, por ex., hidrogenação [2] 
8/06 . Oxidação [2] 
8/08 . Epoxidação [2] 
8/10 . Acilação [2] 
8/12 . Hidrólise [2] 
8/14 . Esterificação [2] 
8/16 . . Lactonização [2] 
8/18 . Introdução de átomos de halogênio ou de grupos 

contendo halogênio [2] 
8/20 . . Halogenação [2] 
8/22 . . . por reação com halogênios livres [2] 
8/24 . . Haloalquilação [2] 
8/26 . Remoção de átomos de halogênio ou de grupos 

contendo halogêno na molécula [2] 
8/28 . Condensação com aldeídos ou cetonas [2] 
8/30 . Introdução de átomos de nitrogênio ou de grupos 

contendo nitrogênio (produtos poliméricos de 
isocianatos ou de tiocianatos C 08 G) [2] 

 
8/32 . . por reação com aminas [2] 
8/34 . Introdução de átomos de enxofre ou de grupos 

contendo enxofre [2] 
8/36 . . Sulfonação; Sulfatização [2] 
8/38 . . Sulfoalogenação [2] 
8/40 . Introdução de átomos de fósforo ou de grupos 

contendo metal [2] 
8/42 . Introdução de átomos de metal ou de grupos contendo 

metal [2] 
8/44 . Preparação de sais de metal ou de sais de amônio [2] 
8/46 . Reação com ácidos dicarboxílicos insaturados ou com 

seus anidridos, por ex., maleinização [2] 
8/48 . Isomerização; Ciclização [2] 
8/50 . Despolimerização parcial [2] 
 
Homopolímeros ou copolímeros 
 
10/00 Homopolímeros ou copolímeros de hidrocarboneto 

alifáticos insaturados tendo apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono [2] 

10/02 . Eteno [2] 
10/04 . Monômeros contendo três ou quatro átomos de 

carbono [2] 
10/06 . . Propeno [2] 
10/08 . . Butenos [2] 
10/10 . . . Isobutenos [2] 
10/14 . Monômeros contendo cinco ou mais átomos de 

carbono [2] 
 
12/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados tendo cada qual 
apenas uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo 
pelo menos um terminado por um anel carbocíclico 
aromático [2] 

12/02 . Monômeros contendo apenas um radical alifático 
insaturado [2] 

12/04 . . contendo um anel [2] 
12/06 . . . Hidrocarbonetos [2] 
12/08 . . . . Estireno [2] 
12/12 . . . . contendo um radical alifático insaturado 

ramificado ou um radical alquila ligado ao 
anel 

12/14 . . . substituídos por heteroátomos ou por grupos 
contendo heteroátomos [2] 

12/16 . . . . Halogênios [2] 
12/18 . . . . . Cloro [2] 
12/20 . . . . . Flúor [2] 
12/22 . . . . Oxigênio [2] 
12/24 . . . . . Fenóis ou álcoois [2] 
12/26 . . . . Nitrogênio [2] 
12/28 . . . . Aminas [2] 
12/30 . . . . Enxofre [2] 
12/32  . contendo dois ou mais anéis [2] 
12/34 . Monômeros contendo dois ou mais radicais alifáticos 

insaturados [2] 
12/36 . . Divinilbenzeno [2] 
 
14/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos 

contendo um ou mais radicais alifáticos insaturados 
tendo cada qual apenas uma ligação dupla carbono-
carbono, e sendo pelo menos um terminado por um 
anel halogênio [2] 

14/02 . Monômeros contendo cloro [2] 
14/04 . . Monômeros contendo dois átomos de carbono [2] 
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14/06 . . . Cloreto de vinila [2] 
14/08 . . . Cloreto de vinilideno [2] 
14/12 . . . 1,2-Dicloroeteno [2] 
14/14 . . Monômeros contendo três ou mais átomos de 

carbono [2] 
14/16 . Monômeros contendo bromo ou iodo [2] 
14/18 . Monômeros contendo flúor [2] 
14/20 . . Fluoreto de vinil [2] 
14/22 . . Fluoreto de vinilideno [2] 
14/24 . . Trifluorcloroeteno [2] 
14/26 . . Tetrafluoreteno [2] 
14/28 . . Hexafluorpropeno [2] 
 
16/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados tendo cada qual 
apenas uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo 
pelo menos um terminado por um radical álcool, éter, 
aldeído, cetona, acetal ou cetal [2] 

16/02 . por um radical álcool [2] 
16/04 . . Compostos acílicos [2] 
16/06 . . . Álcool polivinílico [2] 
16/08 . . . Álcool alílico [2] 
16/10 . . Compostos carbocíclicos [2] 
16/12 . por um radical éter [2] 
16/14 . . Monômeros contendo apenas um radical alifático 

insaturado [2] 
16/16 . . . Monômeros não contendo outros heteroátomos 

além do oxigênio éster [2] 
16/18 . . . . Compostos acíclicos [2] 
16/20 . . . . . Monômeros contendo três ou mais 

átomos de carbono no radical alifático 
insaturado [2] 

16/22 . . . . Compostos carbocíclicos [2] 
16/24 . . . Monômeros contendo halogênio [2] 
16/26 . . . Monômeros contendo átomos de oxigênio além 

do oxigênio éter [2] 
16/28 . . . Monômeros contendo nitrogênio [2] 
16/30 . . . Monômeros contendo enxofre [2] 
16/32 . . Monômeros contendo dois ou mais radicais 

alifáticos insaturados [2] 
16/34 . por um radical aldeído [2] 
16/36 . por um radical cetona [2] 
16/38 . por um radical acetal ou cetal [2] 
 
18/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados tendo cada qual 
apenas uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo 
pelo menos um terminado por um radical aciloxi de um 
ácido carboxílico saturado, de ácido de carbono ou de 
um ácido halofórmico [2] 

18/02 . Ésteres de ácidos monocarboxílicos [2] 
18/04 . . Ésteres vinílicos [2] 
18/06 . . . Formiato de vinila [2] 
18/08 . . . Acetato de vinila [2] 
18/10 . . . . de ácidos monocarboxílicos contendo três 

ou mais átomos de carbono [2] 
18/12 . . com álcoois insaturados contendo três ou mais 

átomos de carbono [2] 
18/14 . Ésteres de ácidos policarboxílicos [2] 

 
18/16 . . com álcoois contendo três ou mais átomos de 

carbono [2] 
18/18 . . . Ftalato de dialila [2] 
18/20 . Ésteres contendo halogênio [2] 
18/22 . Ésteres contendo nitrogênio [2] 
18/24 . Ésteres de ácidos de carbonos ou halofórmicos [2] 
 
20/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados tendo cada qual 
apenas uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo 
pelo menos um terminado por um radical carboxílico ou 
um sal, anidrido, éster, amida, imida ou nitrila dos 
mesmos [2] 

20/02 . Ácidos monocarboxílicos tendo menos de dez átomos 
de carbono; Seus derivados [2] 

20/04 . . Ácidos; Sais de metal ou sais de amônio dos 
mesmos [2] 

20/06 . . . Ácido acrílico; Ácido metacrílico; Sais de metal 
ou sais de amônio dos mesmos [2] 

20/08 . . Anidridos [2] 
20/10 . . Ésteres [2] 
20/12 . . . de álcoois ou de fenóis monoídricos [2] 
20/14 . . . . Ésteres metílicos [2] 
20/16 . . . . de fenóis ou de álcoois contendo dois ou 

mais átomos de carbono [2] 
20/18 . . . . . com ácidos acrílicos ou metacrílicos [2] 
20/20 . . . de álcoois ou fenóis poliídricos [2] 
20/22 . . . Ésteres contendo halogênio [2] 
20/24 . . . . contendo radicais per-haloalquila [2] 
20/26 . . . Ésteres contendo oxigênio além do oxigênio 

carboxila [2] 
20/28 . . . . não contendo anéis aromáticos no resíduo 

alcoólico [2] 
20/30 . . . contendo anéis aromáticos no resíduo alcoólico 

[2] 
20/32 . . . . contendo radicais epóxi [2] 
20/34 . . . Ésteres contendo nitrogênio [2] 
20/36 . . . . contendo oxigênio além do oxigênio da 

carboxila [2] 
20/38 . . . Ésteres contendo enxofre [2] 
20/40 . . . Ésteres de álcoois insaturados [2] 
20/42 . . Nitrilas [2] 
20/44 . . . Acrilonitrila [2] 
20/50 . . . contendo quatro ou mais átomos de carbono [2] 
20/52 . . Amidas ou imidas [2] 
20/54 . . . Amidas[2] 
20/56 . . . . Acrilamida; Metacrilamida [2] 
20/58 . . . . contendo oxigênio além do oxigênio 

carbonamido [2] 
20/60 . . . . contendo nitrogênio além do nitrogênio 

carbonamido [2] 
20/62 . Ácidos monocarboxílicos tendo dez ou mais átomos de 

carbono; Seus derivados [2] 
20/64 . . Ácidos; Sais de metal ou sais de amônio dos 

mesmos [2] 
20/66 . . Anidridos [2] 
20/68 . . Ésteres[2] 
20/70 . . Nitrilas; Amidas; Imidas [2] 
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22/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados tendo cada qual 
apenas uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo 
pelo menos um terminado por um radical carboxílico e 
contendo pelo menos um outro radical carboxílico na 
molécula; Seus sais, anidridos, ésteres, amidas, imidas 
ou nitrilas [2] 

22/02 . Ácidos; Sais de metal ou sais de amônio dos mesmos [2] 
22/04 . Anidridos, por ex., anidridos cíclicos [2] 
22/06 . . Anidrido maléico [2] 
22/10 . Ésteres [2] 
22/12 . . de fenóis ou de álcoois saturados [2] 
22/14 . . . Ésteres não tendo grupos de ácido carboxílico 

livre [2] 
22/16 . . . Ésteres tendo grupos de ácido carboxílico livre 

[2] 
22/18 . . . Ésteres contendo halogênio [2] 
22/20 . . . Ésteres contendo oxigênio além do oxigênio 

carboxila [2] 
22/22 . . . Ésteres contendo nitrogênio [2] 
22/24 . . . Ésteres contendo enxofre [2] 
22/26 . . de álcoois insaturados [2] 
22/28 . . . Maleato de dialila [2] 
22/30 . Nitrilas [2] 
22/32 . . Ácidos ciano-acrílico; Seus ésteres [2] 
22/34 . . Cianeto de vinilideno [2] 
22/36 . Amidas ou imidas [2] 
22/38 . . Amidas [2] 
22/40 . . Imidas, por ex., imidas cíclicas [2] 
 
24/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual 
apenas uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo 
pelo menos um terminado por um anel heterocíclico 
contendo oxigênio (ésteres cíclicos de ácidos 
polifuncionais 18/00; anidros de ácidos insaturados 20/00, 
22/00) [2] 

 
26/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual 
apenas uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo 
pelo menos um terminado por uma ligação simples ou 
dupla ao nitrogênio ou por um anel heterocíclico 
contendo nitrogênio [2] 

26/02 . por uma ligação simples ou dupla ao nitrogênio [2] 
26/04 . . Diatilamina [2] 
26/06 . por um anel heterocícliclo contendo nitrogênio [2] 
26/08 . . N-Vinil-pirrolidina [2] 
26/10 . . N-Vinil-pirrolidona [2] 
26/12 . . N-Vinil-carbazola [2] 
 
28/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual 
apenas uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo 
pelo menos um terminado por uma ligação a enxofre ou 
por um anel heterocíclico contendo enxofre [2] 

28/02 . por uma ligação ao enxofre [2] 
28/04 . . Tioéteres [2] 
28/06 . por um anel heterocíclico contendo enxofre [2] 

 
30/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual 
apenas uma ligação dupla carbono-carbono, e contendo 
fósforo, selênio, telúrio, ou um metal (sais metálicos, por 
ex., fenolatos ou alcoolatos, ver os compostos da família) 
[2] 

30/02 . contendo fósforo [2] 
30/04 . contendo um metal [2] 
30/06 . . contendo boro [2] 
30/08 . . contendo silício [2] 
30/10 . . contendo germânio [2] 
32/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos cíclicos 

não tendo radicais alifáticos insaturados em uma cadeia 
lateral, e tendo uma ou mais ligações duplas carbono-
carbono em um sistema de anel carbocíclico [2] 

32/02 . não tendo anéis condensados [2] 
32/04 . . tendo uma ligação dupla carbono-carbono [2] 
32/06 . . tendo duas ou mais ligações duplas carbono-

carbono [2] 
32/08 . tendo anéis condensados (polímeros de 

indenocumarona 244/00) [2] 
 
34/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos cíclicos 

não tendo radicais alifáticos insaturados em uma cadeia 
lateral e tendo uma ou mais ligações duplas carbono-
carbono em um anel heterocíclico (ésteres cíclicos de 
ácidos polifuncionais 18/00; anidridos ou imidas cíclicas 
22/00) [2] 

34/02 . em um anel contendo oxigênio (polímeros de 
indenocumarona 244/00) [2] 

34/04 . . em um anel contendo enxofre [2] 
 
36/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo um 

ou mais radicais alifáticos insaturados, pelo menos um 
tendo duas ou mais duplas ligações carbono-carbono 
(32/00 tem prioridade) [2] 

36/02 . tendo o radical apenas duas ligações duplas carbono-
carbono [2] 

36/04 . . conjugadas [2] 
36/06 . . . Butadieno [2] 
36/08 . . . Isopreno [2] 
36/14 . . . contendo elementos outros que não o carbono e 

o hidrogênio [2] 
36/16 . . . . contendo halogênio [2] 
36/18 . . . . . contendo cloro [2] 
36/20 . . não conjugadas [2] 
36/22 . tendo o radical três ou mais ligações duplas carbono-

carbono [2] 
 
38/00 Homopolímeros ou copolímeros de compostos tendo 

uma ou mais ligações triplas carbono-carbono [2] 
38/02 . Acetileno [2] 
38/04 . Vinilacetileno [2] 
 
Homopolímeros 
 
110/00 Hompolímeros de hidrocarboneto alifáticos insaturados 

tendo apenas uma ligação dupla carbono-carbono [2] 
110/02 . Eteno [2] 
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110/04 . Monômeros contendo três ou quatro átomos de 

carbono [2] 
110/06 . . Propeno [2] 
110/08 . . Butenos [2] 
110/10 . . . Isobuteno [2] 
110/14 . Monômeros contendo cinco ou mais átomos de 

carbono [2] 
 
112/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos 
um terminado por um anel carboxílico aromático [2] 

112/02 . Monômeros contendo apenas um radical alifático 
insaturado [2] 

112/04 . . contendo um anel [2] 
112/06 . . . Hidrocarbonetos [2] 
112/08 . . . . Estireno [2] 
112/12 . . . . contendo um radical alifático insaturado 

ramificado ou um radical alquila 
incorporado a um anel [2] 

112/14 . . . substituídos por heteroátomos ou por grupos 
contendo heteroátomos [2] 

112/32 . . contendo dois ou mais anéis [2] 
112/34 . Monômeros contendo dois ou mais radicais alifáticos 

insaturados [2] 
112/36 . . Divinilbenzeno [2] 
 
114/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados tendo cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos 
um terminado por um halogênio [2] 

114/02 . Monômeros contendo cloro [2] 
114/04 . . Monômeros contendo dois átomos de carbono [2] 
114/06 . . . Cloreto de vinila [2] 
114/08 . . . Cloreto de vinilideno [2] 
114/12 . . . 1,2-Dicloroeteno [2] 
114/14 . . Monômeros contendo três ou mais átomos de 

carbono [2] 
114/16 . Monômeros contendo bromo ou iodo [2] 
114/18 . Monômeros contendo flúor [2] 
114/20 . . Fluoreto de vinila [2] 
114/22 . . Fluoreto de vinilideno [2] 
114/24 . . Trifluorcloroeteno [2] 
114/26 . . Tetrafluoreteno [2] 
114/28 . . Hexafluorpropeno [2] 
 
116/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados, tendo, cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos 
um terminado por um radical álcool, éter, aldeído, 
cetona, acetal ou cetal [2] 

116/02 . por um radical álcool [2] 
116/04 . . Compostos acíclicos [2] 
116/06 . . . Álcool polivinílico [2] 
116/08 . . . Álcool alílico [2] 
116/10 . . Compostos carbocíclicos [2] 
116/12 . por um radical éter [2] 
116/14 . . Monômeros contendo apenas um radical alifático 

insaturado [2] 
116/16 . . . Monômeros não contendo heteroátomos que 

não o oxigênio éter [2] 
116/18 . . . . Compostos acíclicos [2] 

 
116/20 . . . . . Monômeros contendo três ou mais 

átomos de carbono no radical alifático 
insaturado [2] 

116/34 . por um radical aldeído [2] 
116/36 . por um radical cetona [2] 
116/38 . por um radical acetal ou cetal [2] 
118/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos 
um terminado por um radical aciloxi de um ácido 
carboxílico saturado, de ácido de carbono ou de um 
ácido halofórmico [2] 

118/02 . Ésteres de ácidos monocarboxílicos [2] 
118/04 . . Ésteres vinílicos [2] 
118/06 . . . Formiato de vinila [2] 
118/08 . . . Acetato de vinila [2] 
118/10 . . . de ácidos monocarboxílicos contendo três ou 

mais átomos de carbono [2] 
118/12 . . com álcoois insaturados contendo três ou mais 

átomos de carbono [2] 
118/14 . Ésteres de ácidos policarboxílicos [2] 
118/16 . . com álcoois contendo três ou mais átomos de 

carbono [2] 
118/18 . . . Ftalato de dialila [2] 
 
120/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos 
um terminado por um único radical carboxila ou um 
sal, anidrido, éster, amida, imida ou nitrila do mesmo 
[2] 

120/02 . Ácidos monocarboxílicos tendo menos de dez átomos 
de carbono; Seus derivados [2] 

120/04 . . Ácidos; Sais metálicos ou sais de amônio dos 
mesmos [2] 

120/06 . . . Ácido acrílico; Ácido metacrílico; Sais 
metálicos ou sais de amônio dos mesmos [2] 

120/08 . . Anidridos [2] 
120/10 . . Ésteres [2] 
120/12 . . . de álcoois ou fenóis monoídricos [2] 
120/14 . . . . Ésteres metílicos [2] 
120/16 . . . . de fenóis ou de álcoois contendo dois ou 

mais átomos de carbono [2] 
120/18 . . . . . com ácidos acrílicos ou metacrílicos [2] 
120/20 . . . de álcoois ou fenóis poliídricos [2] 
120/22 . . . Ésteres contendo halogênio [2] 
120/24 . . . . contendo radicais per-haloalquila [2] 
120/26 . . . Ésteres contendo oxigênio além do oxigênio 

carboxi [2] 
120/28 . . . . não contendo anéis aromáticos no resíduo 

álcool [2] 
120/30 . . . . contendo anéis aromáticos no resíduo 

alcoólico [2] 
120/32 . . . . contendo radicais epóxi [2] 
120/34 . . . Ésteres contendo nitrogênio [2] 
120/36 . . . . contendo oxigênio além do oxigênio 

carboxi [2] 
120/38 . . . Ésteres contendo enxofre [2] 
120/40 . . . Ésteres de álcoois insaturados [2] 
120/42 . . Nítrilas [2] 
120/44 . . . Acrilonitrila [2] 
120/50 . . . contendo quatro ou mais átomos de carbono [2] 
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120/52 . . Amidas ou imidas [2] 
120/54 . . . Amidas [2] 
120/56 . . . . Acrilamida; Metacrilamida [2] 
120/58 . . . . contendo oxigênio além do oxigênio 

carbonamido [2] 
120/60 . . . . contendo nitrogênio além do nitrogênio 

carbonamido [2] 
120/62 . Ácidos monocarboxílicos tendo dez ou mais átomos de 

carbono; Seus derivados [2] 
120/64 . . Ácidos; Sais minerais ou sais de amônio dos 

mesmos [2] 
120/66 . . Anidridos [2] 
120/68 . . Ésteres [2] 
120/70 . . Nitrilas; Amidas; Imidas [2] 
 
122/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos 
um terminado por um radical carboxila e contendo pelo 
menos um outro radical carboxila na molécula; Sais 
anidridos, ésteres, amidas, imidas ou nitrilas dos 
mesmos [2] 

122/02 . Ácidos; Sais minerais ou sais de amônio dos mesmos 
[2] 

122/04 . Anidridos, por ex., anidridos cíclicos [2] 
122/06 . . Anidrido maléico [2] 
122/10 . Ésteres [2] 
122/12 . . de fenóis de álcoois saturados [2] 
122/14 . . . Ésteres não tendo grupos de ácidos carboxílico 

livre [2] 
122/16 . . . Ésteres tendo grupos de ácido carboxílico livre 

[2] 
122/18 . . . Ésteres contendo halogênio [2] 
122/20 . . . Ésteres contendo oxigênio além do oxigênio 

carboxi [2] 
122/22 . . . Ésteres contendo nitrogênio [2] 
122/24 . . . Ésteres contendo enxofre [2] 
122/26 . . de álcoois insaturados [2] 
122/28 . . . Maleato de dialila [2] 
122/30 . Nitrilas [2] 
122/32 . . Ácido ciano-acrílico; Seus ésteres [2] 
122/34 . . Cianeto de vinilideno [2] 
122/36 . Amidas ou imidas [2] 
122/38 . . Amidas [2] 
122/40 . . Imidas, por ex., imidas cíclicas [2] 
 
124/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos 
um terminado por um anel heterocíclico contendo 
oxigênio (ésteres cíclicos de ácidos polifuncionais 118/00; 
anidridos cíclicos de ácidos insaturados 120/00, 122/00) [2] 

 
126/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos 
um terminado por uma ligação simples ou dupla ao 
nitrogênio ou por um anel heterocíclico contendo 
nitrogênio [2] 

126/02 . por uma ligação simples ou dupla ao nitrogênio [2] 
126/04 . . Dialilamina [2] 
126/06 . por um anel heterocíclico contendo nitrogênio [2] 
126/08 . . N-Vinil-pirrolidina [2] 
126/10 . . N-Vinil-pirrolidona [2] 
126/12 . . N-Vinil-carbazola [2] 

 
128/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos 
um terminado por uma ligação ao enxofre ou por um 
anel heterocíclico contendo enxofre [2] 

128/02 . por uma ligação ao enxofre [2] 
128/04 . Tioéteres [2] 
128/06 . por um anel heterocíclico contendo enxofre [2] 
130/00 Homopolímeros de compostos tendo um ou mais 

radicais alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas 
uma ligação dupla carbono-carbono, e contendo fósforo, 
selênio, telúrio ou um metal (sais metálicos, por ex., 
fenolatos ou alcoolatos, ver os compostos da família) [2] 

 
130/02 . contendo fósforo [2] 
130/04 . contendo um metal [2] 
130/06 . . contendo boro [2] 
130/08 . . contendo silício [2] 
130/10 . . contendo germânio [2] 
 
132/00 Homopolímeros de compostos cíclicos não contendo 

radicais alifáticos insaturados em uma cadeia lateral, e 
tendo uma ou mais ligações duplas carbono-carbono, em 
um sistema de anel carbocíclico [2] 

132/02 . não tendo anéis condensados [2] 
132/04 . . tendo uma ligação dupla carbono-carbono [2] 
132/06 . . tendo duas ou mais ligações duplas carbono- 

carbono [2] 
132/08 . tendo anéis condensados [2] 
 
134/00 Homopolímeros de compostos cíclicos não tendo radicais 

alifáticos insaturados em uma cadeia lateral e tendo uma ou 
mais ligações duplas carbono-carbono em um anel 
heterocíclico (ésteres cíclicos de ácidos polifuncionais 118/00; 
anidridos ou imidas cíclicos 122/00) [2] 

 
134/02 . em um anel contendo oxigênio [2] 
134/04 . em um anel contendo enxofre [2] 
 
136/00 Homopolímeros de compostos tendo uma ou mais 

radicais alifáticos insaturados e pelo menos um tendo 
duas ou mais ligações duplas carbono-carbono (132/00 
têm prioridade) [2] 

136/02 . tendo o radical apenas duas ligações duplas carbono-
carbono [2] 

136/04 . . conjugadas [2] 
136/06 . . . Butadieno [2] 
136/08 . . . Isopreno [2] 
136/14 . . . contendo elementos outros que não carbono e 

hidrogênio [2] 
136/16 . . . . contendo halogênio [2] 
136/18 . . . . . contendo cloro [2] 
136/20 . . não conjugadas [2] 
136/22 . tendo o radical três ou mais ligações duplas carbono-

carbono [2] 
 
138/00 Homopolímeros de compostos tendo uma ou mais 

ligações triplas carbono-carbono [2] 
138/02 . Acetileno [2] 
138/04 . Vinilacetileno [2] 
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Copolímeros [2] 
 
210/00 Copolímeros de hidrocarboneto alifáticos insaturados 

tendo apenas uma ligação dupla carbono-carbono [2] 
210/02 . Eteno [2] 
210/04 . Monômeros contendo três ou quatro átomos de 

carbono [2] 
210/06 . . Propeno [2] 
210/08 . . Butenos [2] 
210/10 . . . Isobuteno [2] 
210/12 . . . . com diolefinas conjugadas, por ex., 

borracha butílica [2] 
210/14 . Monômeros contendo cinco ou mais átomos de 

carbono [2] 
210/16 . Copolímeros de eteno com  α-alcenos, por ex., 

borrachas EP [2] 
210/18 . . com dienos não conjugados, por ex., borrachas EPT 

[2] 
212/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 

alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas uma 
ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos um 
terminado por um anel carbocíclico aromático [2] 

212/02 . Monômeros contendo apenas um radical alifático 
insaturado [2] 

212/04 . . contendo um anel [2] 
212/06 . . . Hidrocarbonetos [2] 
212/08 . . . . Estireno [2] 
212/10 . . . . . com nitrilas [2] 
212/12 . . . . contendo um radical alifático insaturado 

ramificado ou um radical alquila ligado a 
um anel [2] 

212/14 . . . sustituídos por heteroátomos ou por grupos 
contendo heteroátomos [2] 

212/32 . . contendo dois ou mais anéis [2] 
212/34 . Monômeros contendo dois ou mais radicais alifáticos 

insaturados [2] 
212/36 . . Divinilbenzeno [2] 
 
214/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 

alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas uma 
ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos um 
terminado por um halogênio [2] 

214/02 . Monômeros contendo cloro [2] 
214/04 . . Monômeros contendo dois átomos de carbono [2] 
214/06 . . . Cloreto de vinila [2] 
214/08 . . . Cloreto de vinilideno [2] 
214/10 . . . . com nitrilas [2] 
214/12 . . . 1,2-Dicloroeteno [2] 
214/14 . . Monômeros contendo três ou mais átomos de 

carbono [2] 
214/16 . Monômeros contendo bromo ou iodo [2] 
214/18 . Monômeros contendo flúor [2] 
214/20 . . Fluoreto de vinila [2] 
214/22 . . Fluoreto de vinilideno [2] 
214/24 . . Trifluorocloroeteno [2] 
214/26 . . Tetrafluoreteno [2] 
214/28 . . Hexafluorpropeno [2] 
 
216/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 

alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas uma 
ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos um 
terminado por um radical álcool, éter, aldeído, cetona, 
acetal ou cetal [2] 

 
216/02 . por um radical álcool [2] 
216/04 . . Compostos acíclicos [2] 
216/06 . . . Álcool polivinílico [2] 
216/08 . . . Álcool alílico [2] 
216/10 . . Compostos carbocíclicos [2] 
 
216/12 . por um radical éter [2] 
216/14 . . Monômeros contendo apenas um radical alifático 

insaturado [2] 
216/16 . . . Monômeros não contendo heteroátomos que 

não o oxigênio éter [2] 
216/18 . . . . Compostos acíclicos [2] 
216/20 . . . . . Monômeros contendo três ou mais 

átomos de carbono no radical alifático 
insaturado [2] 

216/34 . por um radical aldeído [2] 
216/36 . por um radical cetona [2] 
216/38 . por um radical acetal ou cetal [2] 
218/00 Copolímeros tendo um ou mais radicais alifáticos 

insaturados, tendo cada qual apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono, e sendo pelo menos um terminado por 
um radical aciloxi de um ácido carboxílico saturado, de 
ácido de carbono ou de um ácido halofórmico [2] 

218/02 . Ésteres de ácidos monocarboxílicos [2] 
218/04 . . Ésteres vinílicos [2] 
218/06 . . . Formiato de vinila [2] 
218/08 . . . Acetato de vinila [2] 
218/10 . . . de ácidos monocarboxílicos contendo mais 

ácidos de carbono [2] 
218/12 . . com álcoois insaturados contendo três ou mais 

átomos de carbono [2] 
218/14 . Ésteres de ácidos policarboxílicos [2] 
218/16 . . com álcoois contendo três ou mais átomos de 

carbono [2] 
218/18 . . . Ftalato de dialila [2] 
 
220/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 

alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas uma 
ligação dupla carbono-carbono, e sendo apenas um 
terminado por um único radical carboxila ou um sal, 
anidrido, éster, amida, imida ou nitrila do mesmo [2] 

220/02 . Ácidos monocarboxílicos tendo menos de dez átomos 
de carbono; Seus derivados [2] 

220/04 . . Ácidos; Sais de metal ou sais de amônio dos 
mesmos [2] 

220/06 . . . Ácido acrílico; Ácido metacrílico; Sais de metal 
ou sais de amônio dos mesmos [2] 

220/08 . . Anidridos [2] 
220/10 . . Ésteres [2] 
220/12 . . . de álcoois ou fenóis monoídricos [2] 
220/14 . . . . Ésteres metílicos [2] 
220/16 . . . . de fenóis ou de álcoois contendo dois ou 

mais átomos de carbono [2] 
220/18 . . . . . com ácido acrílico ou metacrílico[2] 
220/20 . . . de álcoois ou fenóis poliídricos [2] 
220/22 . . . Ésteres contendo halogênio [2] 
220/24 . . . . contendo radicais per-haloalquila [2] 
220/26 . . . Ésteres contendo oxigênio além do oxigênio 

carboxi [2] 
220/28 . . . . não contendo anéis aromáticos ou resíduo 

alcoólico [2] 
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220/30 . . . . contendo anéis aromáticos no resíduo 
alcoólico [2] 

220/32 . . . . contendo radicais epóxi [2] 
220/34 . . . Ésteres contendo nitrogênio [2] 
220/36 . . . . contendo oxigênio além do oxigênio 

carboxi [2] 
220/38 . . . Ésteres contendo enxofre [2] 
220/40 . . . Ésteres de álcoois insaturados [2] 
220/42 . . Nitrilas [2] 
220/44 . . . Acrilonitrila [2] 
220/46 . . . . com ácidos carboxílicos, ácidos sulfônicos 

ou seus sais [2] 
220/48 . . . . com monômeros contendo nitrogênio [2] 
220/50 . . . contendo quatro ou mais átomos de carbono [2] 
220/52 . . Amidas ou imidas [2] 
220/54 . . . Amidas [2] 
220/56 . . . . Acrilamida; Metacrilamida [2] 
220/58 . . . . contendo oxigênio além do oxigênio 

carbonamido [2] 
220/60 . . . . contendo nitrogênio além do nitrogênio 

carbonamido [2] 
220/62 . Ácidos monocarboxílicos tendo dez ou mais átomos de 

carbono; Seus derivados (copolímeros de óleos 
secantes 242/00) [2] 

220/64 . . Ácidos; Sais de metal ou sais de amônio dos 
mesmos [2] 

220/66 . . Anidridos [2] 
220/68 . . Ésteres [2] 
220/70 . . Nitrilas; Amidas; Imidas [2] 
 
222/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 

alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas uma 
ligação dupla carbono-carbono, sendo pelo menos um 
terminado por um radical carboxila e contendo pelo 
menos um outro radical carboxila na molécula; Sais, 
anidridos, ésteres, amidas, imidas ou nitrilas dos 
mesmos [2] 

222/02 . Ácidos; Sais de metal ou sais de amônio dos mesmos 
[2] 

222/04 . Anidridos, por ex., anidridos cíclicos [2] 
222/06 . . Anidrido maléico [2] 
222/08 . . . com monômeros aromáticos vinílicos [2] 
222/10 . Ésteres [2] 
222/12 . . de fenóis ou de álcoois saturados [2] 
222/14 . . . Ésteres não tendo grupos de ácido carboxílico 

livre [2] 
222/16 . . . Ésteres tendo grupos de ácido carboxílico livre 

[2] 
222/18 . . . Ésteres contendo halogênio [2] 
222/20 . . . Ésteres contendo oxigênio além do oxigênio 

carboxi [2] 
222/22 . . . Ésteres contendo nitrogênio [2] 
222/24 . . . Ésteres contendo enxofre [2] 
222/26 . . de álcoois insaturados [2] 
222/28 . . . Maleato de dialila [2] 
222/30 . Nitrilas [2] 
222/32 . . Ácido ciano-acrílico; Seus ésteres [2] 
222/34 . . Cianneto de vinilideno [2] 
222/36 . Amidas ou imidas [2] 
222/38 . . Amidas [2] 
222/40 . . Imidas, por ex., imidas cíclicas [2] 

224/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas uma 
ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos um 
terminado por um anel heterocíclico contendo oxigênio 
(ésteres cíclicos de ácidos polifuncionais 218/00; 
anidridos cíclicos de ácidos insaturados 220/00, 222/00) 
[2] 

 
226/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 

alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas uma 
ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos um 
terminado por uma ligação simples ou dupla ao 
nitrogênio ou por um anel heterocíclico contendo 
nitrogênio [2] 

226/02 . por uma ligação simples ou dupla ao nitrogênio [2] 
226/04 . . Dialilamina [2] 
226/06 . por um anel heterocíclico contendo nitrogênio [2] 
226/08 . . N-Vinil-pirrolidina [2] 
226/10 . . N-Vinil-pirrolidona [2] 
226/12 . . N-Vinil-carbazola [2] 
 
228/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 

alifáticos insaturados, tendo cada qual apenas uma 
ligação dupla carbono-carbono, e sendo pelo menos um 
terminado por uma ligação ao enxofre ou por um anel 
heterocíclico contendo enxofre [2] 

228/02 . por uma ligação ao enxofre [2] 
228/04 . . Tioéteres [2] 
228/06 . por um anel heterocíclico contendo enxofre [2] 
 
230/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 

alifáticos insaturados, tendo cada qual uma ligação 
dupla carbono-carbono, e contendo fósforo, selênio, 
telúrio ou um metal (sais metálicos, por ex., fenolatos ou 
alcoolatos, ver os compostos da fámília) [2] 

230/02 . contendo fósforo [2] 
230/04 . contendo um metal [2] 
230/06 . contendo boro [2] 
230/08 . contendo silício [2] 
230/10 . contendo germânio [2] 
 
232/00 Copolímeros de compostos cíclicos não contendo 

radicais alifáticos insaturados em uma cadeia lateral, e 
tendo uma ou mais ligações duplas carbono-carbono, em 
um sistema de anel carbocíclico [2] 

232/02 . não tendo anéis condensados [2] 
232/04 . . tendo uma ligação dupla carbono-carbono [2] 
232/06 . . tendo duas ou mais ligações duplas carbono-

carbono [2] 
232/08 . tendo anéis condensados (polímeros de indeno-

cumarona 244/00) [2] 
 
234/00 Copolímeros de compostos cíclicos não contendo 

radicais alifáticos insaturados em uma cadeia lateral e 
tendo uma ou mais ligações duplas carbono-carbono em 
um anel heterocíclico (ésteres cíclicos de ácidos 
polifuncionais 218/00; anidridos ou imidas cíclicos 222/00) 
[2] 

234/02 . em um anel contendo oxigênio (polímeros de indeno-
cumarona 244/00) [2] 

234/04 . em um anel contendo enxofre [2] 
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236/00 Copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados e pelo menos um tendo duas ou 
mais ligações duplas, carbono-carbono (232/00 tem 
prioridade) [2] 

236/02 . tendo o radical apenas duas ligações duplas carbono-
carbono [2] 

236/04 . . . conjugadas [2] 
236/06 . . . Butadieno [2] 
236/08 . . . Isopreno [2] 
236/10 . . . com monômeros vinilaromáticos [2] 
236/12 . . . com nitrilas [2] 
236/14 . . . contendo elementos outros que não carbono e 

hidrogênio [2] 
236/16 . . . . contendo halogênio [2] 
236/18 . . . . . contendo cloro [2] 
236/20 . . não conjugadas [2] 
236/22 . tendo o radical três ou mais ligações duplas carbono-

carbono [2] 
 
238/00 Copolímeros de compostos tendo uma ou mais ligações 

triplas carbono-carbono [2] 
238/02 . Acetileno [2] 
238/04 . Vinilacetileno [2] 
 
240/00 Copolímeros de hidrocarboneto e de óleos minerais, por ex., 

resinas de petróleo [2] 
242/00 Copolímeros de óleos secantes com outros monômeros [2] 
244/00 Copolímeros de indeno-cumarona [2] 
 
246/00 Copolímeros em que apenas a natureza dos monômeros 

em minoria é definida [2] 
 
Polímeros enxertados; Polímeros reticulados com 
monômeros insaturados (polimerização por enxerto de 
monômeros sobre fibras, linhas, fios, tecidos ou artigos 
fibrosos feito desses materiais D 06 M 14/00) [2] 
 
251/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polissacarídeos ou 
seus derivados [2] 

251/02 . sobre a celulose ou seus derivados [2] 
 
253/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre borrachas naturais 
ou sobre seus derivados [2] 

 
255/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de 
hidrocarboneto tais como definidos no grupo 10/00 [2] 

255/02 . sobre polímeros de olefinas tendo dois ou três átomos 
de carbono [2] 

255/04 . . sobre copolímeros eteno-propeno [2] 
255/06 . . sobre terpolímeros eteno-propeno-dieno [2] 
255/08 . sobre polímeros de olefinas tendo quatro ou mais 

átomos de carbono [2] 
255/10 . . sobre polímeros de buteno [2] 
 
257/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros aromáticos tais como definidos no grupo 
12/00 [2] 

257/02 . sobre polímeros de estireno ou de estirenos com alquila 
de substituição [2] 

 
259/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros contendo halogênio tais como definidos no 
grupo 14/00 [2] 

259/02 . sobre polímeros contendo cloro [2] 
259/04 . . sobre polímeros de cloreto de vinila [2] 
259/06 . . sobre polímeros de cloreto de vinilideno [2] 
259/08 . sobre polímeros contendo flúor [2] 
 
261/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros contendo oxigênio tais como definidos no 
grupo 16/00 [2] 

261/02 . sobre polímeros de álcoois insaturados [2] 
261/04 . . sobre polímeros de álcool vinílico [2] 
261/06 . sobre polímeros de éteres insaturados [2] 
261/08 . sobre polímeros de aldeídos insaturados [2] 
261/10 . sobre polímeros de cetonas insaturadas [2] 
261/12 . sobre polímeros de acetais ou cetais insaturados [2] 
 
263/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de ésteres 
de álcoois insaturados com ácidos saturados tais como 
definidos no grupo 18/00 [2] 

263/02 . sobre polímeros de ésteres vinílicos com ácidos 
monocarboxílicos [2] 

263/04 . . sobre polímeros de acetato de vinila [2] 
263/06 . sobre polímeros de ésteres com ácidos policarboxílicos 

[2] 
263/08 . . Polimerização de pré-polímeros de ftalato de dialila 

[2] 
265/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de ácidos 
monocarboxílicos insaturados ou de seus derivados tais 
como definidos no grupo 20/00 [2] 

265/02 . sobre polímeros de ácidos, de sais ou de anidridos [2] 
265/04 . sobre polímeros de ésteres [2] 
265/06 . . Polimerização de acrilatos ou metacrilatos sobre 

seus polímeros [2] 
265/08 . sobre polímeros de nitrila [2] 
265/10 . sobre polímeros de amidas ou imidas [2] 
 
267/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de ácidos 
policarboxílicos insaturados ou de seus derivados tais 
como definidos no grupo 22/00 [2] 

267/02 . sobre polímeros de ácidos ou sais [2] 
267/04 . sobre polímeros de anidridos [2] 
267/06 . sobre polímeros de ésteres [2] 
267/08 . sobre polímeros de nitrilas [2] 
267/10 . sobre polímeros de amidas ou imidas [2] 
 
269/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros heterocíclicos contendo oxigênio como 
definido no grupo 24/00 [2] 
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271/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 
polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros contendo nitrogênio tais como definidos no 
grupo 26/00 [2] 

271/02 . sobre polímeros de monômeros contendo nitrogênio 
heterocíclico [2] 

 
273/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros contendo enxofre como definido no grupo 
28/00 [2] 

 
275/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros contendo fósforo, selênio, telúrio ou um 
metal tais como definidos no grupo 30/00 [2] 

 
277/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros carbocíclicos ou heterocíclicos tais como 
definidos respectivamente no grupo 32/00 ou no grupo 
34/00 [2] 

279/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 
polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros tendo duas ou mais ligações duplas 
carbono-carbono tais como definidos no grupo 36/00 [2] 

 
279/02 . sobre polímeros de dienos conjugados [2] 
279/04 . . Monômeros vinilaromáticos e nitrilas como os 

únicos monômeros [2] 
279/06 . . Monômeros vinilaromáticos e metacrilatos como os 

únicos monômeros [2] 
 
281/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros de 
monômeros tendo ligações triplas carbono-carbono tais 
como definidos no grupo 38/00 [2] 

283/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 
polimerização de monômeros sobre os polímeros 
incluídos na subclasse C 08 G [4] 

283/01 . sobre poliésteres insaturados [4] 
283/02 . sobre policarbonatos ou poliésteres saturados [2] 
283/04 . policarbonamidas, poliesteramidas ou poliimidas [2] 
283/06 . sobre poliéter, polioximetilenos ou poliacetais [2] 
283/08 . . sobre polioxifenilenos [2] 
283/10 . sobre polímeros contendo mais de um radical epóxi por 

molécula [2] 
283/12 . sobre polisiloxanos [2] 
283/14 . sobre polímeros obtidos por polimerização com 

abertura do anel de compostos carbocíclicos tendo uma 
ou mais ligações duplas carbono-carbono no anel 
carbocíclico, isto é, polialceneâmeros [2] 

 
285/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros 
enxertados pré-formados [2] 

 
287/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre polímeros em bloco 
[2] 

289/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 
polimerização de monômeros sobre compostos 
macromoleculares não incluídos nos grupos 251/00 a 
287/00 [2] 

 
290/00 Compostos macromoleculares obtidos através de 

polimerização de monômeros sobre polímeros 
modificados por introdução de grupos terminais ou 
laterais alifáticos insaturados [6] 

290/02 . sobre polímeros modificados por introdução de grupos 
terminais insaturados [6] 

290/04 . . Polímeros fornecidos pelas subclasses C 08 C ou C 
08 F [6] 

290/06 . . Polímeros fornecidos pela subclasse C 08 G [6] 
290/08 . sobre polímeros modificados pela introdução de grupos 

laterais insaturados [6] 
290/10 . . Polímeros fornecidos pela subclasse C 08 B [6] 
290/12 . . Polímeros fornecidos pelas subclasses C 08 C ou C 

08 F [6] 
290/14 . . Polímeros fornecidos pela subclasse C 08 G [6] 
 
291/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização de monômeros sobre compostos 
macromoleculares de acordo com mais de um dos 
grupos 251/00 a 289/00 [2] 

291/02 . sobre elastômeros [2] 
291/04 . sobre macromoléculas contendo halogênio [2] 
291/06 . sobre macromoléculas contendo oxigênio [2] 
291/08 . . sobre macromoléculas contendo radicais hidroxi [2] 
291/10 . . sobre macromoléculas contendo radicais epóxi [2] 
291/12 . sobre macromoléculas contendo nitrogênio [2] 
291/14 . sobre macromoléculas contendo enxofre [2] 
291/16 . sobre macromoléculas contendo mais de dois átomos 

de metal [2] 
291/18 . sobre macromoléculas irradiadas ou oxidadas 

(epoxidadas 291/10) [2] 
 
292/00 Compostos macromoleculares obtidos por 

polimerização de monômeros sobre materiais 
inorgânicos. [3] 

Polímeros em bloco 
 
293/00 Compostos macromoleculares obtidos por 

polimerização sobre uma macromolécula tendo grupos 
capazes de induzir a formação de novas cadeias 
poliméricas ligadas exclusivamente a uma ou a ambas as 
extremidades da molécula de partida (sobre polímeros 
modificados por introdução de grupos terminais insaturados 
290/02) [2] 

 
295/00 Compostos macromoleculares obtidos por 

polimerização usando sucessivamente catalisadores de 
tipos diferentes sem desativar o polímero intermediário 
[2] 

 
297/00 Compostos macromoleculares obtidos pela 

polimerização sucessiva de sistemas diferentes de 
monômero usando um catalisador do tipo iônico ou do 
tipo de coordenação sem desativar o polímero 
intermediário [2] 

297/02 . usando um catalisador do tipo aniônico [2] 
297/04 . . polimerizando monômeros vinilaromáticos e dienos 

conjugados [2] 
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297/06 . usando um catalizador do tipo de coordenação [2] 
297/08 . . polimerizando mono-olefinas [2] 
______________________________________________________ 
 
299/00 Compostos macromoleculares obtidos por meio de 

reação interna de polímeros envolvendo apenas reações 
de ligação insaturada carbono-carbono, na ausência de 
monômeros não-macromoleculares (na presença de 
monômeros não-macromoleculares 251/00 a 291/00; 
envolvendo outras reações C 08 G 81/00) [2, 6] 

 
299/02 . a partir de policondensados insaturados [2] 
299/04 . . a partir de poliésteres [2] 
299/06 . . a partir de poliuretanas [2] 
299/08 . . a partir de polissiloxanas [2] 
 
 
 

 

C 08 G COMPOSTOS MACROMOLECULARES OBTIDOS POR REAÇÕES OUTRAS QUE NÃO ENVOLVENDO LIGAÇÕES 
INSATURADAS CARBONO-CARBONO [2] 

 
 Notas 
 
(1) A atividade terapêutica dos compostso é adicionalmente classificada na subclasse4 A 61 P. [7] 
(2) Nesta subclasse, o grupo 18/00 tem prioridade sobre os outros grupos. Uma segunda classificação é dada se os polímeros são obtidos 

por reações formando ligações específicas para as quais exista um grupo apropriado. [2] 
(3) Dentro de cada grupo principal desta subclasse, salvo indicação contrária, uma invenção é classificada no último local apropriado. [2] 
(4) Nos grupos 61/00 a 79/00, salvo indicação contrária, os compostos macromoleculares obtidos por reações formando duas ligações 

diferentes na cadeia principal são classificados apenas segundo a ligação presente em excesso. [2] 
(5)  Esta subclasse abrange também as composições baseadas em monômeros que formam compostos macromoleculares classificáveis  

nesta subclasse. [7] 
Nesta subclasse:  [7] 
(a)  se os monômeros forem definidos, a classificação é feita nos grupos 2/00 a 79/00, 83/00, de acordo com o polímero a ser 

formado; [7] 
(b)  se os monômeros forem definidos de uma maneira que uma composição possa ser classificada dentro de um grupo principal da 

presente subclasse, a composição é classificada no grupo 85/00; [7]  
(c)  se os ingredientes da composição forem de interesse per se, a classificação é feita também na subclasse C 08 K. [7]  

 

Índice da Subclasse 
COMPOSTOS MACROMOLECULARES 
OBTIDOS DE ALDEÍDOS OU DE 
CETONAS .........................................................................2/00 a 16/00 
 Poliacetais .............................................................. 2/00, 4/00 
COMPOSTOS MACROMOLECULARES 
OBTIDOS DE ISOCIANATOS OU 
DE ISOTIOCIANATOS .............................................................. 18/00 
RESINA EPÓXI........................................................................... 59/00 
COMPOSTOS MACROMOLECULARES 
OBTIDOS POR REAÇÕES 
FORMANDO UMA LIGAÇÃO 
NA CADEIA PRINCIPAL...............................................61/00 a 79/00 
 uma ligação carbono-carbono ....................................... 61/00 
 uma ligação contendo oxigênio.........................63/00 a 67/00 

 
 
 uma ligação contendo nitrogênio...................... 69/00 a 73/00 
 uma ligação contendo enxofre.......................................75/00 
 uma ligação contendo silício .........................................77/00 
 uma ligação contendo átomos 
 outros que não de carbono, 
 oxigênio, nitrogênio, enxofre 
 ou silício ........................................................................79/00 
COMPOSTOS MACROMOLECULARES 
OBTIDOS PELA INTER-REAÇÃO DE 
POLÍMEROS NA AUSÊNCIA 
DE MONÔMEROS ......................................................................81/00 
OUTROS COMPOSTOS 
MACROMOLECULARES ..........................................................83/00 
PROCESSOS GERAIS.................................................................85/00 

 

2/00 Polímeros de adição de aldeídos ou de seus oligômeros 
cíclicos ou de cetonas; Seus polímeros de adição com menos 
de 50 mol por cento de outras substâncias [2] 

2/02 . Polimerização iniciada por energia de ondas ou por 
irradiação de partículas [2] 

2/04 . Polimerização por meio de compostos que atuam sobre o 
peso molecular, por ex., agentes de transferência de cadeia 
[2] 

2/06 . Catalisadores (catalisadores em geral B 01 J) [2] 
2/08 . Polimerização do formaldeído [2] 
2/10 . Polimerização de oligômeros cíclicos de formaldeído [2] 
2/12 . Polimerização de acetaldeído ou de seus oligômeros cíclicos 

[2] 

2/14 . Polimerização de aldeídos simples não incluídos nos grupos 
2/08 a 2/12 [2] 

2/16 . Polimerização de cetonas simples [2] 
2/18 . Copolimerização de aldeídos ou cetonas [2] 
2/20 . . com outros aldeídos ou cetonas [2] 
2/22 . . com compostos epóxi [2] 
2/24 . . com acetais [2] 
2/26 . . com compostos contendo uma insaturação carbono-

carbono [2] 
2/28 . Tratamentos de pós-polimerização [2] 
2/30 . Modificação química por pós-tratamento [2] 
2/32 . . por esterificação [2] 
2/34 . . por eterificação [2] 
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2/36 . por despolimerização [2] 
2/38 . Polímeros em blocos ou enxertados preparados pela 

polimerização de aldeídos ou de cetonas sobre 
compostos macromoleculares [2] 

4/00 Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 
poliálcoois; Polímeros de adição de compostos de 
oxigênio heterocíclico contendo no anel pelo menos uma 
vez o agrupamento -O-C-O- (de oligômeros cíclicos de 
aldeídos 2/00) [2] 

6/00 Polímeros de condensação de apenas aldeídos ou cetonas 
[2] 

6/02 . de aldeídos com cetonas [2] 
8/00 Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 

fenóis apenas [2] 
8/02 . de cetonas [2] 
8/04 . de aldeídos [2] 
8/06 . . de furfural [2] 
8/08 . . de formaldeído, por ex., de formaldeído formado in 

situ [2] 
8/10 . . . com fenol [2] 
8/12 . . . com fenóis monoídricos tendo apenas um 

substituinte de hidrocarboneto em orto ou para 
em relação ao grupo OH, por ex., p-tert. -
butifenol [2] 

8/14 . . . com fenóis halogenados [2] 
8/16 . . . com amino-ou nitrofenóis [2] 
8/18 . . . com fenóis substituídos por grupos de ácido 

carboxílico ou sulfônico [2] 
8/20 . . . com fenóis poliídricos [2] 
8/22 . . . . Resorcinol [2] 
8/24 . . . com misturas de dois ou mais fenóis não incluídos 

em um único dos grupos 8/10 a 8/20 [2] 
8/26 . de misturas de aldeídos e cetonas [2] 
8/28 . Policondensados quimicamente modificados [2] 
8/30 . . por compostos insaturados, por ex., terpenos [2] 
8/32 . . por ácidos orgânicos ou seus derivados, por ex., 

óleos graxos [2] 
8/34 . . por resinas naturais ou ácidos resínicos, por ex., 

colofônio [2] 
8/36 . . por eterificação [2] 
8/38 . Polímeros em bloco ou enxertados preparados pela 

policondensação de aldeídos ou de cetonas sobre 
compostos macromoleculares [2] 

 
10/00 Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 

hidrocarbonetos aromáticos ou com hidrocarbonetos 
aromáticos halogenados apenas [2] 

10/02 . de aldeídos [2] 
10/04 . . Policondensados quimicamente modificados [2] 
10/06 . Polímeros em bloco ou enxertados preparados pela 

policondensação de aldeídos ou de cetonas sobre 
compostos macromoleculares [2] 

 
12/00 Polímeros de condensação de aldeídos ou de cetonas 

apenas com compostos contendo hidrogênio ligado ao 
nitrogênio (aminofenóis 8/16) [2] 

12/02 . de aldeídos [2] 
12/04 . . com compostos acíclicos ou carbocíclicos [2] 

 
12/06 . . . Aminas [2] 
12/08 . . . . aromático [2] 
12/10 . . . . com compostos acíclicos tendo o resíduo 

X= C (-N<)2 em que X é O, S ou N- [2] 
12/12 . . . . Uréias; Tiouréias [2] 
12/14 . . . . Diciandiamidas; diciandiamidinas; 

Guanidinas; Biguanidas; Biureto; 
Semicarbazidas [2] 

12/16 . . . . . Diciandiamidas [2] 
12/18 . . . com cianamida [2] 
12/20 . . . com uretanas ou tiouretanas [2] 
12/22 . . . com amidas de ácidos carboxílicos (reação de 

poliamidas com aldeídos 69/50) [2] 
12/24 . . . com amidas de ácidos sulfônicos [2] 
12/26 . . com compostos heterocíclicos [2] 
12/28 . . . com diazinas, diazóis ou triazóis substituídas [2] 
12/30 . . . com triazinas substituídas [2] 
12/32 . . . . Melaminas [2] 
12/34 . . . e compostos acíclicos ou carbocíclicos [2] 
12/36 . . . . Uréias; Tiouréias [2] 
12/38 . . . . . e melaminas [2] 
12/40 . . Policondensados quimicamente modificados [2] 
12/42 . . . por eterificação [2] 
12/44 . . . por esterificação [2] 
12/46 . Polímeros em bloco ou enxertados preparados pela 

policondensação de aldeídos ou de cetonas sobre 
compostos macromoleculares [2] 

 
14/00 Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 

dois ou mais outros monômeros abrangidos pelo menos 
por dois dos grupos 8/00 a 12/00 [2] 

14/02 . de aldeídos [2] 
14/04 . . com fenóis [2] 
14/06 . . . e monômeros contendo hidrogênio ligado ao 

nitrogênio [2] 
14/067 . . . . Monômeros acíclicos ou carbocíclicos [5] 
14/073 . . . . . Aminas [5] 
14/08 . . . . Uréias; Tiouréias [2,5] 
14/09 . . . . Monômeros heterocíclicos [5] 
14/10 . . . . Melaminas [2,5] 
14/12 . . . Policondensados quimicamente modificados [2] 
14/14 . Polímeros em bloco ou enxertados preparados pela 

policondensação de aldeídos ou cetonas sobre 
compostos macromoleculares [2] 

 
16/00 Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 

monômeros não incluídos nos grupos 4/00 a 14/00 (com 
polinitrilas 69/38) [2] 

16/02  . de aldeídos [2] 
16/04 . . Policondensados quimicamente modificados [2] 
16/06 . Polímeros em bloco ou enxertados preparados pela 

policondensação de aldeídos ou cetonas sobre 
compostos macromoleculares [2] 

 
18/00 Produtos poliméricos de isocianatos ou isotiocianatos 

(processos de preparação de materiais porosos ou celulares, 
em que os monômeros ou catalisadores não são específicos 
C 08 J) [2] 
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Nota 
 Neste grupo, é aconselhável acrescentar o código de 

indexação do grupo 101:00. O código de indexação deve 
ser ligado [5] 

 
18/02 . de isocianatos ou de isotiocianatos apenas [2] 
18/04 . com compostos vinílicos [2] 
18/06 . com compostos tendo hidrogênio ativo [2] 
18/08 . . Processos [2] 
18/10 . . . Processos pré-poliméricos [2] 
18/12 . . . . usando dois ou mais compostos tendo 

hidrogênio ativo na primeira fase da 
polimerização [2] 

18/16 . . . Catalisadores (catalisadores em geral B 01 J) [2] 
18/18 . . . . contendo aminas secundárias ou terciárias 

ou seus sais [2] 
18/20 . . . . . Aminas heterocíclicas; Seus sais [2] 
18/22 . . . . compostos contendo metal [2] 
18/24 . . . . . de estanho [2] 
18/26 . . . . . de chumbo [2] 
18/28 . . caracterizados pelo uso de componentes contendo 

hidrogênio ativo [2] 
 
Nota 

Para fins da classificação dos grupos 18/28 a 18/69, 
não foi levada em consideração a adição de água 
para a preparação de materiais celulares [2] 
 

18/30 . . . Compostos de baixo peso molecular [2] 
18/32 . . . . Compostos poliidroxi; Poliaminas; 

Hidroxiaminas [2] 
18/34 . . . . Ácidos carboxílicos; Seus ésteres com 

compostos monohidroxilados [2] 
18/36 . . . . Ésteres hidroxilados de ácidos graxos 

superiores [2] 
18/38 . . . . tendo outros heteroátomos que não o 

oxigênio (18/32 tem prioridade) [2] 
18/40 . . . Compostos de alto peso molecular [2] 
18/42 . . . Policondensados tendo grupo éster carboxílico 

ou de carbono na cadeia principal [2] 
18/44 . . . . . Policarbonatos [2] 
18/46 . . . . . tendo outros heteroátomos que não o 

oxigênio [2] 
18/48 . . . . Poliéteres [2] 
18/50 . . . . . tendo outros heteroátomos que não o 

oxigênio [2] 
18/52 . . . . Politioéteres [2] 
18/54 . . . . Policondensados de aldeídos [2] 
18/56 . . . . Poliacetais [2] 
18/58 . . . . Resinas epóxi [2] 
18/60 . . . . Poliamidas ou Poliesteramidas [2] 
18/61 . . . . Polissiloxanas [2] 

18/62 . . . . Polímeros de compostos tendo ligações 
duplas carbono-carbono [2] 

18/63 . . . . Polímeros em bloco ou enxertados obtidos 
pela polimerização de compostos contendo 
ligações duplas carbono-carbono sobre 
polímeros [2] 

18/64 . . . . Compostos macromoleculares não incluídos 
nos grupos 18/42 a 18/63 [2] 

18/65 . . . Compostos de baixo peso molecular tendo 
hidrogênio ativo com compostos de alto peso 
molecular tendo hidrogênio ativo [2] 

18/66 . . . . Compostos dos grupos 18/42,18/48 ou 
18/52 [2] 

18/67 . . . Compostos insaturados tendo hidrogênio ativo 
[2] 

18/68 . . . . Poliésteres insaturados [2] 
18/69 . . . . Polímeros de dienos conjugados [2] 
18/70 . . caracterizados pelos isocianatos ou isotiocianatos 

usados [2] 
18/71 . . . Monoisocianatos ou monoisotiocianatos [2] 
18/72 . . . Poliisocianatos ou poliisotiocianatos [2] 
18/73 . . . . acíclicos [2] 
18/74 . . . . cíclicos [2] 
18/75 . . . . . cicloalifáticos [2] 
18/76 . . . . . aromáticos [2] 
18/77 . . . . tendo heteroátomos além do nitrogênio e do 

oxigênio ou do enxofre, do isocianato ou do 
isotiocianato [2] 

18/78 . . . . . Nitrogênio [2] 
18/79 . . . . . . caracterizado pelos poliisocianatos 

usados; esses últimos tendo grupos 
formados por oligomerização de 
isocianatos ou de isotiocianatos [2] 

18/80 . . . . Poliisocianatos bloqueados [2] 
18/81 . . . Isocianatos ou isotiocianatos insaturados [2] 
18/82 . . Tratamento pós-polimerização [2] 
18/83 . . Polímeros quimicamente modificados [2] 
18/84 . . . por aldeídos [2] 
18/85 . . . por azo-compostos [2] 
18/86 . . . por peróxidos [2] 
18/87 . . . por enxofre [2] 
 

59/00 Policondensados contendo mais de um grupo epóxido 
por molécula (compostos poliepoxi de baixo peso 
molecular C 07); Macromoléculas obtidas por reação de 
policondensados de epóxi com compostos 
monofuncionais de baixo peso molecular; 
Macromoléculas obtidas pela polimerização de 
compostos contendo mais de um grupo epóxi por 
molécula usando agentes de cura ou catalisadores que 
reagem com os grupos epóxi [2] 

59/02 . Policondensados contendo mais de um grupo epóxi por 
molécula [2] 

59/04 . . de compostos poliidroxilados com epihaloidrinas ou 
seus precursores [2] 

59/06 . . . de fenóis poliídricos [2] 
59/08 . . . . a partir de condensados de fenol-aldeído [2] 
59/10 . . de poliaminas com epihaloidrinas ou seus 

precursores [2] 
59/12 . . de ácidos policarboxílicos com epihaloidrinas ou 

seus precursores [2] 
59/14 . Policondensados modificados por pós-tratamento 

químico [2] 
59/16 . . por ácidos monocarboxílicos ou por seus anidridos, 

haletos, ou ésteres de baixo pexo molecular [2] 
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59/17 . . . por ácido acrílico ou metacrílico [4] 
59/18 . Macromoléculas obtidas pela polimerização de 

compostos contendo mais de um grupo epóxi por 
moléculas usando agentes de endurecimento ou 
catalisadores que reagem com os grupos epóxi [2] 

59/20 . . caracterizadas pelos compostos epóxi usados [2] 
 
Nota 
 

A preparação e o endurecimento dos policondensados 
epóxi em que o policondensado epóxi não é 
exclusivamente um composto de baixo peso molecular e 
em que o método de endurecimento não é importante, são 
classificados apenas nos grupos 59/02 a 59/12 [2] 

59/22 . . . Compostos diepoxilados [2] 
59/24 . . . . carbocíclicos [2] 
59/26 . . . . heterocíclicos [2] 
59/28 . . . . contendo átomos de nitrogênio acíclicos [2] 
59/30 . . . . contendo outros átomos que não de 

carbono, de hidrogênio, de oxigênio e de 
nitrogênio [2] 

59/32 . . . Compostos epóxi contendo três ou mais grupos 
epóxi [2] 

59/34 . . . . obtidos pela epoxidação de um polímero 
insaturado [2] 

59/36 . . . . juntamente com compostos monoepoxi [2] 
59/38 . . . . juntamente com compostos diepoxi [2] 
59/40 . . caracterizadas pelos agentes de cura usados [2] 
59/42 . . . Ácidos policarboxílicos; Seus anidridos; haletos 

ou ésteres de baixo peso molecular [2] 
59/44 . . . Amidas [2] 
59/46 . . . . juntamente com outros agentes de cura [2] 
59/48 . . . . . com ácidos policarboxílicos ou com 

seus anidridos, haletos ou ésteres de 
baixo peso molecular [2] 

59/50 . . . Aminas [2] 
59/52 . . . . Ácidos aminocarboxílicos [2] 
59/54 . . . . Aminoamidas [2] 
59/56 . . . . juntamente com outros agentes de cura [2] 
59/58 . . . . . com ácidos policarboxílicos ou com 

seus anidridos, haletos ou ésteres de 
baixo peso molecular [2] 

59/60 . . . . . com amidas [2] 
59/62 . . . Álcoois ou fenóis [2] 
59/64 . . . . Aminoálcoois [2] 
59/66 . . . Mercaptanas [2] 
59/68 . . caracterizados pelos catalisadores utilizados [2] 
59/70 . . . Quelatos [2] 
59/72 . . . Complexos de haletos de boro [2] 
 
61/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 

formando uma ligação carbono-carbono na cadeia 
principal da macromolécula (2/00 a 16/00 têm 
prioridade) [2]) 

61/02 . Compostos macromoleculares contendo apenas átomos 
de carbono na cadeia principal da macromolécula, por 
ex., polixililenos [2] 

61/04 . . apenas átomos de carbono alifáticos [2] 
61/06 . . . preparados por abertura do anel dos compostos 

carboxílicos [2] 
61/08 . . . . de compostos carboxílicos contendo uma ou 

mais ligações duplas carbono-carbono no 
anel [2] 

61/10 . . apenas átomos de carbono aromático, por ex., 
polifenilenos [2] 

61/12 . Compostos macromoleculares contendo outros átomos 
que não o carbono na cadeia principal da 
macromolécula [2] 

 
63/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 

formando uma ligação éster carboxílica de carbono na 
cadeia principal da macromolécula (poliéster-amidas 
69/44; poliéster-imidas 73/16) [2,5] 

Nota 
 Compostos caracterizados pela constituição química dos 

poliésteres são classificados nos grupos para o tipo de 
composto poliéster. Compostos caracterizados pelo 
processo de preparação dos poliésteres são classificadas nos 
grupos para o processo empregado (grupos 63/78 a 63/87). 
Compostos caracterizados tanto pela constituição química 
como pelo processo de preparação são classificados de 
acordo com cada um destes aspectos [5] 

63/02 . Poliésteres derivados de ácidos hidroxicarboxílicos ou 
de ácidos policarboxílicos de compostos 
poliidroxilados [2] 

63/06 . . derivados de ácidos hidroxi-carboxílicos [2] 
63/08 . . . Lactonas ou lactídeos [2] 
63/12 . . derivados de ácidos policarboxílicos e de 

compostos poliidroxilados [2] 
63/123 . . . de ácidos ou compostos hidroxilados contendo 

anéis carbocíclicos [5] 
63/127 . . . . Ácidos contendo anéis aromáticos [5] 
63/13 . . . . . contendo dois ou mais anéis 

aromáticos [5] 
63/133 . . . . Compostos hiroxilados contendo anéis 

aromáticos [5] 
63/137 . . . . Ácidos ou compostos hidroxilados contendo 

anéis cicloalifáticos [5] 
63/16 . . . Ácidos dicarboxílicos e compostos 

diidroxilados [2] 
63/18 . . . . contendo os ácidos ou os compostos 

hidroxilados anéis carboxíclicos [2] 
63/181 . . . . . Ácidos contendo anéis aromáticos [5] 
63/183 . . . . . . Ácidos tereftálicos [5] 
63/185 . . . . . . contendo dois ou mais anéis 

aromáticos [5] 
63/187 . . . . . . . contendo anéis aromáticos 

condensados [5] 
63/189 . . . . . . . . contendo um anel 

naftalênico [5] 
63/19 . . . . . Compostos hidroxilados contendo anéis 

aromáticos [5] 
63/191 . . . . . . Hidroquinonas [5] 
63/193 . . . . . . contendo dois ou mais anéis 

aromáticos [5] 
63/195 . . . . . . . Bisfenol A [5] 
63/197 . . . . . . . contendo anéis aromáticos 

condensados [5] 
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63/199 . . . . . Ácidos ou compostos hidroxilados 

contendo anéis ciclo-alifáticos [5] 
63/20 . . . . Preparação de poliésteres na presença de 

compostos tendo um ou mais de dois grupos  
reativos [2] 

63/21 . . . . . na presença de ácidos monocarboxílicos 
insaturados ou de álcoois monohídricos 
insaturados ou de seus derivados 
reativos [5] 

63/40 . . . Preparação de poliésteres a partir de derivados 
formadores de ésteres de ácidos policarboxílicos 
ou de compostos poliidroxilados, outros que não 
seus ésteres [2] 

63/42 . . . . Éteres cíclicos (59/00 tem prioridade); 
Carbonatos cíclicos; Sulfitos cíclicos; 
Ortoésteres cíclicos [2, 7] 

63/44 . . . . Poliamidas; Polinitrilas [2] 
63/46 . . . Poliésteres quimicamente modificados (63/20 

tem prioridade; por pré-tratamento 63/91) [2] 
63/47 . . . . por ácidos monocarboxílicos insaturados ou 

álcoois monohídricos insaturados ou seus 
derivados reativos [5] 

63/48 . . . . por óleos graxos superiores insaturados ou 
seus ácidos; por ácidos de resinas [2] 

63/49 . . . . . Resinas alquídicas [5] 
63/50 . . . . por álcoois monoídricos [2] 
63/52 . . . Ácidos policarboxílicos ou compostos 

poliidroxílicos em que pelo menos um dos dois 
componentes contém uma insaturação alifática 
[2] 

63/54 . . . . ácidos ou compostos hidroxílicos contendo 
um anel carbocíclo [2] 

63/547 . . . . . Compostos hidroxilados contendo anéis 
aromáticos [5] 

63/553 . . . . . Ácidos ou compostos hidroxilados  
contendo anéis cicloalifáticos, por ex., 
produtos de adição de Diels-Alder [5] 

63/56 . . . . poliésteres a partir de derivados formadores 
de ésteres de ácidos policarboxílicos ou de 
compostos poliidroxílicos, outros que não 
seus ésteres [2] 

63/58 . . . . . Éteres cíclicos (59/00 tem prioridade); 
Carbonatos cíclicos; Sulfitos cíclicos [2] 

63/60 . . derivados da reação de uma mistura de ácidos 
hidroxi-carboxílicos, ácidos policarboxílicos e de 
compostos poliidroxílicos [2] 

63/64 . Poliésteres contendo ao mesmo tempo grupos éster-
carboxílicos e grupos carbonato [2] 

63/66 . Poliésteres contendo oxigênio em forma de grupos éter 
(63/42, 63/58 têm prioridade) [2] 

63/664 . . derivados de ácidos hidroxi-carboxílicos [5] 
63/668 . . derivados de ácidos policarboxílicos e compostos 

polihidroxilados [5] 
63/672 . . . Ácidos dicarboxílicos e compostos 

diidroxilados [5] 
63/676 . . . nos quais pelo menos um dos dois componentes 

contém insaturação alifática [5] 
63/68 . Poliésteres contendo outros átomos além do carbono 

hidrogênio e oxigênio (63/64 têm prioridade). 
63/682 . . contendo halogênios [5] 
63/685 . . contendo nitrogênio [5] 
63/688 . . contendo enxofre [5] 
63/692 . . contendo fósforo [5] 

 
63/695 . . contendo silício [5] 
63/698 . . contendo boro [5] 
63/78 . Processos de preparação [5] 
63/79 . . Processos de interface, isto é, processos envolvendo 

uma reação na interface de dois líquidos imissíveis 
[5] 

63/80 . . Poli-condensação em estado sólido [5] 
63/81 . . usando solventes (63/79 tem prioridade) [5] 
63/82 . . caracterizados pelo catalisador empregado [5] 
63/83 . . . Metais alcalinos, alcalinos-terrosos, berílio, 

magnésio, cobre, prata, ouro, zinco, cádmio, 
mercúrio, manganês, ou seus compostos [5] 

63/84 . . . Boro, alumínio, gálio, índio, tálio, metais das 
terras raras, ou seus compostos [5] 

63/85 . . . Germânio, estanho, chumbo, arsênio, 
antimônio, bismuto, titânio, zircônio, háfnio, 
vanádio, nióbio, tântalo, ou seus compostos [5] 

63/86 . . . . Germânio, antimônio, ou seus compostos 
[5] 

63/87 . . . . Não-metais ou seus inter-compostos (boro 
63/84) [5] 

63/88 . Tratamento de pós-polimerização [5] 
63/89 . . Reuperação do polímero [5] 
63/90 . . Purificação; Secagem [5] 
63/91 . Polímeros modificados por pós-tratamento químico [5] 
 
64/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 

formando uma ligação éster-de carbono na cadeia 
principal da macromolécula (policarbonato-amidas 69/44; 
policarbonato-imidas 73/16) [5] 

 
Nota 
 Polímeros contendo tanto grupos éster-carboxílios como 

grupos carbonato, são sempre classificados no grupo 63/64, 
ainda que os grupos carbonato estejam presentes em 
excesso [5] 

 
64/02 . Policarbonatos alifáticos [5] 
64/04 . Policarbonatos aromáticos [5] 
64/06 . . que não contêm insaturações alifáticas [5] 
64/08 . . . que contêm outros átomos que não carbono, 

hidrogênio ou oxigênio [5] 
64/10 . . . . que contêm halogênios [5] 
64/12 . . . . que contêm nitrogênio [5] 
64/14 . . . contendo agentes de terminação de cadeia ou de 

ligação cruzada [5] 
64/16 . Policarbonatos alifáticos-aromáticos ou arilalifáticos 

[5] 
64/18 . Polímeros em blocos ou enxertados [5] 
64/20 . Processos gerais de preparação [5] 
64/22 . . usando haletos de carbonila [5] 
64/24 . . . e fenóis [5] 
64/26 . . usando halocarbonatos [5] 
64/28 . . . e fenóis [5] 
64/30 . . usando carbonatos [5] 
64/32 . . usando dióxido de carbono [5] 
64/34 . . . e éteres cíclicos [5] 
64/36 . . usando monóxido de carbono [5] 
64/38 . . usando outros monômeros [5] 
64/40 . Tratamento pós-polimerização [5] 
64/42 . Pós-tratamento químico [5] 
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65/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 
formando uma ligação éter na cadeia principal da 
macromolécula (poliacetais 2/00, 4/00, resinas epóxi 
59/00; éteres-politioéteres 75/12; poliéteres contendo 
menos do que onze unidades monoméricas C 07 C) [2] 

65/02 . a partir de éteres cíclicos por abertura do um anel 
heterocíclico [2] 

65/04 . . a partir unicamente de éteres cíclicos [2] 
65/06 . . . Éteres cíclicos não tendo átomos outros que não 

carbono e o hidrogênio fora do anel [2] 
65/08 . . . . Oxiranas saturadas [2] 
65/10 . . . . . caracterizadas pelos catalisadores 

utilizados [2] 
65/12 . . . . . . contendo compostos organo-

metálicos ou hidretos de metal [2] 
65/14 . . . . Oxiranas insaturadas [2] 
65/16 . . . . Éteres cíclicos tendo quatro ou mais átomos 

no anel [2] 
65/18 . . . . . Oxetanas [2] 
65/20 . . . . . Tetraidrofurano [2] 
65/22 . . . Éteres cíclicos tendo pelo menos um átomo 

outro que não o carbono e o hidrogênio fora do 
anel [2] 

65/24 . . . . Epihaloidrinas [2] 
65/26 . . a partir de ésteres cíclicos e de outros compostos [2] 
65/28 . . . Éteres cíclicos e compostos hidroxilados [2] 
65/30 . . Tratamento de pós-polimerização, por ex., 

recuperação, purificação, secagem [2] 
65/32 . . Polímeros modificados por pós-tratamento químico 

[2] 
65/321 . . .  com compostos inorgânicos [7] 
65/322 . . . . contendo hidrogênio [7] 
65/323 . . . . contendo halogênios [7] 
65/324 . . . . contendo oxigênio [7] 
65/325 . . . . contendo nitrogênio [7] 
65/326 . . . . contendo enxofre [7] 
65/327 . . . . contendo fósforo [7] 
65/328 . . . . contendo outros elementos [7] 
65/329 . . . . contendo compostos orgânicos [7] 
65/331 . . . . contendo oxigênio [7] 
65/332 . . . . contendo grupos carboxila ou halogenetos 

ou ésteres dos mesmos [7] 
65/333 . . . . contendo nitrogênio [7] 
65/334 . . . . contendo enxofre [7] 
65/335 . . . . contendo fósfroro [7] 
65/336 . . . . contendo silício [7] 
65/337 . . . . contendo outros elementos (compostos 

orgânicos contendo halogênios apenas 
como halogenetos de um grupo carboxila 
65/332) [7] 

65/338 . . . com compostos inorgânicos e orgânicos [7]  
65/34 . a partir de compostos hidroxilados ou de seus 

derivados metálicos (65/28 tem prioridade) [2] 
65/36 . . Álcool furfurílico [2] 
65/38 . . derivado de fenóis [2] 
65/40 . . . a partir de fenóis e outros compostos [2] 
65/42 . . . . Fenóis e éteres poliidroxilados [2] 
65/44 . . . por oxidação de fenóis [2] 
65/46 . . Tratamento de pós-polimerização, por ex., 

recuperação, purificação, secagem [2] 

65/48 . . Polímeros modificados por pós-tratamento químico 
[2] 

 
67/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 

formando na cadeia principal da macromolécula uma 
ligação contendo oxigênio, ou oxigênio e carbono, não 
incluídos nos grupos 2/00 a 65/00 [2] 

67/02 . Copolímeros de monóxido de carbono e de compostos 
alifáticos insaturados [2] 

67/04 . Polianidridos [2] 
 
69/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 

formando uma ligação amida carboxílica na principal 
cadeia da macromolécula (produtos obtidos a partir de 
isocianatos ou isotiocianatos 18/00; polihidazidas 73/08; 
poliamida-ácidos 73/10; poliamida-imidas 73/14) [2] 

69/02 . Poliaminas derivadas de ácidos amido carboxílicos ou 
de poliaminas e ácidos policarboxílicos [2] 

69/04 . . Processos de preparação [2] 
69/06 . . . Policondensação no estado sólido [2] 
69/08 . . derivados de ácidos  aminocarboxílicos [2] 
69/10 . . . de ácidos α-amino carboxílicos [2] 
69/12 . . . com grupos amino e carboxílico ambos ligados 

aromaticamente [2] 
69/14 . . . Lactamas [2] 
69/16 . . . . Processos de preparação [2] 
69/18 . . . . . Polimerização aniônica [2] 
69/20 . . . . . . caracterizada pelos catalisadores 

utilizados [2] 
69/22 . . . . β-lactamas [2] 
69/24 . . . . Pirrolidonas ou piperidonas [2] 
69/26 . . derivados de poliaminas e ácidos 

policarboxílicos [2] 
69/28 . . . Processos de preparação [2] 
69/30 . . . . Policondensação em estado sólido [2] 
69/32 . . . a partir de diaminas aromáticas e de ácidos 

aromáticos dicarboxílicos com os grupos amino 
e carboxílico ligados aromaticamente [2] 

69/34 . . . usando ácidos graxos insaturados polimerizados 
[2] 

69/36 . . . derivados de aminoácidos, de poliaminas e de 
ácidos policarboxílicos [2] 

69/38 . Poliamidas preparadas a partir de aldeídos e polinitrilas 
[2] 

69/40 . Poliamidas contendo oxigênio na forma de grupos éter 
(69/12, 69/32 têm prioridade [2] 

69/42 . Poliamidas contendo átomos outros que não o carbono, 
o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio (69/12, 69/32 
têm prioridade) [2] 

69/44 . Poliéster-amidas [2] 
69/46 . Tratamento de pós-polimerização [2] 
69/48 . Polímeros modificados por pós-tratamento químico [2] 
69/50 . . com aldeídos [2] 
71/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 

formando na cadeia principal da macromolécula uma 
ligação ureíde ou uretana de outro modo que não a 
partir de radicais isocianato [2] 

71/02 . Poliuréias [2] 
71/04 . Poliuretanas [2] 
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73/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 
formando na cadeia principal da macromolécula uma 
ligação contendo nitrogêenio, com ou sem oxigênio ou 
carbono, não incluídos nos grupos 12/00 a 71/00 [2] 

73/02 . Poliaminas (contendo menos do que 11 unidades 
monoméricas C 07 C) [2] 

73/04 . . derivados de alquilenoiminas [2] 
73/06 . Policondensados tendo anéis heterocíclicos contendo 

nitrogênio na cadeia principal da macromolécula; 
polihidrazidas; Poliamida-ácidos ou precursores 
similares da poliamida [2] 

73/08 . . Polihidrazidas; Politriazolas; Poliminotriazolas; 
Polioxadiazolas [2] 

73/10 . . Poliimidas; Poliéster-imidas; Poliamida-imidas; 
Poliamida-ácidos ou precursores similares de 
poliimida [2] 

73/12 . . . Precursores de poliimidas insaturadas [2] 
73/14 . . . Poliamida-imidas [2] 
73/16 . . . Poliéster-imidas [2] 
73/18 . . Polibenzimidazolas [2] 
73/20 . . Pirronas [2] 
73/22 . . Polibenzoxazolas [2] 
73/24 . Copolímeros de um composto orgânico fluoronitroso e 

de um outro composto fluoro-orgânico, por ex., 
borrachas nitrosadas [2] 

73/26 . . de trifluoronitrosometano com uma fluoro-olefina 
[2] 

 
75/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 

formando na cadeia principal da macromolécula uma 
ligação contendo enxofre, com ou sem nitrogênio, 
oxigênio ou carbono [2] 

75/02 . Politioéteres [2] 
75/04 . . a partir de compostos mercapto ou de seus 

derivados metálicos [2] 
75/06 . . a partir de tioéteres cíclicos [2] 
75/08 . . . a partir de tiranas [2] 
75/10 . . a partir de enxofre ou de compostos contendo 

enxofre e aldeídos ou cetonas [2] 
75/12 . Politioéter-éteres [2] 
75/14 . Polissulfetos [2] 
75/16 . . por policondensação de compostos orgânicos com 

polissulfetos inorgânicos [2] 
75/18 . Polissulfóxidos [2] 
75/20 . Polissulfonas [2] 
75/22 . . Copolímeros do dióxido de enxofre com compostos 

alifáticos insaturados [2] 
75/23 . . Poliéter-sulfonas [2] 
75/24 . Polissulfonatos [2] 
75/26 . Politioésteres [2] 
75/28 . Politiocarbonatos [2] 
75/30 . Polissulfonammidas ; Polissulfonimidas [2] 
75/32 . Politiazolas; Politiadiazolas [2] 
 
77/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações 

formando na cadeia principal da macromolécula uma 
ligação contendo silício, com ou sem enxofre, nitrogênio, 
oxigênio ou carbono [2] 

77/02 . Polissilicatos [2] 
77/04 . Polissiloxanas [2] 
77/06 . . Processos de preparação [2] 
77/08 . . . caracterizados pelos catalisadores utilizados [2] 
77/10 . . . Processos de equilibração [2] 
77/12 . . contendo silício ligado ao hidrogênio [2] 

77/14 . . contendo silício ligado a grupos contendo oxigênio 
[2] 

77/16 . . . a grupos hidroxila [2] 
77/18 . . . a grupos alcóxi ou arilóxi [2] 
77/20 . . contendo silício ligado a grupos alifáticos 

insaturados [2] 
77/22 . . contendo silício ligado a grupos orgânicos contendo 

átomos outros que não o carbono, o hidrogênio e o 
oxigênio [2] 

77/24 . . . grupos contendo halogênio [2] 
77/26 . . . grupos contendo nitrogênio [2] 
77/28 . . . grupos  contendo enxofre [2] 
77/30 . . . grupos contendo fósforo [2] 
77/32 . . Tratamento de pós-polimerização (pós tratamento 

químico 77/38) [2] 
77/34 . . . Purificação [2] 
77/36 . . . Fracionamento [2] 
77/38 . . Polissiloxanas modificadas por pós-tratamento 

químico [2] 
77/382 . . . contendo átomos outros que não carbono, 

hidrogênio, oxigênio ou silício [5] 
77/385 . . . . contendo halogênios [5] 
77/388 . . . . contendo nitrogênio [5] 
77/392 . . . . contendo enxofre [5] 
77/395 . . . . contendo fósforo [5] 
77/398 . . . . contendo boro ou átomos de metal [5] 
77/42 . Polímeros em bloco ou enxertados contendo segmentos 

de polissiloxanas (polimerização de monômeros 
alifáticos insaturados sobre uma polissiloxana C 08 F 
283/12) [2] 

77/44 . . contendo apenas seqüências de polissiloxanas [2] 
77/442 . . contendo seqüências de polímeros vinílicos [5] 
77/445 . . contendo seqüências de poliésteres [5] 
77/448 . . contendo seqüências de policarbonatos [5] 
77/452 . . contendo seqüências de polímeros que contêm 

nitrogênio [5] 
77/455 . . . contendo seqüências de poliamidas, 

poliésteramidas ou poliimidas [5] 
77/458 . . . contendo seqüências de poliuretanos [5] 
77/46 . . contendo sequências de poliéteres [2] 
77/48 . em que pelo menos dois átomos de silício, mas não a 

totalidade, são ligados de outro modo que não por 
átomos de oxigênio (77/42 têm prioridade) [2] 

77/50 . . por ligações de carbono [2] 
77/52 . . . contendo anéis aromáticos [2] 
77/54 . . Ligações contendo nitrogênio [2] 
77/56 . . Ligações contendo boro [2] 
77/58 . . Ligações contendo um metal [2] 
77/60 . em que todos os átomos de silício são ligados de outro 

modo que não por átomos de oxigênio [2] 
77/62 . . átomos de nitrogênio [2] 
79/00 Compostos macromoleculares obtidos por reações  

formando na cadeia principal da macromolécula uma 
ligação contendo átomos outros que não o silício, o 
enxofre, o nitrogênio, oxigênio e o carbono [2] 

79/02 . uma ligação contendo fósforo [2] 
79/04 . . Fósforo ligado ao oxigênio ou ao oxigênio e 

carbono [2] 
79/06 . . Fósforo ligado unicamente ao carbono [2] 
79/08 . uma ligação contendo boro [2] 
79/10 . uma ligação contendo alumínio [2] 
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79/12 . uma ligação contendo estanho [2] 
79/14 . uma ligação contendo dois ou mais elementos outros 

que não o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre 
e o silício [2] 

81/00 Compostos macromoleculares obtidos pela inter-reação 
de polímeros na ausência de monômeros, por ex., 
polímeros em bloco (compreendendo apenas reação entre 
ligações insaturadas carbono-carbono C 08 F 299/00) [2] 

81/02 . sendo pelo menos um dos polímeros obtidos por 
reações compreendendo apenas ligações insaturadas 
carbono-carbono [2] 

83/00 Compostos macromoleculares não incluídos nos grupos 
2/00 a 81/00 [2] 

85/00 Processos gerais para a preparação de compostos 
incluídos nesta subclasse [2] 

 
Esquema de indexação com o grupo 18/00, relativo aos 
produtos celulares. O código de indexação deve ser ligado [5] 
 
Nota 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 

regras que se referem à aplicação e apresentação de 
diferentes tipos de código de indexação. [6] 

 
101:00 Manufatura de produtos celulares [5] 

 

C 08 H  DERIVADOS DE COMPOSTOS MACROMOLECULARES NATURAIS (polissacarídeos C 08 B; borracha natural C 08 C) 

 

Nota: 

A atividade terapêutica dos compostos é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7] 

 

Preparação 
 
1/00 Produtos macromoleculares derivados de proteínas 

(proteínas alimentícias A 23; cola, gelatina C 09 H) 
1/02 . Condensados proteína-aldeído 
1/04 . . Condensados caseína-aldeído 
1/06 . derivados de chifres, cascos, cabelos, pele ou couro 

3/00 Óleos vulcanizados, por ex., factice 
 
5/00 Outros compostos macromoleculares (resinas naturais ou 

seus derivados C 09 F; materiais betuminosos C 10) 
5/02 . derivados da lignina 
5/04 . derivados de materiais lignocelulósicos 
 

 

C 08 J ELABORAÇÃO; PROCESSOS GERAIS PARA FORMAR MISTURAS; PÓS-TRATAMENTO NÃO ABRANGIDO PELAS 
SUBCLASSES C 08 B, C, F, G (aspectos mecânicos B 29; produtos em camada, sua manufatura B 32 B; tratamento de material 
macromolecular especialmente adaptado para acentuar suas propriedades de enchimento em argamassa, concreto, pedra artificial C 04 B 
16/04, 18/20, 20/00; tratamento de têxteis D 06) [2] 

 
 Notas: 
(1) Esta subclasse abrange processos, não abrangidos pelas subclasses C 08 B a C 08 H, para tratamento de polímeros. [4] 
(2) Nesta subclasse, salvo indicação contrária, uma invenção é classificada no último local apropriado. [2] 
(3) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 08 L. Os códigos de indexação devem ser não 

ligados. [5] 
 

 

3/00 Processos para o tratamento ou a formação de misturas de 
substâncias macromoleculares [2] 

3/02 . Produção de soluções, dispersões, látex ou géis por outros 
métodos que não os que utilizam as técnicas  
de polimerização em solução, em emulsão ou em  
suspensão [2] 

3/03 . . em meio aquoso [5] 
3/05 . . . a partir de polímeros sólidos [5] 
3/07 . . . a partir de soluções poliméricas [5] 
3/075 . . . Géis macromoleculares [6]  
3/09 . . em líquidos orgânicos [5] 
3/11 . . . a partir de polímeros sólidos [5] 
3/12 . Pulverização ou granulação [2] 

3/14 . . por precipitação a partir de soluções [2] 
3/16 . . por coagulação de dispersões [2] 
3/18 . Plastificação de compostos macromoleculares 

(plastificantes C 08 K) [2] 
3/20 . Formação de misturas de polímeors com aditivos, por ex., 

coloração [2] 
3/205 . . na presença de uma fase líquida [5] 
3/21 . . . em que o polímero está pré-misturado com uma 

fase líquida [5] 
3/215 . . . . em que pelo menos um aditivo está igualmente 

pré-misturado com uma fase líquida [5] 
3/22 . . usando as técnicas Masterbatch [2] 
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3/24 . Reticulação, por ex., vulcanização de macromoléculas 
(aspectos mecânicos B 29 C 35/00; agentes de reticulação C 
08 K) [2] 

3/26 . . do látex [2] 
3/28 . Tratamento por energia de ondas ou por irradiação de 

partículas [2] 
5/00 Manufatura de artigos ou de materiais modelados contendo 

substâncias macromoleculares (modelagem de produto 
alimentício A 23 P; manufatura de membranas semi-permeáveis 
B 01 D 67/00 a 71/00; aspectos mecânicos, ver as classes 
pertinentes, por ex., B 29) [2] 

5/02 . Processamento direto das dispersões, por ex., do látex, para 
produzir artigos [2] 

5/04 . Reforço dos compostos macromoleculares com material 
fibroso solto ou coerente (pós-tratamento dos fios durante a 
manufatura D 01 F) [2] 

5/06 . . usando  materiais fibrosos pré-tratados [2] 
5/08 . . . fibras de vidro [2] 
5/10 . . caracterizado pelos aditivos utilizados na mistura de 

polímeros[2] 
5/12 . União de um material macromolecular pré-formado a 

ele mesmo ou a um outro material sólido tal como o 
metal, o vidro, o couro, por ex., usando adesivos [2] 

5/14 . Manufatura de artigos ou de materiais abrasivos ou de 
fricção [2] 

5/16 . Manufatura de artigos ou de materiais de coeficiente de 
fricção reduzido [2] 

5/18 . Manufatura de películas ou folhas [2] 
5/20 . Manufatura de estruturas modeladas de resinas 

trocadores de íons [2] 
5/22 . . Filmes, membranas ou diafragmas [2] 
5/24 . Impregnação de materiais com pré-polimeros que 

podem ser polimerizados in situ, por ex., manufatura 
de �prepregs� [2] 

 
7/00 Tratamento químico ou revestimento de artigos 

modelados feitos de substâncias macromoleculares 
(revestimento com material metálico C 23 C; deposição 
eletrolítica de metais C 25) [2] 

7/02 . com solventes, por ex., agentes tumeficantes [2] 
7/04 . Revestimento [2] 
7/06 . . com composições não contendo substâncias 

macromoleculares [2] 
7/12 . Modificação química [2] 
7/14 . . com ácidos, seus sais ou anidridos [2] 
7/16 . . com compostos polimerizáveis [2] 
7/18 . . . usando energia de ondas ou irradiação de 

partículas [2] 
 
9/00 Elaboração de substâncias macromoleculares para 

produzir artigos ou materiais porosos ou celulares; Pós-
tratamento dos mesmos (aspetos mecânicos de 
modelagem de plásticos ou substâncias no estado plástico 
para a produção de artigos porosos ou celulares B 29 C; 
produtos poliméricos, espumosos de isocianatos ou 
isotiocinatos caracterizados pelos monômeros ou pelo 
catalisaddor utilizados C 08 G 18/00) [2] 

9/02 . usando gases de expansão produzidos pela reação de 
monômeros ou por agentes de modificação durante a 
preparação ou a modificação da macromoléculas [2] 

9/04 . usando gases de expansão produzidos por um agente de 
expansão previamente adicionado [2] 

9/06 . . por um agente químico de expansão [2] 
9/08 . . . desprendendo dióxido de carbono [2] 

9/10 . . . desprendendo nitrogênio [2] 
9/12 . . por um agente físico de expansão [2] 
9/14 . . . orgânico [2] 
 
Nota 

Nos grupos 9/16 a 9/232, o seguinte termo é empregado 
com o significado indicado: 
� �expansível� inclui também expandindo, pré-expandido 

ou expandido [5] 
 
9/16 . Fabricação de partículas expansíveis [2,5] 
9/18 . . por impregnação das partículas do polímero com o 

agente de expansão [2] 
9/20 . . por polimerização em suspensão na presença de 

agente de expansão [2] 
9/22 . Pós-tratamento das partículas expansíveis; Formação 

de produtos espumusos [2,5] 
9/224 . . Tratamento de superfície [5] 
9/228 . . Formação de produtos espumosos [5] 
9/232 . . . por sinterização de partículas expansíveis [5] 
9/236 . . . usando aglutinantes [5] 
9/24 . por fusão de superfície e aglutinação das partículas 

para formar vazios, por ex., por sinterização (de 
partículas expansíveis 9/232) [2,5] 

9/26 . por eliminação de uma fase sólida de uma composição 
macromolecular, ou de um artigo por ex., lixiviação [2] 

9/28 . por eliminação de uma fase líquida de uma composição 
macromolecular ou de um artigo por ex., por secagem 
do coágulo [2] 

9/30 . por mistura de gases em composições líquidas ou 
"plastissóis", por ex., fabricação de espuma por meio 
de ar [2] 

9/32 . a partir de composições contendo micro-balões, por 
ex., espumas sintáticas (fabricação de micro-balões B 
01 J 13/02) [2] 

9/33 . Aglomeração de fragmentos de espuma, por ex., 
dejetos de espuma [5] 

9/34 . Características químicas na fabricação de artigos 
consistindo em um núcleo macromolecular em forma 
de espuma e uma camada superficial macromolecular 
de densidade superior à do núcleo [2] 

9/35 . Espumas compósitas, isto é, espumas 
macromoleculares contínuas que contêm partículas ou 
fragmentos celulares descontínuos [5] 

9/36 . Pós-tratamento (9/22 tem prioridade) [2,5] 
9/38 . . Destruição das membranas celulares [2] 
9/40 . . Impregnação [2] 
9/42 . . . com compostos macromoleculares [2] 
 
11/00 Recuperação ou aproveitamento de materiais residuais 

(tratamentos mecânicos B 29; processos de polimerização 
envolvendo purificação ou reciclo de polímeros residuais ou 
seus produtos de despolimerização C 08 B, C, F, G, H,) [4] 

11/02 . de solventes, plastificantes ou monômeros não reagidos 
N [4] 

11/04 . de polímeros [2] 
11/06 . . sem reações químicas [4] 
11/08 . . . usando solventes seletivos para os componentes 

do polímero (aproveitamento do alcatrão por 
extração com solventes seletivos C 10 C 1/18 
aproveitamento do piche, asfalto e betume por 
extração seletiva C 10 C 3/08) [4] 
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11/10 . . quimicamente através da quebra das cadeias 
macromoleculares dos polímeros ou quebra de 
ligações cruzadas, por ex. desvulcanização 
(despolimerização ao monômero original C 07) [4] 

11/12 . . . somente por calor seco (destilação destrutiva de 
materiais carbonáceos para produção de gás, 
coque, alcatrão ou materiais similares C 10 B) 
[4] 

11/14 . . . por tratamento com vapor ou água [4] 
11/16 . . . por tratamento com material inorgânico (11/14 

tem prioridade) [4] 

11/18 . . . por tratamento com material orgânico [4] 
11/20 . . . por tratamento com hidrocarbonetos ou 

hidrocarbonetos halogenados [4] 
11/22 . . . por tratamento com compostos orgânicos 

contendo oxigênio [4] 
11/24 . . . . contendo grupos hidroxílicos [4] 
11/26 . . . . contendo grupamentos de ácidos 

carboxílicos, seus anidridos ou ésteres [4] 
11/28 . . . por tratamento com compostos orgânicos 

contendo nitrogênio enxofre ou fósforo [4] 
 

 

C 08 K USO DE SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS OU ORGÂNICAS NÃO-MACROMOLECULARES COMO INGREDIENTES DE 
COMPOSIÇÕES (pesticidas, herbicidas A 01 N; preparados farmacológicos, cosméticos A 61 K; explosivos C 06 B; tintas para 
pinturas, tintas de escrever, vernizes, corantes, produtos para polir, adesivos C 09; lubrificantes C 10 M; detergentes C 11 D; filamentos 
ou fibras artificiais per se D 01 F; composições para o tratamento de têxteis D 06) [2] 

 
 Notas 
 
(1) Nesta subclasse, salvo indicação contrária, um ingrediente é classificado no último local apropriado [2] 
(2) Nesta subclasse: 

� uma mistura de ingredientes é classificada no grupo mais apropriado que abranja todos os ingredientes essenciais da mistura,  
por ex.,  uma mistura de um álcool monohidroxílico e um polihidroxílico . . . . . . . . . . . . . . . 5/05; [4] 

uma mistura de dois álcoois polihidroxílicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/053; 
uma mistura de um álcool e um éter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/04; [4] 
uma mistura de um éter e uma amina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/00; [4] 
uma mistura de uma amina e um metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/02; [4] 

� sais de amônio são classificados da mesma maneira que os sais metálicos [2] 
(3) Nesta subclasse é aconselhável acrescentar,  os códigos de indexação relativos aos ingredientes essenciais de uma mistura. Os códigos de 

indexação, escolhidos dentre os grupos desta subclasse, têm os mesmos números que os símbolos de classificação, porém usa-se dois 
pontos (:) ao invés da barra oblíqua, e devem ser ligados. [2] 

(4) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de código de 
indexação. [6] 

 

3/00 Uso de ingredientes inorgânicos [2] 
3/02 . Elementos [2] 
3/04 . . Carbono [2] 
3/06 . . Enxofre [2] 
3/08 . . Metais [2] 
3/10 . Compostos metálicos [2] 
3/12 . . Hidretos [2] 
3/14 . . Carbetos [2] 
3/16 . Compostos contendo halogênio [2] 
3/18 . . Compostos contendo oxigênio, por ex., carbonilas 

de metal [2] 
3/20 . . Óxidos; Hidróxidos [2] 
3/22 . . . de metais [2] 
3/24 . . Ácidos; Seus sais [2] 
3/26 . . . Carbonatos; Bicarbonatos [2] 
3/28 . Compostos contendo nitrogênio [2] 
3/30 . Compostos contendo enxofre, selênio ou telúrio [2] 
3/32 . Compostos contendo fósforo [2] 
3/34 . Compostos contendo silício [2] 
3/36 . . Sílica [2] 
3/38 . Compostos contendo boro [2] 
3/40 . Vidro [2] 

5/00 Uso de ingredientes orgânicos [2] 
5/01 . Hidrocarbonetos [2] 
5/02 . Hidrocarbonetos halogenados [2] 
5/03 . . aromático [2] 
5/04 . Compostos contendo oxigênio [2] 
5/05 . . Álcoois; Alcoolatos de metal [2] 
5/053 . . . Álcoois polihidroxílicos [6] 
5/057 . . . Alcoolatos de metal [6] 
5/06 . . Éteres; Acetais; Cetais; Orto-ésteres [2] 
5/07 . . Aldeídos Cetonas [2] 
5/08 . . . Quinonas [2] 
5/09 . . Ácidos carboxílicos; Sais metálicos dos mesmos; 

Anidridos dos mesmos [2] 
5/092 . . . Ácidos policarboxílicos [6] 
5/095 . . . Ácidos carboxílicos contendo halogênios [6] 
5/098 . . . Sais metálicos de ácidos carboxílicos [6] 
5/10 . . Ésteres; Eter-ésteres [2] 
5/101 . . . de ácidos monocarboxílicos [6] 
5/103 . . . . com poliálcoois [6] 
5/105 . . . . com fenóis [6] 
5/107 . . . . . com polifenóis [6] 
5/109 . . . de ácido de carbono [6] 
5/11 . . . de ácidos policarboxílicos acíclicos [2] 
5/12 . . . de ácidos policarboxílicos cíclicos [2] 
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5/13 . . Fenóis; Fenolatos [2] 
5/132 . . . Fenóis contendo grupos cetônicos [6]  
5/134 . . . Fenóis contendo grupos de éster [6] 
5/136 . . . Fenóis contendo halogênios [6] 
5/138 . . . Fenolatos [6] 
5/14 . . Peróxidos [2] 
5/15 . . Compostos heterocíclicos tendo oxigênio no anel 

[2] 
5/151 . . . tendo um átomo de oxigênio no anel [7] 
5/1515 . . . . Anéis de três membros [7] 
5/1525 . . . . Anéis de quatro membros [7] 
5/1535 . . . . Anéis de cinco membros [7] 
5/1539 . . . . . Anidridos cíclicos [7] 
5/1545 . . . . Anéis de seis membros [7] 
5/156 . . . tendo dois átomos de oxigênio no anel [7] 
5/1565 . . . . Anéis de cinco membros [7] 
5/1575 . . . . Anéis de seis membros [7] 
5/159 . . . tendo mais de dois átomos de oxigênio no anel 

[7] 
5/37 . . Tióis [7] 
5/372 . . Sulfetos [7] 
5/375 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [7] 
5/378 . . . contendo anéis heterocíclicos [7] 
5/16 . Compostos contendo nitrogênio [2] 
5/17 . . Aminas; Compostos de amônio quaternário [2] 
5/18 . . . com grupos amino ligados aromaticamente [2] 
5/19 . . . Compostos de amônio quaternário [2] 
5/20 . . Amidas de ácidos carboxílicos [2] 

5/205 . . Compostos contendo grupos , por 
ex., carbamatos [6]   

5/21 . . Uréia; Seus derivados; por ex., biureto [2] 
5/22 . . Compostos contendo nitrogênio ligado a um outro 

átomo de nitrogênio [2] 
5/23 . . . Azo-compostos [2] 
5/24 . . . Derivados da hidrazina [2] 
5/25 . . . . Hidrazidas de ácidos carboxílicos [2] 
5/26 . . . . Semicarbazidas [2] 
5/27 . . . Compostos contendo um átomo de nitrogênio 

ligado a dois outros átomos de nitrogênio, por 
ex., compostos diazoamino [2] 

5/28 . . . . Azidas [2] 
5/29 . . Compostos contendo uma ou mais ligações duplas 

carbono-nitrogênio [2] 
5/30 . . . Hidrazonas; Semicarbazonas [2] 
5/31 . . . Guanidina; Seus derivados [2] 
5/315 . . Compostos contendo ligações triplas carbono a 

nitrogênio [6] 
5/32 . . Compostos contendo nitrogênio ligado ao oxigênio [2] 
5/33 . . . Oximas [2] 
5/34 . . . Compostos heterocíclicos tendo nitrogênio no  

anel [2] 
5/3412 . . . tendo um átomo de nitrogênio no anel [5] 
5/3415 . . . . Anéis com 5 membros [5] 
5/3417 . . . . . condensados com anéis carbocíclicos [5] 
5/3432 . . . . Anéis com 6 membros [5] 
5/3435 . . . . . Piperidinas [5] 
5/3437 . . . . . condensadas com anéis carbocíclicos [5] 
5/3442 . . . tendo dois átomos de nitrogênio no anel [5] 
5/3445 . . . . Anéis com 5 membros [5] 
5/3447 . . . . . condensados com anéis carbocíclicos [5] 
5/3462 . . . . Anéis com 6 membros [5] 

 
5/3465 . . . . . condensados com anéis carbocíclicos [5] 
5/3467 . . . tendo mais de dois átomos de nitrogênio no 

anel [5] 
5/3472 . . . . Anéis com 5 membros [5] 
5/3475 . . . . . condensados com anéis carbocíclicos [5] 
5/3477 . . . . Anéis com 6 membros [5] 
5/3492 . . . . . Triazinas [5] 
5/3495 . . . . . condensados com anéis carbocíclicos [5] 
5/35 . . . tendo também oxigênio no anel [2] 
5/353 . . . Anéis com 5 membros [5] 
5/357 . . . . Anéis com 6 membros [5] 
5/36 . Compostos contendo enxofre, selênio ou telúrio [2] 
5/37 . . Mercaptanas; Sulfetos de hidrocarboneto [2] 
5/372 . . Sulfetos de hidrocarboneto [6] 
5/375 . . . contendo anéis aromáticos de seis membros [6] 
5/378 . . . contendo anéis heterocíclicos [6] 
5/38 . . Ácidos tiocarbônico;.Seus derivados, por ex., 

xantatos [2] 
5/39 . . Ácidos tioarbâmicos; Seus derivados, por ex., 

ditiocarbamatos [2] 
5/40 . . . Sulfetos de tiuramas; Polisulfetos de tiurama,  

por ex., compostos contendo 

 
5/405 . . Tiuréias; Seus derivados [6] 
5/41 . . Compostos contendo enxofre ligado ao oxigênio [2] 
5/42 . . . Ácidos sulfônicos; Seus derivados [2] 
5/43 . . Compostos contendo enxofre ligado ao  nitrogênio 

[2] 
5/435 . . . Sulfonamidas [6] 
5/44 . . . Sulfenamidas [2] 
5/45 . . Compostos heterocíclicos tendo enxofre no anel [2] 
5/46 . . . com oxigênio ou nitrogênio no anel [2] 
5/47 . . . . Tiazolas [2] 
5/48 . . Compostos contendo selênio ou telúrio [2] 
5/49 . Compostos contendo fósforo [2] 
5/50 . . Fósforo ligado apenas ao carbono [2,5] 
5/51 . . Fósforo ligado ao oxigênio [2] 
5/52 . . . ligado apenas ao oxigênio [2] 
5/521 . . . . Ésteres de ácidos fosfóricos, por ex., de H3 

PO4 [5] 
5/523 . . . . . com compostos hidroxiarílicos [5] 
5/524 . . . . Ésteres de ácidos fosforosos, por ex., de H3 

PO3 [5] 
5/526 . . . . . com compostos hidroxiarílicos [5] 
5/527 . . . . Ésteres cíclicos [5] 
5/529 . . . . Ésteres contendo anéis heterocíclicos que 

não representam ésteres cíclicos de ácidos 
fosfóricos ou fosforosos [5] 

5/53 . . . ligado apenas ao oxigênio e ao carbono [2,5] 
5/5313 . . . . Compostos fosfínicos, por ex.,  
     R2=P(:0)OR� [5] 
5/5317 . . . . Compostos fosfônicos, por ex.,  
     R-P(:0) (OR�)2 [5] 
5/5333 . . . . . Ésteres de ácidos fosfônicos [5] 
5/5337 . . . . . . contendo também halogênios [5] 
5/5353 . . . . . . contendo também nitrogênio [5] 
5/5357 . . . . . . cíclicos [5] 

grupos [2] 
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5/5373 . . . . . . contendo anéis heterocíclicos que 
não representam ésteres cíclicos de 
ácidos fosfônicos [5] 

5/5377 . . . . Compostos fosfinosos,  por ex.,  
     R2 = P-OR�  [5] 
5/5393 . . . . Compostos fosfonosos, por ex., 
     R � P-OR�)2  [5] 
5/5397 . . . . Óxidos de fosfina [5] 
5/5398 . . Fósforo ligado a enxofre [5] 
5/5399 . . Fósforo ligado a nitrogênio [5] 
5/54 . Compostos contendo silício [2] 
5/541 . . contendo oxigêncio [7] 
5/5415 . . contendo pelomenos uma ligação Si-O  [7] 
5/5419 . . . . contendo pelo menos uma ligação Si-C [7] 
5/5425 . . . contendo pelo mewnos uma ligação C=C [7] 
5/5435 . . . contendo oxigênio em um anel [7] 
5/544 . . contendo nitrogênio [7] 
5/5445 . . . contendo pelo menos uma ligação Si-N [7] 

5/5455 . . . contendo pelo menos um grupo  [7] 
5/5465 . . . contendo pelo menos uma ligação C=N  [7] 
5/5475 . . . contendo pelo menos uma ligação C=N  [7] 
5/548 . . contendo enxofre [7] 
5/549 . . contendo silício em um anel  [7] 
5/55 . Compostos contendo boro [2] 
5/56 . Compostos organo-metálicos, isto é, compostos 

orgânicos contendo uma ligação metal-carbono [2] 
5/57 . . Compostos organo-estanho [2] 
5/58 . . . contendo enxofre [2] 
5/59 . Compostos contendo arsênico ou antimônio [2] 
7/00 Emprego de ingredientes caracterizados pela forma [2] 
7/02 . Fibras ou cerdas [2] 
7/04 . . Inorgânicas [2] 
7/06 . . . Elementos [2 

7/08 . . . Compostos contendo oxigênio [2] 
7/10 . . . Compostos contendo silício [2] 
7/12 . . . . Asbestos [2] 
7/14 . . . Vidro [2] 
7/16 . Esferas compactas [2] 
7/18 . . Inorgânicas [2] 
7/20 . . . Vidro [2] 
7/22 . Partículas expandidas, porosas ou ocas [2] 
7/24 . . Inorgânicas [2] 
7/26 . . . Compostos contendo silício [2] 
7/28 . . . Vidro [2] 
9/00 Emprego de ingredientes pré-tratados (uso de materiais 

fibrosos pré-tratados na manufatura de artigos ou materiais 
moldados contendo substâncias macromoleculares C 08 J 
5/06) [2] 

9/02 . Ingredientes tratados com substâncias inorgânicas [2] 
9/04 . Ingredientes tratados com substâncias orgânicas [2] 
9/06 . . com compostos contendo silício [2] 
9/08 . Ingredientes aglomerados por tratamento com 

aglutinante [2] 
9/10 . Ingredientes encapsulados [2] 
9/12 . Ingredientes adsorvidos [2] 
11/00 Emprego de ingredientes de constituição desconhecida 

por ex., produtos de reação indefinida [2] 
13/00 Emprego de misturas de ingredientes não abrangidos 

por um único grupo principal precedente, cada um 
desses compostos sendo considerados essenciais. [4] 

13/02 . Compostos orgânicos e inorgânicos [4] 
13/04 . Ingredientes caracterizados por suas formas e 

ingredientes orgânicos e inorgânicos [4] 
13/06 . Ingredientes pré-tratados e ingredientes abrangidos 

pelos grupos principais 3/00 a 7/00 [4] 
13/08 . Ingredientes de constituição desconhecida e 

ingredientes abrangidos pelos grupos principais 3/00 a 
9/00 [4] 

 

C 08 L COMPOSIÇÕES DE COMPOSTOS MACROMOLECULARES (pesticidas, herbicidas A 01 N; preparados farmacêuticos, 
cosméticos A 61 K; explosivos C 06 B; tintas para pintar, tintas de escrever, vernizes, corantes, produtos para polir, adesivos C 09; 
lubrificantes C 10 M; detergentes C 11 D; filamentos ou fibras artificiais D 01 F; composições para o tratamento de têxteis D 06) [2] 

 
 Notas 
(1) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
 � "borracha" inclui: 

(a) borrachas naturais ou de dienos conjugados; 
(b) borracha em geral (para uma borracha específica, outra que não uma borracha natural ou uma borracha de dieno conjugado, ver 

o grupo existente para composições dos tais compostos macromoleculares) [2] 
(2) Nesta subclasse: 

(a) as composições são classificadas segundo as proporções respectivas em peso apenas aos componentes macromoleculares [2] 
(b) as composições são classificadas de acordo com o componente macromolecular ou os componentes macromoleculares existentes em 

maior proporção; se todos esses componentes existirem em proporções iguais; a composição é classificada de acordo com cada um 
desses componentes [2] 

(3) Nesta subclasse é aconselhável acrescentar os códigos de indexação relativos aos componentes macromoleculares adicionais da 
composição. Os códigos de indexação, escolhidos dentre os grupos desta subclasse, têm os mesmos números que os símbolos de 
classificação, porém usa-se dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua, e devem ser ligados. [2] 
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(4) Esta subclasse constitui um esquema de indexação associado à subclasse C 08 J, relativa aos materiais usados. Os códigos de indexação 

devem ser não ligados [5] 
(5) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de código de 

indexação. [6] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
Composição de polissacarídeos 
ou seus derivados..................................................................1/00 a 5/00 
Composições de borrachas ou de seus derivados................7/00 a 21/00 
Composições de compostos macromoleculares  
obtidos por reações compreendendo apenas ligações  
insaturadas carbono-carbono;  
Composições de derivados desses polímeros ...................23/00 a 57/00 

 
 
Composições de compostos macromoleculares  
obtidos de outra maneira que não por reações 
compreendendo unicamente ligações 
insaturadas carbono-carbono; 
Composições de derivados desses polímeros ................... 59/00 a 87/00 
Composições de compostos macromoleculares 
naturais ou seus derivados................................................ 89/00 a 99/00 
Composições de compostos 
macromoleculares não especificados ..........................................101/00

 
 
Composições de polissacarídeos ou seus derivados [2] 
 
1/00 Composições de celulose, celulose modificada ou 

derivada da celulose [2] 
1/02 . Celulose; Celulose modificada [2] 
1/04 . . Oxicelulose; Hidrocelulose [2] 
1/06 . . Hidrato de celulose [2] 
1/08 . Derivados da celulose [2] 
1/10 . . Ésteres de ácidos orgânicos [2] 
1/12 . . . Acetato de celulose [2] 
1/14 . . Ésteres mistos, por ex., acetobutirato de celulose [2] 
1/16 . . Ésteres de ácidos inorgânicos [2] 
1/18 . . . Nitrato de celulose [2] 
1/20 . . Ésteres ao mesmo tempo de ácidos orgânicos e 

inorgânicos [2] 
1/22 . . Xantato de celulose [2] 
1/24 . . . Viscose [2] 
1/26 . . Éteres celulósicos [2] 
1/28 . . . Éteres de alquila [2] 
1/30 . . . Éteres de arila; Éteres de aralquila [2] 
1/32 . . Éteres-ésteres celulósicos [2] 
 
3/00 Composições de amido, amilose ou amilopectina ou seus 

derivados ou seus produtos de degradação [2] 
3/02 . Amido; Seus produtos de degradação, por ex., 

dextrina [2] 
3/04 . Derivados do amido [2] 
3/06 . . Ésteres [2] 
3/08 . . Éteres [2] 
3/10 . . Amido oxidado [2] 
3/12 . Amilose; Amilopectina; Seus produtos de degradação [2] 
3/14 .  Derivados de amilose; Derivados da amilopectina [2] 
3/16 . . Ésteres [2] 
3/18 . . Éteres [2] 
3/20 . . Amilose oxidada; Amilopectina oxidada [2] 
 
5/00 Composições de polissacarídeos ou seus derivados não 

incluídos nos grupos 1/00 ou 3/00 [2] 
5/02 . Dextrana; Seus derivados [2] 
5/04 . Ácido algínico; Seus derivados [2] 
5/06 . Pectina; Seus derivados [2] 
5/08 . Chitina; Sulfato de condroitina; Ácido hialurônico; 

Seus derivados [2] 
5/10 . Heparina; Seus derivados [2] 

 
5/12 . Agar-agar; Seus derivados [2] 
5/14 . Hemicelulose; Seus derivados [2] 
5/16 . Ciclodextrina; Seus derivados [2] 
 
 
Composições de borrachas ou seus derivados [2] 
 
7/00 Composições de borracha natural [2] 
7/02 . Látex [2] 
 
9/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

hidrocarboneto de dienos conjugados [2] 
9/02 . Copolímeros com acrilonitrila [2] 
9/04 . . Látex [2] 
9/06 . Copolímeros com estireno [2] 
9/08 . . Látex [2] 
9/10 . Látex (9/04, 9/08 têm prioridade) [2] 
 
11/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros do 

cloropreno [2] 
11/02 . Látex [2] 
13/00 Composições de borrachas tendo grupos carboxílicos 

[2] 
13/02 . Látex [2] 
 
15/00 Composições de derivados da borracha (11/00, 13/00 têm 

prioridade) [4] 
15/02 . Derivados da borracha contendo halogênio [2] 
 
17/00 Composições de borracha recuperada [2] 
 
19/00 Composições de borrachas não incluídas nos grupos 

7/00 a 17/00 [2] 
19/02 . Látex [2] 
 
21/00 Composições de borrachas não especificadas [2] 
21/02 . Látex [2] 
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Composições de compostos macromoleculares obtidos 
por reações compreendendo apenas ligações insaturadas 
carbono-carbono [2] 
 
Nota 

Os grupos 23/00 a 49/00 devem ser interpretados de 
acordo com as Notas (2), (3) e (4) (e) após o título 
da subclasse C 08 F [2] 

 
23/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

hidrocarboneto alifáticos insaturados tendo apenas uma 
ligação dupla carbono-carbono; Composições de 
derivados desses polímeros [2] 

23/02 . não modificadas por pós-tratamento químico [2] 
23/04 . . Homopolímeros ou copolímeros de etileno [2] 
23/06 . . . Polietileno [2] 
23/08 . . . Copolímeros de etileno (23/16 tem prioridade) 

[2] 
23/10 . . Homopolímeros ou copolímeros de propileno [2] 
23/12 . . . Polipropileno [2] 
23/14 . . . Copolímeros de propileno (23/16 tem 

prioridade) [2] 
23/16 . . Copolímeros etileno-propileno ou etileno propileno 

dieno [2] 
23/18 . . Homopolímeros ou copolímeros de hidrocarboneto 

tendo quatro ou mais átomos de carbono [2] 
23/20 . . . tendo de quatro a nove átomos de carbono [2] 
23/22 . . . Copolímeros do isobutileno; Borracha butílica 

[2] 
23/24 . . . tendo dez ou mais átomos de carbono [2] 
23/26 . modificadas por pós-tratamento químico [2] 
23/28 . . por reação com halogênios ou com compostos 

contendo halogênios (23/32 tem prioridade) [2] 
23/30 . . por oxidação [2] 
23/32 . . por reação com compostos contendo fósforo ou 

enxofre [2] 
23/34 . . . por clorossulfonação [2] 
23/36 . . por reação com compostos contendo nitrogêenio, 

por ex., por nitração [2] 
 
25/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, cada qual tendo apenas uma dupla ligação 
carbono-carbono, e sendo pelo menos um terminado por 
um anel carbocíclico aromático; Composições de 
derivados desses polímeros [2] 

25/02 . Homopolímeros ou copolímeros de hidrocarboneto [2] 
25/04 . . Homopolímeros ou copolímeros de estireno [2] 
25/06 . . . Poliestireno [2] 
25/08 . . . Copolímeros do estireno (29/08, 35/06, 55/02 

têm prioridade) [2] 
25/10 . . . . com dienos conjugados [2] 
25/12 . . . . com nitrilas insaturadas [2] 
25/14 . . . . com ésteres insaturados [2] 
25/16 . . Homopolímeros ou copolímeros de estirenos 

substituídos por um radical alquila [2] 
25/18 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 

aromáticos contendo elementos outros que não o 
carbono e o hidrogênio [2] 

 
27/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo cada qual apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono, e sendo pelo menos um terminado por 
um halogênio; Composições de derivados desses 
polímeros [2] 

27/02 . não modificados por pós-tratamento químico [2] 
27/04 . . contendo átomos de cloro [2] 
27/06 . . . Homopolímeros ou copolímeros de cloreto de 

vinila [2] 
27/08 . . . Homopolímeros ou copolímeros de cloreto de 

vinilideno [2] 
27/10 . . contendo átomos de bromo ou de iodo [2] 
27/12 . . contendo átomos de flúor [2] 
27/14 . . . Homopolímeros ou copolímeros do fluoreto de 

vinila [2] 
27/16 . . . Homopolímeros ou copolímeros do fluoreto de 

vinilideno [2] 
27/18 . . . Homopolímeros ou copolímeros do tetraflúor-

etileno [2] 
27/20 . . . Homopolímeros ou copolímeros de hexaflúor-

propileno [2] 
27/22 . modificadas por pós-tratamento químico [2] 
27/24 . . halogenadas [2] 
 
29/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo cada qual apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono, e sendo pelo menos um terminado por 
um radical álcool, éter, aldeído, cetona, acetal ou cetal; 
Composições de polímeros hidrolisados de ésteres de 
álcoois insaturados com ácidos carboxílicos saturados; 
Composições de derivados desses polímeros [2] 

29/02 . Homopolímeros ou copolímeros de álcoois insaturados 
(29/14 tem prioridade) [2] 

29/04 . . Àlcool polivinílico; Homopolímeros ou 
copolímeros parcialmente hidrolisados de ésteres de 
álcoois insaturados com ácidos carboxílicos 
saturados [2] 

29/06 . . Copolímeros de álcool alílico [2] 
29/08 . . . com monômeros vinil aromáticos [2] 
29/10 . Homopolímeros ou copolímeros de éteres insaturados 

(35/08 tem prioridade) [2] 
29/12 . Homopolímeros ou copolímeros de cetonas insaturadas [2] 
29/14 . Homopolímeros ou copolímeros de acetais ou cetais 

obtidos pela polimerização de acetais ou cetais 
insaturados ou pelo pós-tratamento de polímeros de 
álcoois insaturados [2] 

 

31/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 
compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo cada qual apenas uma dupla ligação 
carbono-carbono, e sendo pelo menos um terminado por 
um radical aciloxi de um ácido carboxílico saturado, do 
ácido de carbono ou de um ácido halofórmico (de 
polímeros hidrolisados 29/00); Composições de derivados 
desses polímeros [2] 

31/02 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de ácidos 
monocarboxílicos [2] 

31/04 . . Homopolímeros ou copolímeros de acetato de vinil 
[2]
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31/06 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de ácidos 
policarboxílicos [2] 

31/08 . . do ácido ftálico [2] 
 
33/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo cada qual apenas uma dupla ligação 
carbono-carbono, e sendo somente um terminado por 
um único radical carboxila, ou seus sais, anidridos, 
ésteres, amidas, imidas ou nitrilas; Composições de 
derivados desses polímeros [2] 

33/02 . Homopolímeros ou copolímeros de ácidos; Sais 
metálicos ou de amônio dos mesmos [2] 

33/04 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres [2] 
33/06 . . de ésteres contendo apenas carbono, hidrogênio e 

oxigênio, o átomo de oxigênio constituindo 
unicamente parte do radical carboxila [2] 

33/08 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de 
ácido acrílico [2] 

33/10 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres do 
ácido metacrílico [2] 

33/12 . . . . Homopolímeros ou copolímeros do 
metacrilato de metila [2] 

33/14 . . de ésteres contendo átomos de halogênio, 
nitrogênio, enxofre, ou oxigênio além do oxigênio 
carboxila [2] 

33/16 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres 
contendo átomos de halogênio [2] 

33/18 . Homopolímeros ou copolímeros de nitrilas [2] 
33/20 . . Homopolímeros ou copolímeros de acrilonitrila 

(55/02 tem prioridade) [2] 
33/22 . . Homopolímeros ou copolímeros de nitrilas 

contendo quatro ou mais átomos de carbono [2] 
33/24 . Homopolímeros ou copolímeros de amidas ou imidas 

[2] 
33/26 . . Homopolímeros ou copolímeros de acrilamida ou 

de  metacrilamida [2] 
 
35/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo cada qual apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono, e sendo pelo menos um terminado por 
um radical carboxila e contendo pelo menos um outro 
radical carboxila na molécula, ou de seus sais, anidros, 
ésteres, amidas, imidas ou nitrilas; Composições de 
derivados desses polímeros [2] 

35/02 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres (35/06, 
35/08 têm prioridade) [2] 

35/04 . Homopolímeros ou copolímeros de nitrilas (35/06, 
35/08 têm prioridade) [2] 

35/06 . Copolímeros com monômeros vinil aromáticos [2] 
35/08 . Copolímeros com éteres vinílicos [2] 
 
37/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo cada qual apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono, e sendo pelo menos um terminado por 
um anel heterocíclico contendo oxigênio (de ésteres 
cíclicos de ácidos polifuncionais 31/00; de anidridos 
cíclicos de ácidos insaturados 35/00); Composições de 
derivados desses polímeros [2] 

39/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 
compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo cada qual apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono, e sendo pelo menos um terminado por 
uma ligação simples ou dupla ao nitrogênio ou por um 
anel heterocíclico contendo nitrogênio; Composições de 
derivados desses polímeros [2] 

39/02 . Homopolímeros ou copolímeros de vinilamina [2] 
39/04 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 

contendo anéis heterocíclicos tendo nitrogênio como 
elemento do anel [2] 

39/06 . . Homopolímeros ou copolímeros das N-
vinilpirrolidonas [2] 

39/08 . . Homopolímeros ou copolímeros da vinilpiridina [2] 
 
41/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo cada qual apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono, e sendo pelo menos um terminado por 
uma ligação ao enxofre ou por um anel heterocíclico 
contendo enxofre; Composições de derivados desses 
polímeros [2] 

 
43/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados tendo cada qual apenas uma ligação dupla 
carbono-carbono, e contendo boro, silício, fósforo, 
selênio, telúrio ou um metal; Composições de derivados 
desses polímeros (contendo sais metálicos, por ex., 
fenolatos, alcoolatos, ver os compostos da família) [2] 

43/02 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 
contendo fósforo [2] 

43/04 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 
contendo silício [2] 

 
45/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos não tendo radicais alifáticos insaturados em 
uma cadeia lateral, e tendo uma ou mais ligações duplas 
carbono-carbono em um sistema de anéis carbocíclicos 
ou heterocíclicos; Composições de derivados desses 
polímeros (de ésteres cíclicos de ácidos polifuncionais 
31/00; de  anidridos cíclicos ou imidas 35/00) [2] 

45/02 . contendo polímeros de indeno-cumarona [2] 
 
47/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo pelo menos uma, duas ou mais 
ligações duplas carbono-carbono; Composições de 
derivados desses polímeros (45/00 tem prioridade; 
contendo borrachas de dienos conjugados 9/00 a 21/00) [2] 

 
49/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo uma ou mais ligações triplas carbono-
carbono; Composições de derivados desses polímeros [2] 
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51/00 Composições de polímeros enxertados em que o 
componente enxertado é obtido por reações 
compreendendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono (contendo polímeros ABS 55/02); Composições 
de derivados desses polímeros [2] 

51/02 . enxertados sobre polissacarídeos [2] 
51/04 . enxertados sobre borrachas [2] 
51/06 . enxertados sobre homopolímeros ou copolímeros de 

hidrocarboneto alifáticos contendo apenas uma ligação 
dupla carbono-carbono [2] 

51/08 . enxertados sobre compostos macromoleculares obtidos 
por outra maneira que não por reações compreendendo 
apenas ligações insaturadas carbono-carbono [2] 

51/10 . enxertado em materiais inorgânicos [2] 
 
53/00 Composições de copolímeros em bloco contendo pelo 

menos um segmento de um polímero obtido por reações 
compreendendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono; Composições de derivados desses polímeros [2] 

53/02 . contendo monômeros vinil aromáticos de dienos 
conjugados [2] 

 
55/00 Composições de homopolímeros ou copolímeros obtidos 

por reações de polimerização compreendendo apenas 
ligações insaturadas carbono-carbono, não incluídos nos 
grupos 23/00 a 53/00 [2] 

55/02 Polímeros ABS [2] 
55/04 Poliadutos obtidos por sínteses diênicas [2] 
 
57/00 Composições de polímeros não especificados obtidos por 

reações compreendendo apenas ligações insaturadas 
carbono-carbono [2] 

57/02 . Copolímeros de hidrocarboneto de óleo mineral [2] 
57/04 . Copolímeros em que apenas um monômero minoritário 

é definido [2] 
57/06 . Homopolímeros ou copolímeros contendo elementos 

outros que não o carbono e o hidrogênio [2] 
57/08 . . contendo átomos de halogênio [2] 
57/10 . . contendo átomos de oxigênio [2] 
57/12 . . contendo átomos de nitrogênio [2] 
 
Composições de compostos macromoleculares obtidos de outra 
maneira que não por reações compreendendo apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono 
 
59/00 Composições de poliacetais; Composições de derivados 

de poliacetais [2] 
59/02 . Poliacetais contendo apenas sequências de 

polioximetilenos [2] 
59/04 . Copolioximetilenos [3] 
 
61/00 Composições de polímeros de condensação de aldeídos 

ou cetonas (com poliálcoois 59/00; com polinitrilas 77/00); 
Composições de derivados desses polímeros [2] 

61/02 . Polímeros de condensação de apenas aldeídos ou 
cetonas [2] 

61/04 . Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 
fenóis apenas [2] 

61/06 . . de aldeídos com fenóis [2] 

61/08 . . . com fenóis monoídricos [2] 
61/10 . . . . Condensados fenol-formaldeídos [2] 
61/12 . . . com fenóis poliídricos [2] 
61/14 . . . Condensados fenol-aldeídos modificados [2] 
61/16 . . de cetonas com fenóis [2] 
61/18 . Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 

hidrocarbonetos aromáticos ou seus derivados 
halogenados apenas [2] 

61/20 . Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 
apenas compostos contendo hidrogênio ligado ao 
nitrogênio (com amino fenóis 61/04) [2] 

61/22 . . de aldeídos com compostos acíclicos ou 
carbocíclicos [2] 

61/24 . . . com uréia ou tiouréia [2] 
61/26 . . de aldeídos com compostos heterocíclicos [2] 
61/28 . . . com melamina [2] 
61/30 . . de aldeídos com compostos heterocíclicos e 

compostos acíclicos ou carbocíclicos [2] 
61/32 . . Condensados de amina-aldeídos modificados [2] 
61/34 . Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 

monômeros abrangidos pelo menos por dois dos 
grupos 61/04, 61/18 e 61/20) [2] 

 
63/00 Composições de resinas epóxi; Composições de 

derivados de resinas epóxi [2] 
63/02 . Éteres poliglicidílicos dos bis-fenóis [2] 
63/04 . Epoxinovolacas [2] 
63/06 . Triglicidilisocianuratos [2] 
63/08 . Polienos epoxidados polimerizados [2] 
63/10 . Resinas epóxi modificadas por compostos insaturados 

[2] 
 
Nota 

Nos grupos 65/00 a 85/00, salvo indicação contrária, as 
composições contendo compostos macromoleculares 
obtidos por reações formando duas ligações diferentes na 
cadeia principal, são classificadas apenas de acordo com a 
ligação presente em excesso. [2] 
 

65/00 Composições de compostos macromoleculares obtidos 
por reações formando uma ligação carbono-carbono, na 
cadeia principal (7/00 a 57/00, 61/00 têm prioridade); 
Composições de derivados desses polímeros [2] 

65/02 . Polifenilenos [2] 
65/04 . Polixililenos [2] 
 
67/00 Composições de poliésteres obtidos por reações 

formando uma ligação éster-carboxílica na cadeia 
principal (contendo poliester amidas 77/12; contendo 
poliéster imidas 79/08); Composições de derivados desses 
polímeros [2] 

67/02 . Poliésteres derivados de ácidos dicarboxílicos e de 
compostos diidroxilados (67/06 tem prioridade) [2] 

67/03 . . Os ácidos dicarboxílicos e os compostos 
dihidroxilados tendo os grupos hidroxila e carboxila 
diretamente ligados a anéis aromáticos [5] 

67/04 . Poliésteres derivados de ácidos hidroxicarboxílicos, 
por ex. lactonas (67/06 tem prioridade) [2]
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67/06 . Poliésteres insaturados [2] 
67/07 . . tendo ligações insaturadas carbono-carbono 

terminais [5] 
67/08 . Poliésteres modificados por óleos de ácidos graxos 

superiores ou seus ácidos ou com resinas naturais ou 
ácidos de resinas [2] 

69/00 Composições de policarbonatos; Composições de 
derivados de policarbonatos [2] 

71/00 Composições de poliésteres obtidos por reações 
formando uma ligação éter na cadeia principal 
(contendo poli-acetais 59/00; contendo resinas epóxi 63/00; 
contendo politioéter-éteres 81/02; contendo poliéter-
sulfonas 81/06); Composições de derivados desses 
polímeros [2] 

71/02 . Óxidos de polialquileno [2] 
71/03 . . Poliepihalohidrinas[5] 
71/08 . Poliéteres derivados de compostos hidroxila ou de seus 

derivados metálicos (71/02 tem prioridade) [5] 
71/10 . . de fenóis [5] 
71/12 . . . Óxidos de polifenileno [5] 
71/14 . . Polímeros de álcool furfurílico [5] 
 
73/00 Composições de compostos macromoleculares obtidos 

por reações formando uma ligação contendo oxigênio ou 
oxigênio e carbono na cadeia principal, não incluídos 
nos grupos 59/00 a 71/00; Composições de derivados 
desses polímeros [2] 

73/02 . Polianidridos [2] 
 
75/00 Composições de poliuréias ou poliuretanas; 

Composições de derivados desses polímeros [2] 
75/02 . Poliuréias [2] 
75/04 . Poliuretanas [2] 
75/06 . . a partir de poliésteres [2] 
75/08 . . a partir de poliéteres [2] 
75/10 . . a partir de poliacetais [2] 
75/12 . . a partir de compostos contendo nitrogênio e um 

hidrogênio ativo, o átomo de nitrogênio não 
constituindo parte de um grupo isocianato [2] 

75/14 . . Poliuretanas tendo ligações insaturadas carbono-
carbono [5] 

75/16 . . . tendo ligações insaturadas carbono-carbono 
terminais [5] 

 
77/00 Composição de poliamidas obtidas por reações 

formando uma ligação amida carboxílica na cadeia 
principal (de polihidrazidas 79/06; de poliamida-imidas ou 
poliamida-ácidos 79/08); Composições de derivados 
desses polímeros [2] 

77/02 . Poliamidas derivadas de ácidos ω-amino carboxílicos 
ou a partir de suas lactamas (77/10 tem prioridade) [2] 

77/04 . Poliamidas derivadas de ácidos amino carboxílicos 
(77/10 tem prioridade) [2] 

77/06 . Poliamidas derivadas de poliaminas e de ácidos 
policarboxílios (77/10 tem prioridade) [2] 

77/08 . . de poliaminas e de ácidos graxos insaturados 
polimerizados [2] 

77/10 . Poliamidas derivadas dos grupos amino e carboxílicos 
de ácidos amino carboxílicos ou de poliaminas e de 
ácidos policarboxílicos ligados aromaticamente [2] 

77/12 . Poliéster-amidas [2] 
 
79/00 Composições de compostos macromoleculares obtidos 

por reações formando na cadeia principal da 
macromolécula uma ligação contendo nitrogênio com ou 
sem oxigênio ou carbono apenas não incluída nos grupos 
61/00 a 77/00 [2] 

79/02 . Poliaminas [2] 
79/04 . Policondensados tendo anéis heterocíclicos contendo 

nitrogênio na cadeia principal; Polihidrazidas; Poliamida-
ácidos ou precursores similares de poliimidas [2] 

79/06 . . Poliidrazidas; Politriazoles; Poliminotriazoles; 
Polioxadiazoles [2] 

79/08 . . Poliimidas; Poliéster-imidas; Poliamida-imidas; 
Ácidos de poliamida ou precursores similares de 
poliimidas [2] 

81/00 Composições de compostos macromoleculares obtidos 
por reações formando na cadeia principal da 
macromolécula uma ligação contendo enxofre com ou 
sem nitrogênio, oxigênio ou carbono apenas; 
Composições contendo polissulfonas; Composições 
contendo derivados desses polímeros [2] 

81/02 . Politioéteres; Politioéter-éteres [2] 
81/04 . Polissulfetos [2] 
81/06 . Polisulfonas; Polietersulfonas [2] 
81/08 . Polissulfonatos [2] 
81/10 . Polissulfonamidas; Polissulfonimidas [2] 
83/00 Composições de compostos macromoleculares obtidos 

por reações formando na cadeia principal da 
macromolécula uma ligação contendo silício com ou sem 
enxofre, nitrogênio, oxigênio ou carbono apenas; 
Composições contendo derivados desses polímeros [2] 

83/02 . Polissilicatos [2] 
83/04 . Polissilaxonas [2] 
83/05 . . contendo silício ligado ao hidrogênio 
83/06 . . contendo silício ligado a grupos contendo oxigênio 

(83/12 tem prioridade) [2] 
83/07 . . contendo silício ligado a grupos alifáticos 

insaturados [4] 
83/08 . . contendo silício ligado a grupos orgânicos  

contendo átomos outros que não o carbono, o 
hidrogênio e o oxigênio [2] 

83/10 . Copolímeros em bloco ou enxertados contendo 
segmentos de polissiloxanas (obtidos pela 
polimerização de um composto tendo uma ligação 
dupla carbono-carbono sobre uma polissiloxana 51/08, 
53/00) [2] 

83/12 . . contendo segmentos de poliéteres [2] 
83/14 . em que pelo menos dois átomos de silício mas não sua 

totalidade são ligados de outra maneira que não por 
átomos de oxigênio (83/10 tem prioridade) [2] 

83/16 . em que todos os átomos de silício são ligados de outra 
maneira que não por átomos de oxîgênio [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) 

85/00 Composições de compostos macromoleculares obtidos 
por reações formando na cadeia principal da 
macromolécula uma ligação contendo átomos outros 
que não silício, enxofre, nitrogênio, oxigênio e carbono; 
Composições contendo derivados desses polímeros [2] 

85/02 . contendo fósforo [2] 
85/04 . contendo boro [2] 
 
87/00 Composições de compostos macromoleculares não 

especificados, obtidos de outra maneira que não por 
reações de polimerização compreendendo apenas 
ligações insaturadas carbono-carbono [2] 

 
 
Composições de compostos macromoleculares naturais ou seus 
derivados (de polissacarídeos 1/00 a 5/00; de borracha natural 
7/00) 
 
89/00 Composições de proteínas; Composições contendo seus 

derivados (produtos alimentícios A 23 J 3/00) [2] 
89/02 . Condensados caseína-aldeído [2] 
89/04 . Produtos derivados de matérias residuais, por ex., 

chifre, casco, cabelo [2] 
89/06 . . derivados de couros ou peles[2] 
 
91/00 Composições de óleos, gorduras ou ceras; Composições 

de seus derivados (composições polidoras, ceras de esqui 
C 09 G; sabões, composições detergentes C 11D) 

91/02 . Óleos vulcanizados, por ex., factice [2] 
91/04 . Linoxina [2] 
91/06 . Ceras [2] 
91/08 . . Cera mineral [2] 

 
93/00 Composições de resinas naturais; Composições de seus 

derivados (composições polidoras C 09 G) [2] 
93/02 . Goma-laca (verniz a álcool C 09 F) [2] 
93/04 . Colofônio [2] 
95/00 Composições de matérias betuminosas, por ex., asfalto, 

alcatrão, piche [2] 
97/00 Composições de matérias contendo lignina [2] 
97/02 . Material lignocelulósico, por ex., madeira, palha, 

bagaço [2] 
99/00 Composições de compostos macromoleculares naturais 

ou seus derivados não incluídos nos grupos 89/00 a 97/00 
[2] 

 
 
101/00 Composições de compostos macromoleculares não 

especificados [2] 
101/02 . caracterizadas pela presença de grupos determinados 

[2] 
101/04 . . contendo átomos de halogênio [2] 
101/06 . . contendo átomos de oxigênio[2] 
101/08 . . Grupos carboxila [2] 
101/10 . . contendo grupos de silanos hidrolizáveis [4] 
101/12 . caracterizadas por características físicas, por ex., 

anisotropia, viscosidade, condutância elétrica  [6] 
101/14 . . os compostos macromoleculares sendo solúveis em 

água ou expansíveis em água, por ex., géis aquosos 
[6] 

101/16 . o composto macromolecular sendo biodegradável [7] 
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C 09 CORANTES; TINTAS; POLIDORES; RESINAS NATURAIS; ADESIVOS; COMPOSIÇÕES 
DIVERSAS; APLICAÇÕES DIVERSAS DE SUBSTÂNCIAS 

 
C 09 B CORANTES ORGÂNICOS OU COMPOSTOS ESTREITAMENTE RELACIONADOS À PRODUÇÃO DE CORANTES; 

MORDENTES; LACAS (fermentação ou processo usando enzima para sintetizar um desejado composto químico C 12 P). 
 
Notas: 
 
(1) Nesta subclasse, salvo indicação contrária, um composto é classificado no último lugar apropriado. 
(2) As  invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
 (ii) tratamento de têxteis ou lavagem de superfícies sólidas de materiais são também classificados na subclasse C 12 S. [5] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
CORANTES DE ANTRACENO ................................ 1/00, 3/00, 5/00,  

6/00, 9/02 
AZO CORANTES 
 Preparação por diazotação 
 e copulação 
 Monoazo corantes................................................ 29/00 
 diazo e poliazo corantes................. 31/00, 33/00, 35/00 
 por copulação de amina 
 diazotada com ela mesma .................................... 37/00 
 Outros azo corantes ............................................. 39/00 
 Métodos especiais de efetuar 
 a reação de copulação .......................................... 41/00 
 Preparação de azo corantes 
 a partir de outros azo compostos................................... 43/00 
Preparação por outros meios que 
não a diazotação e a copulação..................................................... 27/00 
Compostos contendo 
grupos ônio................................................................................... 44/00 
Compostos metálicos complexos.................................................. 45/00 
Compostos contendo outros 
sistemas cromofóricos .................................................................. 56/00 

Outros azo corantes.......................................................................46/00 
CORANTES INDIGÓIDES; DE DIARIL E TRIARILMETANA; 
CORANTES DE OXICETONA................................7/00, 9/04; 11/00;  

13/00 
CORANTES DE ACRIDINA, DE AZINA, 
DE OXAZINA, DE TIAZINA......................................... 15/00 a 21/00 
CORANTES DE QUINOLINA E 
DE POLIMETINA.............................................................23/00, 25/00 
CORANTES HIDRAZÔNICOS, TRIAZÊNICOS.......................26/00 
PORFIRINAS, PORFIRAZINAS; 
CORANTES DE ENXOFRE.............................................47/00; 49;00 
QUINACRIDONAS .....................................................................48/00 
CORANTES DE FORMAZANO; CORANTES   
NITRO E NITROSO; QUINONA IMIDAS; 
CORANTES DE AZOMETINA............................50/00; 51/00; 53/00; 

55/00 
OUTROS CORANTES SINTÉTICOS DE CONSTITUIÇÃO 
CONHECIDA OU DESCONHECIDA .............................57/00, 59/00 
CORANTES DE ORIGEM NATURAL.......................................61/00 
CORANTES REATIVOS.............................................................62/00 
LACAS, MORDENTES, 
PREPARADOS CORANTES.................................63/00, 65/00, 67/00 
OUTROS CORANTES ................................................................69/00 
 
 

 

Corantes de antraceno 
 
1/00 Corantes com um núcleo de antraceno não-condensado 

com nenhum outro anel 
1/02 . Hidróxi antraquinonas; Seus éteres ou ésteres 
1/04 . . Preparação por síntese do núcleo 
1/06 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo do antraceno 
1/08 . . . Corantes contendo apenas grupos OH 
1/10 . . . Corantes contendo halogênio 
1/12 . . . Corantes contendo grupos do ácido sulfônico 
1/14 . . . Corantes contendo grupos éter 
1/16 . Amino antraquinonas 
1/18 . . Preparação por síntese do núcleo 
1/20 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo de antraceno 
1/22 . . . Corantes com grupos amino não substituídos 
1/24 . . . . sulfonados 
 
 

1/26 . . . Corantes com grupos amino substituídos por 
radicais  hidrocarbonados 

1/28 . . . . substituídos por grupos alquila, aralquila ou 
cicloalquila 

1/30 . . . . . sulfonados 
1/32 . . . . substituídos por grupos arila (antrimidas 

1/48) 
1/34 . . . . . sulfonados 
1/36 . . . Corantes com grupos amino acilados 
1/38 . . . . Derivados de uréia ou tiouréia 
1/40 . . . . sendo os grupos acila resíduos de um ácido 

carboxílico alifático ou aralifático 
1/42 . . . . sendo os grupos acila resíduos de um ácido 

carboxílico aromático 
1/43 . . . . . Ácidos dicarboxílicos [3] 
1/44 . . . . sendo os grupos acila resíduos de um ácido 

carboxílico heterocíclico 
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1/46 . . . . sendo os grupos acila resíduos do ácido 
cianúrico ou de um composto heterocíclico 
análogo 

1/467 . . . . . ligados a dois ou mais anéis 
antraquinônicos [3] 

1/473 . . . . . sendo os grupos acila resíduos de um 
ácido sulfônico [3] 

1/48 . . . Antrimidas 
1/50 . Amino-hidróxi antraquinonas; Seus éteres ou ésteres 
1/503 . . amino hidróxi antraquinona não substituída [2] 
1/51 . . Amino hidróxi antraquinona N-substituída [2] 
1/514 . . . Derivados N-arila (derivados N-aralquila 

1/515) [2] 
1/515 . . . Derivados N-alquila; N-aralquila, ou N-

cicloalquila [2] 
1/516 . . . Derivados N-acilados [2] 
1/52 . . sulfonadas 
1/54 . . eterificadas 
1/56 . Mercapto-antraquinonas 
1/58 . . com grupos mercapto substituídos por radicais 

alifáticos, cicloalifáticos, arilalifáticos ou arila [3] 
1/60 . . . substituídos por radicais alifáticos, 

cicloalifáticos ou arilalifáticos [3] 
1/62 . . com grupos mercapto substituídos por anel 

heterocíclico [3] 
 
3/00 Corantes com um núcleo de antraceno condensado com 

um ou mais anéis carbocíclicos 
3/02 . Benzantronas  
3/04 . . Preparação por síntese do núcleo 
3/06 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo de benzantrona 
3/08 . . . por halogenação 
3/10 . . . Amino derivados 
3/12 . . Dibenzantronilas 
3/14 . Derivados de perileno 
3/16 . . Preparação por síntese do núcleo 
3/18 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo do perileno 
3/20 . . . por halogenação 
3/22 . Dibenzantronas; Isodibenzantronas 
3/24 . . Preparação por síntese do núcleo 
3/26 . . . a partir de dibenzantronilas 
3/28 . . . a partir de derivados de perileno 
3/30 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo de dibenzantrona ou de isodibenzantrona 
3/32 . . . por halogenação 
3/34 . . . por oxidação 
3/36 . . . por eterificação de hidróxi compostos 
3/38 . . . por introdução de resíduos de hidrocarboneto ou 

acilas em grupos amino 
3/40 . Pirantronas 
3/42 . . Preparação por síntese do núcleo 
3/44 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo de pirantrona 
3/46 . . . por halogenação 
3/48 . . . Amino derivados 
3/50 . Dibenzopirenoquinonas 
3/52 . . Preparação por síntese do núcleo 
3/54 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo de dibenzopirenoquinona 
3/56 . . . Amino derivados 
3/58 . Benzantroquinonas 
3/60 . Antantronas 

3/62 . . Preparação por síntese do núcleo 
3/64 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo de antantrona 
3/66 . . . por halogenação 
3/68 . . . Amino derivados 
3/70 . Benzo-, nafto-, ou antra-diantronas 
3/72 . . Preparação por síntese do núcleo 
3/74 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo benzo-, nafto-, ou antra-diantrona 
3/76 . . . por halogenação 
3/78 . Outros corantes nos quais o núcleo de antraceno é 

condensado com um ou mais anéis carbociclos 
3/80 . . Preparação por síntese do núcleo 
3/82 . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo de antraceno condensado 
 
5/00 Corantes com um núcleo de antraceno condensado com 

um ou mais anéis heterocíclicos com ou sem anéis 
carbocíclicos 

5/02 . estando o anel heterocíclico condensado na posição 
peri 

5/04 . . Pirazolantronas 
5/06 . . . Produtos de condensação de benzantronil 

pirazolantrona 
5/08 . . . Dipirazolantronas 
5/10 . . Isotiazolantronas; Isoxazolantronas; Isoselenazo-

lantronas 
5/12 . . Tiofenantronas 
5/14 . . Benz-azabenzantronas (antrapiridonas) 
5/16 . . Benz-diazabenzantronas, por ex., antrapirimidonas 
5/18 . . Coeroxeno; Coertieno; Coeramideno; Seus 

derivados 
5/20 . . Flavantronas 
5/22 . . . Preparação a partir de substâncias já contendo o 

núcleo de flavantrona 
5/24 . estando o(s) anel(eis) heterocíclico(s) condensado(s) 

com um núcleo de antraquinona na posição 1-2 ou 2-3 
5/26 . . Carbazóis da série de antraceno 
5/28 . . . Carbazóis de antrimida 
5/30 . . 1,2 azóis da série do antraceno 
5/32 . . 1,3 azóis da série do antraceno 
5/34 . . Acridonas ou tioxantonas da antraquinona 
5/36 . . . Amino acridonas 
5/38 . . . Compostos contendo anéis de acridona e de 

carbazóis 
5/40 . . . Produtos de condensação das 

benzantronilamino antraquinonas 
5/42 . . Piridinoantraquinonas 
5/44 . . Azinas de série do antraceno 
5/46 . . . Paradiazinas 
5/48 . . . . Bisantraquinonadiazinas (indantrona) 
5/50 . . . . . Preparação por fusão alcalina de  2-

amino antraquinonas 
5/52 . . . . . Preparação por condensação de 1,2-

halogeno-amino antraquinonas 
5/54 . . . . . Preparação a partir de 2-amino antra-

hidroquinonas 
5/56 . . . . . Preparação a partir de substâncias já 

contendo o núcleo de indantreno 
5/58 . . . . . . por halogenação 
5/60 . . . Tiazinas; Oxazinas 
5/62 . Imidas ou amidinas cíclicas dos ácidos peri-

dicarboxílicos das séries do antraceno, do benzantreno 
ou do perileno 

6/00 Corantes de antraceno não incluídos nos grupos acima [2] 
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7/00 Corantes indigóides 
7/02 . Bis-indol índigos 
7/04 . . Sua halogenação 
7/06 . Índigos indonationaftênicos 
7/08 . Outros indol índigos 
7/10 . Índigos bis-tionaftênicos 
7/12 . Outros índigos tionaftênicos 
 
9/00 Ésteres ou sais dos ésteres dos leuco-compostos de 

corantes de cuba 
9/02 . de corantes antracênicos 
9/04 . de corantes indigóides 
 
11/00 Corantes de diaril ou triarilmetano 
11/02 . derivados de diarilmetanos 
11/04 . derivados de triarilmetanos 
11/06 . .Derivados hidroxilados de triarilmetanos, nos quais 

pelo menos um grupo �OH está ligado a um núcleo 
arila 

11/08 . . . Ftaleínas 
11/10 . . Amino derivados de triarilmetanos 
11/12 . . sem qualquer grupo �OH ligado a um núcleo arila 
11/14 . . . . Preparação a partir de aldeídos aromáticos, 

ácidos carboxílicos aromáticos ou seus 
derivados, e aminas aromáticas 

11/16 . . . . Preparação a partir de diarilcetonas ou 
diarilcarbinóis 

11/18 . . . . Preparação por oxidação 
11/20 . . . . Preparação a partir de outros derivados de 

triarilmetanos 
11/22 . . . contendo grupos -�OH ligados a um núcleo 

arila 
11/24 . . . Ftaleínas contendo grupos amino 
11/26 . . Corantes de triarilmetano nos quais pelo menos um 

dos núcleos aromáticos é heterocíclico 
11/28 . Pironinas 
 
13/00 Corantes oxicetônicos 
13/02 . da série do naftaleno, por ex., naftazarina 
13/04 . da série do pireno 
13/06 . da série da acetofenona 
 
Corantes acridínicos, azínicos, oxazínicos ou tiazínicos 
 
15/00 Corantes acridínicos 
17/00 Corantes azínicos 
17/02 . da série do benzeno 
17/04 . da série do naftaleno 
17/06 . Fluorindina ou seus derivados 
 
19/00 Corantes oxazínicos 
19/02 . Bisoxazinas preparadas a partir de aminoquinonas 
 
21/00 Corantes tiazínicos 
 
Corantes quinolínicos ou polimetínicos 
 
23/00 Corantes metínicos ou polimetínicos, por ex., corantes 

de cianina 
23/01 . caracterizados pela cadeia metínica [3] 
23/02 . . contendo um número ímpar de grupos =CH [3] 

23/04 . . . um grupo =CH, por ex., cianinas, isocianinas,  
pseudocianinas [3] 

23/06 . . . três grupos =CH, por ex., carbocianinas [3] 
23/08 . . . mais de três grupos =CH por ex., 

policarbocianinas [3] 
23/10 . . contendo um número par de grupos =CH[ 3] 
23/12 . sendo ramificada a cadeia polimetínica 
23/14 . Corantes estirílicos 
23/16 . a cadeia polimetínica contendo hetero-átomos 
 
25/00 Quinoftalonas 
______________________________________________________ 
 
26/00 Corantes hidrazônicos; Corantes triazênicos [3] 
26/02 . Corantes hidrazônicos (hidrazona-azo corantes 56/18) [3] 
26/04 . . catiônicos [3] 
26/06 . Corantes triazênicos (triazeno-azo corantes 56/20) [3] 
 
Azo corantes 
 
Nota 
 Nos grupos 27/00 a 46/00, as setas nas fórmulas dos 

diferentes tipos de azo corantes indicam qual parte de um 
azo corante, preparado por diazotação e copulação, é 
derivada do componente diazo e qual parte é derivada do 
componente copulante. A seta está apontando para a parte 
derivada do componente copulante. [4] 

 
27/00 Preparações nas quais o grupo azo é formado de 

qualquer outro modo que não pela diazotação e 
copulação [3] 

27/06 . Tartrazinas [3] 
 
29/00 Corantes monoazo preparados por diazotação e 

copulação 
29/01 . caracterizados pelo componente diazo [3] 
29/02 . . a partir de compostos o-amino-hidróxi diazotados 

[3] 
29/03 . . a partir de ácidos o-amino carboxílicos diazotados 

ou ácidos o-amino-sulfônico diazotados [3] 
29/033 . . a partir de aminas diazotadas contendo um anel 

heterocíclico [3] 
29/036 . . . o anel heterocíclico contendo apenas nitrogênio 

como heter-oátomo [3] 
29/039 . . . contendo o anel heterocíclico nitrogênio e 

enxofre como hetero-átomos [3] 
29/042 . . . . sendo o anel heterocíclico um anel de tiazol 

[3] 
29/045 . . . . . Benzotiazóis [3] 
29/048 . . . . sendo anel heterocíclico um anel de 

tiadiazol [3] 
29/06 . a partir de componentes copulantes contendo o grupo 

amino como o único grupo orientador 
29/08 . . Amino benzenos 
29/085 . . . copulados com anilinas diazotadas [3] 
29/09 . . . copulados com aminas diazotadas contendo 

anéis heterocíclicos [3] 
29/095 . . Amino naftalenos [3] 
29/10 . a partir de componentes copulantes contendo o grupo 

hidroxila como o único grupo orientador 
29/12 . . da série do benzeno 
29/14 . . . Ácidos hidróxi carboxílicos 
29/15 . . da série dos naftalenos [3] 
29/16 . . . Ácidos naftol-sulfônicos [3] 
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29/18 . . orto-hidroxicarbonamidas 
29/20 . . . da série do naftaleno 
29/22 . . . de compostos heterocíclicos 
29/24 . a partir de componentes copulantes contendo ao 

mesmo tempo grupos hidroxila e amino como 
orientadores 

29/26 . . Amino fenóis 
29/28 . . Amino naftóis 
29/30 . . . Ácidos aminonaftol sulfônicos 
29/32 . . a partir de componentes copulantes contendo um 

grupo metileno reativo 
29/33 . . Aceto- ou benzoil-acetilarilídas [3] 
29/34 . a partir de outros componentes copulantes 
29/36 . . a partir de compostos heterocíclicos 
29/40 . . contendo um anel de cinco membros com um átomo 

de nitrogênio como o único heteroátomo do 
anel [3] 

29/42 . . . contendo um anel de seis membros com um 
átomo de nitrogênio como o único heteroátomo 
do anel [3] 

29/44 . . . . Quinolinas ou quinolinas hidrogenadas [3] 
29/46 . . . 1,2-Diazóis ou 1,2-diazóis hidrogenados [3] 
29/48 . . . . Amino-1,2-diazóis [3] 
29/50 . . . . 1,2-Diazolonas [3] 
29/52 . . . Diazinas [3] 
 
31/00 Corantes  diazo ou poliazo do tipo A→ B→ C, A →B 

→C →D, ou similares, preparados por diazotação e 
copulação 

31/02 . Corantes diazo 
31/04 . . a partir de um componente copulante "C" contendo 

um grupo amino como orientador 
31/043 . . . Amino benzenos [3] 
31/047 . . . . contendo  grupos  ácidos,  por ex. �COOH, 

�SO3H, �PO3H2, �OSO3H, �OPO2H2; Seus 
sais [3] 

31/053 . . . Amino naftalenos [3] 
31/057 . . . . contendo  grupos  ácidos,  por ex., �COOH, 

�SO3H, �PO3H2, �OSO3H, �OPO2H2; Seus 
sais [3] 

31/06 . . a partir de um componente copulante "C" contendo 
um grupo hidroxila  como orientador. 

31/062 . . . Fenóis [3] 
31/065 . . . . contendo  grupos  ácidos,  por ex., �COOH, 

�SO3H, �PO3H2, �OSO3H, �OPO2H2; Seus 
sais [3] 

31/068 . . . Naftóis [3] 
31/072 . . . . contendo  grupos  ácidos,  por ex., �COOH, 

�SO3H, �PO3H2, �OSO3H, �OPO2H2; Seus 
sais [3] 

31/075 . . . amidas de ácidos orto-hidroxi-carboxílicos [3] 
31/078 . . . . contendo  grupos  ácidos, por ex., �COOH, 

�SO3H, �PO3H2, �OSO3H, �OPO2H2; Seus 
sais [3] 

31/08 . . a partir de um componente copulante "C" contendo 
grupos hidroxila e amino como orientadores 

31/10 . . a partir de um componente copulante "C" contendo 
grupos metileno reativos 

31/11 . . . Aceto- ou benzoil-acetilarílidas [3] 
31/12 . . a partir de outros componentes copulantes "C" 
31/14 . . . Componentes heterocíclicos 
31/143 . . . . 1,2-Diazóis [3] 
31/147 . . . . . Pirazóis [3] 

31/15 . . . . Indóis [3] 
31/153 . . . . contendo anel de seis membros com um 

átomo de nitrogênio como único 
heteroátomo do anel [3] 

31/157 . . . . . Quinolinas ou quinolinas hidrogenadas 
[3] 

31/16 . Corantes triazo 
31/18 . . a partir de um componente copulante "D" contendo 

um grupo amino como orientador 
31/20 . . a partir de um componente copulante "D" contendo 

um grupo hidroxila como orientador 
31/22 . . a partir de um componente copulante "D" contendo 

grupos hidroxila e amino como orientadores 
31/24 . . a partir de um componente copulante "D" contendo 

grupos metileno reativos 
31/26 . . a partir de outros componentes copulantes "D"  
31/28 . . . compostos heterocíclicos 
31/30 . Outros corantes poliazo 
 
33/00 Corantes diazo ou poliazo dos tipos A →K ← B, 

A→B→K ← C, ou similares, preparados por diazotação 
e copulação 

33/02 . Corantes diazo 
33/04 . . nos quais o componente copulante é um composto 

dihidróxi ou polihidróxi 
33/044 . . . sendo o componente copulante um bisfenol [3] 
33/048 . . . sendo o componente copulante um bisnaftol [3] 
33/052 . . . sendo o componente copulante uma bis (naftol-

amina) [3] 
33/056 . . . sendo o componente copulante uma bis (naftol-

uréia) [3] 
33/06 . . nos quais o componente copulante é uma diamina 

ou poliamina 
33/08 . . nos quais o componente copulante é um composto 

hidróxi-amino 
33/10 . . . nos quais o componente copulante é um amino 

naftol 
33/12 . . nos quais o componente copulante é um composto 

heterocíclico 
33/13 . . . sendo o componente copulante uma 

bispiralozona [3] 
33/147 . . em que o componente copulante é uma bis-(amida 

de ácido o-hidróxi carboxílico) [3] 
33/153 . em que o componente copulante é uma bis-(aceto-

acetil-amida) ou uma bis-(benzoil-acetil-amida) [3] 
33/16 . . a partir de outros componentes copulantes 
33/18 . Corantes triazo ou poliazo superiores 
33/22 . . Corantes triazo do tipo A→ B→ K← C [3] 
 
33/24 . . Corantes triazo do tipo  
 
33/26 . . Corantes triazo do tipo A→ B →C→ K← D [3] 
33/28 . . Corantes triazo do tipo A →B →K ←C ←D [3] 
 
33/30 . . Corantes triazo do tipo  
 
33/32 . . Corantes triazo do tipo  
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35/00 Corantes diazo ou poliazo do tipo A ← D → B 

preparados por diazotação e copulação 
35/02 . Corantes diazo 
35/021 . . caracterizados por dois componentes copulantes do 

mesmo tipo [3] 
35/023 . . . em que o componente copulante é um composto 

hidróxi ou polihidróxi [3] 
35/025 . . . em que o componente copulante é uma amina 

ou poliamina [3] 
35/027 . . . em que o componente copulante é um composto 

hidróxi amino [3] 
35/029 . . . . Amino naftol [3] 
35/03 . . . em que o componente copulante é um composto 

heterocíclico [3] 
35/031 . . . . contendo um anel de seis membros com um 

átomo de nitrogênio como único 
heteroátomo do anel [3] 

35/033 . . . em que o componente de copulação é uma 
arilamida de um ácido o-hidróxi carboxílico ou 
de um ácido beta-ceto-carboxílico [3] 

35/035 . . . em que o componente copulante contém um 
grupo metileno ativado [3]  

35/037 . . caracterizados por dois componentes copulantes de 
tipos diferentes [3] 

35/039 . . caracterizados pelo componente tetrazo [3] 
35/04 . . . sendo o componente tetrazo um derivado de 

benzeno [3] 
35/06 . . . sendo o componente tetrazo um derivado de 

naftaleno [3] 
35/08 . . . sendo o componente tetrazo um derivado de 

bifenil [3] 
35/10 . . . . a partir de dois componentes copulantes do 

mesmo tipo [3] 
35/12 . . . . . a partir de aminas [3] 
35/14 . . . . . a partir de compostos hidroxílicos [3] 
35/16 . . . . . a partir de hidróxi aminas [3] 
35/18 . . . . . a partir de compostos heterocíclicos [3] 
35/20 . . . . a partir de dois compostos copulantes de 

tipos diferentes [3] 
35/205 . . . sendo o componente tetrazo um derivado de um 

diaril - ou triaril-alcano ou -alqueno [3] 
35/21 . . . . de diarilmetano ou triarilmetano [3] 
35/215 . . . . de diariletano ou diarileteno [3] 
35/22 . . . sendo o componente tetrazo um derivado de um 

éter diaríilico [3] 
35/227 . . . sendo o componente tetrazo um derivado de um 

sulfeto de diarila ou de um polissulfeto de 
diarila [3] 

35/233 . . . sendo o componente tetrazo um derivado de 
uma diaril-cetona ou benzil [3] 

35/24 . . . sendo o componente tetrazo um derivado de 
uma diaril-amina [3] 

35/26 . . . sendo o componente tetrazo um derivado de 
uma diaril-uréia [3] 

35/28 . . . contendo o componente tetrazo dois núcleos de 
arila ligados  por  pelo  menos  um  dos  grupos 
�CON <, �SO2N<, �SO2�, ou �SO2O� [3] 

35/30 . . . . a partir de dois componentes copulantes 
idênticos [3] 

35/32 . . . . a partir de dois componentes copulantes 
diversos [3] 

35/34 . . . sendo o componente tetrazo heterocíclico [3] 
35/35 . Corantes triazo em que o componente tetrazo é um 

composto diamino-azo-arílico [3] 
 
35/36 . Corantes triazo do tipo  

 
35/362 . . D é benzeno [3] 
35/364 . . D é naftaleno [3] 
35/366 . . D é difenil [3] 
35/368 . . D é um éter diarílico, um sulfeto diarílico ou um 

polissulfeto diarílico [3] 
35/37 . . D é uma diarilamina [3] 
35/372 . . D é uma diaril-uréia [3] 
35/374 . . D contém dois núcleos arila ligados por pelo menos 

um dos grupos  �CON <, �SO2N<, �SO2�, ou �
SO2�O� [3] 

35/376 . . D é um composto heterocíclico [3] 
 
35/378 . Corantes triazo do tipo  
 
 
35/38 . Corantes triazo dos tipos  
 
35/40 . . sendo o componente K um composto dihidróxi ou 

polihidróxi 
35/42 . . sendo o componente K uma diamina ou poliamina 
35/44 . . sendo o componente K uma hidróxi amina 
35/46 . . . sendo o componente K um aminonaftol 
35/48 . . sendo o componente K heterocíclico 
35/50 . Corantes tetrazo 
 
35/52 . . do tipo  
 
35/54 . . do tipo  
 
35/56 . . do tipo  
 
 
35/58 . . do tipo  
 
35/60 . . do tipo  
 
35/62 . . do tipo  
 
35/64 . Corantes poliazo superiores, por ex., dos tipos  
 
37/00 Azo corantes preparados por copulação da amina 

diazotada com ela mesma 
 
39/00 Outros azo corantes preparados por diazotação e 

copulação 
 
41/00 Métodos especiais de efetuar a reação de copulação 
 
43/00 Preparação de azo corantes a partir de outros azo 

compostos 
43/02 . por sulfonação 
43/04 . por nitração 
43/06 . por oxidação 
43/08 . por redução (desaminação 43/44) 
43/10 . . com formação de uma nova ponte azo ou azoxi 

[3] 

[3] 

[3] 

[3] 

[3] 

[3] 
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43/11 . por introdução de radicais de hidrocarbonetos ou 
radicais de hidrocarbonetos substituídos em grupos 
amino primários ou secundários (formação de um 
grupo amino por redução, por ex., de grupo nitro, 
43/08) [3] 

43/12 . por acilação de grupos amino 
43/124 . . com ácidos monocarboxílicos, ésteres ou haletos de 

ácido carbâmico monoisocianatos, ou ésteres de 
ácido halofórmico [3] 

43/128 . . . Ácidos alifáticos, cicloalifáticos ou aralifáticos 
[3] 

43/132 . . . tendo o grupo carboxila vinculado diretamente a 
um anel carbocíclico aromático [3] 

43/136 . . com agentes acilantes polifuncionais [3] 
43/14 . . . com fosgênio ou tiofosgênio [3] 
43/145 . . . com  ácidos policarboxílicos [3] 
43/15 . . . . com formação de imidas cíclicas de ácidos 

orto-ou peri-dicarboxílicos [3] 
43/155 . . . com di- ou poli-isocianatos [3] 
43/16 . . . ligando compostos amino-azo com outros 

compostos amino através de ácido cianúrico ou 
resíduos de ácido cianúrico [3] 

43/18 . por acilação de grupos hidroxílicos 
43/20 . . com ácidos monocarboxílicos, ésteres ou haletos de 

ácido carbâmico, monoisocianatos ou ésteres de 
ácido halofórmico [3] 

43/22 . . . tendo o grupo carboxila diretamente ligado a 
um anel carbocíclico aromático [3] 

43/24 . . com formação de radicais O�SO2�R ou �O�SO3H 
[3] 

43/26 . . com agentes acilantes polifuncionais [3] 
43/28 . por eterificação de grupos hidroxila [3] 
43/30 . por esterificação de grupos  �COOH ou �SO3H [3] 
43/32 . por reação de grupos carboxila ou sulfônicos, ou 

respectivos derivados, com aminas; por reação de 
grupos cetônicos com aminas [3] 

43/34 . . por reação de corantes orto- ou peri-dicarboxílicos 
[3] 

43/36 . . com corantes amino antracenos ou amino 
antraquinônicos [3] 

43/38 . . por reação de dois ou mais corantes de ácido orto-
hidroxi naftóico com poliaminas [3] 

43/40 . por substituição de heteroátomos por radicais contendo 
outros heteroátomos [3] 

43/42 . . por substituição de radicais contendo heteroátomos 
por radicais - CN [3] 

43/44 . por substituição de grupos amina por grupos hidroxila 
ou de grupos hidroxila por grupos amina; Desascilação 
de grupos aminoacila; Desaminação [3] 

 
44/00 Corantes azo contendo grupos ônio [3] 
44/02 . contendo grupos amônio não diretamente ligados a 

grupo azo [3] 
44/04 . . a partir de componentes copulantes contendo amino 

como único grupo orientador [3] 
44/06 . . a partir de componentes copulantes contendo 

hidroxila como único grupo orientador [3] 
44/08 . . a partir de componentes copulantes contendo anéis 

heterocíclicos [3] 
44/10 . contendo grupos ciclamônio ligados a um grupo azo 

por átomos de carbono do sistema cíclico [3] 
44/12 . . tendo um átomo de nitrogênio, como único 

heteroátomo do anel [3] 
44/14 . . 1,2-Diazóis ou 1,2-diazóis hidrogenados [3] 

44/16 . . 1,3-Diazóis ou 1,3-diazóis hidrogenados [3] 
44/18 . . tendo três átomos de nitrogênio como os únicos 

heteroátomos do anel [3] 
44/20 . . Tiazóis ou tiazóis hidrogenados [3] 
 
45/00 Compostos metálicos complexos de azo corantes 
45/01 . caracterizados pelo método de metalização [3] 
45/02 . Preparação a partir de corantes contendo na posição 

orto um grupo hidroxila e na posição orto1 grupos 
hidroxila, alquiloxila, carboxila, amino ou cetônicos 
[2] 

45/04 . . Compostos azo em geral 
45/06 . . . Compostos de cromo 
45/08 . . . Compostos de cobre 
45/10 . . . Compostos de cobalto 
45/12 . . . outros compostos metálicos 
45/14 . . Compostos mono azo 
45/16 . . . contendo cromo 
45/18 . . . contendo cobre 
45/20 . . . contendo cobalto 
45/22 . . . contendo outros metais 
45/24 . . Compostos diazo ou poliazo 
45/26 . . . contendo cromo 
45/28 . . . contendo cobre 
45/30 . . . contendo cobalto 
45/32 . . . contendo outros metais 
45/34 . Preparação a partir de compostos orto-monohidróxi azo 

tendo na posição orto1 um átomo ou grupo funcional 
outro que não grupos hidroxila, alcoxila, carboxila, 
amino ou cetônico 

45/36 . . por oxidação do hidrogênio na posição orto1 

45/38 . Preparação a partir de compostos tendo -OH e -COOH 
adjacentes no mesmo anel ou na posição peri 

45/40 . . Compostos de cromo 
45/42 . . Compostos de cobre 
45/44 . . Compostos do cobalto 
45/46 . . Outros compostos metálicos 
45/48 . Preparação a partir de outros compostos metálicos 

complexos de azo corantes 
 
46/00 Azo corantes não incluídos nos grupos 27/00 a 45/00 [2] 
______________________________________________________ 
 
47/00 Porfinas; Azaporfinas 
47/04 . Ftalocianinas [3] 
47/06 . . Preparação a partir de ácidos carboxílicos ou seus 

derivados [3] 
47/067 . . . a partir de ftalodinitrilas [3] 
47/073 . . Preparação a partir de isoindoleninas [3] 
47/08 . . Preparação a partir de outros compostos de 

ftalocianina [3] 
47/10 . . . Obtendo compostos tendo átomos de halogênio 

ligados diretamente ao esqueleto de ftalocianina 
[3] 

47/12 . . . Obtendo compostos tendo radicais alquila, ou 
radicais alquila com substituições por hetero 
átomos, ligados ao esqueleto de ftalocianina [3] 

47/14 . . . . tendo radicais alquila com substituições por 
átomos,de halogênio [3] 

47/16. . . . . tendo radicais alquila com substituição por 
átomos de nitrogênio [3] 
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47/18 . . . Obtendo compostos tendo átomos de oxigênio 
diretamente ligados ao esqueleto de 
ftalocianina [3] 

47/20 . . . Obtendo compostos tendo átomos de enxofre 
ligados diretamente ao esqueleto de ftalocianina 
[3] 

47/22 . . . Obtendo compostos tendo átomos de nitrogênio 
ligados diretamente ao esqueleto de ftalocianina 
[3] 

47/24 . . . Obtendo compostos tendo radicais  �COOH ou 
�S-SO3H, ou seus derivados, ligados 
diretamente ao radical de ftalocianina [3] 

47/26 . . . . Radicais amida [3] 
47/28 . . Corantes de ftalocianina contendo radicais -S-SO3H 

[3] 
47/30 . . Ftalocianinas isentas de metais [3] 
47/32 . . Corantes catiônicos de ftalocianina [3] 
 
48/00 Quinacridonas 
 
49/00 Corantes de enxofre 
49/02 . a partir de nitro compostos das séries do benzeno, do 

naftaleno ou do antraceno 
49/04 . a partir de amino compostos das séries do benzeno, do 

naftaleno ou de antraceno 
49/06 . a partir de azinas, oxazinas, tiazinas, ou tiazóis 
49/08 . a partir de derivados de uréia 
49/10 . a partir de difenilaminas, indaminas ou indofenóis 
49/12 . a partir de outros compostos 
 
50/00 Corantes formazânicos; Corantes de tetrazólio [3] 
50/02 . Corantes de tetrazólio [3] 
50/04 . Corantes formazânicos isentos de metais [3] 
50/06 . Corantes bis-formazano [3] 
50/08 . Corantes meso-acil-formazanos [3] 
50/10 . Corantes catiônicos  de formazanos [3] 
 
51/00 Corantes nitro ou nitroso  
 
53/00 Quinonaimidas 
53/02 . Indaminas; Indofenóis 
 
55/00 Corantes azometínicos 
 
56/00 Corantes azo contendo outros sistemas cromofóricos [3] 
56/02 . Corantes azo azoazometino [3] 
56/04 . Corantes azoestilbeno [3] 
56/06 . . Corantes bis- azo ou poliazoestilbeno [3] 
56/08 . Corantes azoestiril [3] 
56/10 . Corantes azoformazano [3] 
56/12 . Corantes azoantraquinona [3] 
56/14 . Corantes azoftalocianina [3] 
56/16 . Corantes azometino ou azopolimetino [3] 
56/18 . Corantes azohidrazono [3] 
56/20 . Corantes azotriazeno [3] 
 
57/00 Outros corantes sintéticos de constituição conhecida 
57/02 . Corantes de cumarina [3] 
57/04 . Corantes de isoindolina [3] 
57/06 . Corantes de naftolactama [3] 
57/08 . Corantes de naftalimida; Corantes de ftalimida [3] 

57/10 . Complexos metálicos de compostos orgânicos que não 
são corantes em forma não complexada [3] 

57/12 . Perinonas, isto é, naftoileno-aril-amidazóis [3] 
57/14 . Corantes de benzoxanteno; Corantes de 

benzotiaxanteno [3] 
 
59/00 Corantes artificiais de constituição desconhecida 
 
61/00 Corantes de origem natural preparados a partir de 

fontes naturais 
 
62/00 Corantes reativos, isto é, corantes que formam ligações 

covalentes com os substratos ou que se polimerizam 
entre si [3] 

62/002 . com a ligação do grupo reativo sendo especificada 
alternativamente [3] 

62/004 . . Corantes de antraceno [3] 
62/006 . . . Azo corantes [3] 
62/008 . . . Monoazo corantes [3] 
62/01 . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/012 . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/014 . . Nitro corantes [3] 
62/016 . . Porfinas; Azaporfinas [3] 
62/018 . . Corantes de formazano [3] 
62/02 . com o grupo reativo diretamente ligado a um anel 

heterocíclico 
62/022 . . sendo o anel heterocíclico especificado 

alernativamente [3] 
62/024 . . . Corantes de antraceno [3] 
62/026 . . . Azo corantes [3] 
62/028 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/03 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/032 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/034 . . . Nitro corantes [3] 
62/036 . . . Porfinas; Azaporfinas [3] 
62/038 . . . Corantes de formazano [3] 
62/04 . . a um ciclo de triazina 
62/06 . . . Corantes de antraceno 
62/08 . . . Azo corantes 
62/085 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/09 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/095 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/10 . . . Porfinas; Azaporfinas 
62/12 . . . a um ciclo de piridazina 
62/14 . . . Corantes de antraceno 
62/16 . . . Azo corantes 
62/165 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/17 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/175 . . . . Complexos metálicos de zo corantes [3] 
62/18 . . . Porfinas; Azaporfinas 
62/20 . . a um ciclo de piramidina 
62/22 . . . Corantes de antraceno 
62/24 . . . Azo corantes 
62/245 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/25 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/255 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/26 . . . Porfinas; Azaporfinas 
62/28 . . a um ciclo de pirazina 
62/30 . . . Corantes de antraceno 
62/32 . . . Azo corantes 
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62/325 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/33 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/335 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/34 . . . Porfinas; Azaporfinas 
62/343  . . a um anel de cinco membros [3] 
62/345 . . . Corantes de antraceno [3] 
62/347 . . . Azo corantes [3] 
62/35 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/353 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/355 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/357 . . . Porfinas; Azaporfinas [3] 
62/36 . . a algum outro anel heterocíclico 
62/38 . . . Corantes de antraceno 
62/40 . . . Azo corantes 
62/405 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/41 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/415 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/42 . . . Porfinas; Azaporfinas 
62/44 . com o grupo reativo não diretamente ligado a um anel 

heterocíclico 
62/443 . . sendo o grupo reativo alternativamente especificado 

[3] 
62/445 . . . Corantes de antraceno [3] 
62/447 . . . Azo corantes [3] 
62/45 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/453 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/455 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/457 . . . Porfinas; Azaporfinas [3] 
62/463 . . . Corantes de formazano [3] 
62/465 . . sendo o grupo reativo um grupo acriloíla, um grupo 

aminoalquila carbonila quartenizado ou não-
quartenizado,  ou um grupo (N)n-CO-A-O-X ou (-
N)n-CO-A-Hal, sendo A um grupo alquileno ou 
alquilideno, X um hidrogênio ou um radical acila de 
ácido orgânico ou inorgânico, Hal um átomo de 
halogênio, e n zero ou um [3] 

62/467 . . . Corantes de antraceno [3] 
62/47 . . . Azo corantes [3] 
62/473 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/475 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/477 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/483 . . . Porfinas; Azaporfinas [3] 
62/485 . . sendo o grupo reativo um grupo halo-ciclobutil-

carbonila, halo-ciclobutil-vinil-carbonila, ou halo-
ciclobutenil-carbonila [3] 

62/487 . . . Corantes de antraceno [3] 
62/489 . . . Azo corantes [3] 
62/491 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/493 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/495 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/497 . . . Porfinas; Azaporfinas [3] 

62/503 . . sendo o grupo reativo um grupo esterificado ou não 
esterificado hidróxialquil-sufonil ou 
mercaptoalquil-sulfonil, um grupo amino-alquil-
sulfonil quaternizado ou não quaternizado, um 
grupo heterilmercapto-alquil-sulfonil, um grupo 
vinil-sulfonil ou vinil-sulfonil substituído, ou um 
grupo tiofeno-dióxido [3] 

62/505 . . . Corantes de antraceno [3] 
62/507 . . . Azo corantes [3] 
62/51 . . . . Mozoano corantes [3] 
62/513 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/515 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/517 . . . Porfinas; Azaporfinas [3] 
62/523 . . sendo o grupo reativo um grupo esterificado ou não 

esterificado hidróxialquil-sulfonil-amido ou 
hidróxialquil-amino-sulfonil, um grupo 
quaternizado ou não quaternizado amino-alquil-
sulfonil-amido, ou um grupo alquil-amino sulfonil 
substituído, ou um grupo halogênio-alquil-sulfonil-
amido ou grupo halogênio-alquil-amino-sulfonil ou 
um grupo vinil-sulfonilamido ou vinil-sulfonamido 
substituído [3] 

62/525 . . . Corantes de antraceno [3] 
62/527 . . . Azo corantes [3] 
62/53 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/533 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/535 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/537 . . . Porfinas; Azaporfinas [3] 
62/54 . . sendo o grupo reativo um grupo epóxi ou 

halohidrina [3] 
62/56 . . . Corantes de antraceno 
62/58 . . . Azo corantes 
62/585 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/59 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/595 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/60 . . . Porfinas; Azaporfinas 
62/62 . . sendo o grupo reativo um grupo etilenimino ou 

etilenimino N-acilado ou um grupo �CO�NH�CH2 
�CH2�X, onde X é um átomo de halogênio, um 
grupo amônio quaternário ou O-acila e a acila é 
derivada de um ácido orgânico ou inorgânico, ou 
um grupo etilamina β-substituído 

62/64 . . . Corantes de antraceno 
62/66 . . . Azo corantes 
62/665 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/67 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/675 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/68 . . . Porfinas; Azaporfinas 
62/763 . . sendo o grupo reativo um grupo N-metilol ou um 

seu O-derivado [3] 
62/765 . . . Corantes de antraceno [3] 
62/767 . . . Azo corantes [3] 
62/77 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/773 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/775 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/777 . . . Porfinas; Azaporfinas [3] 
62/78 . . com outros grupos reativos 
62/80 . . . Corantes de antraceno 
62/82 . . . Azo corantes 

I I
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62/825 . . . . Monoazo corantes [3] 
62/83 . . . . Diazo ou poliazo corantes [3] 
62/835 . . . . Complexos metálicos de azo corantes [3] 
62/84 . . . Porfinas;Azaporfinas 
 
Lacas; Mordentes; Preparados corantes 
 
63/00 Lacas  
 
65/00 Composições contendo mordentes (preparação de 

compostos mordentes C 01, C 07) 
 
67/00 Modificação das propriedades físicas por ex., por tintura ou 

estamparia de corantes sem reação química, por ex., pelo 
tratamento com solventes; Características do processo de 
fabricação de preparados corantes; Preparados corantes de 
natureza física especial, por ex., tabletes, películas 

67/02 . Preparados corantes caracterizados por formas físicas 
especiais, por ex., tabletes, películas [3] 

67/04 . Moagem ou trituração (67/14 tem prioridade) [3] 
67/06 . Secagem [3] 
67/08 . Pigmentos ou corantes em partículas revestidos [3] 
67/10 . Modificação das propriedades físicas por tratamento 

com um líquido, por ex., solventes (67/14, 67/18, 67/20 
têm prioridade) [3] 

67/12 . . de ftalocianinas [3] 
67/14 . Modificação das propriedades físicas por tratamento 

com um ácido [3] 
67/16 . . de ftalocianinas [3] 
67/18 . Modificação das propriedades físicas por tratamento 

com uma amina [3] 
67/20 . Preparados de pigmentos orgânicos [3] 
67/22 . Misturas de diferentes pigmentos ou corantes ou soluções 

sólidas de pigmentos ou corantes [3] 
67/24 . Preparados de corantes ácidos ou de corantes reativos [3] 

 
67/26 . . em forma líquida [3] 
67/28 . Preparados de corantes de cuba ou de enxofre [3] 
67/30 . . em forma líquida [3] 
67/32 . Preparados de corantes catiônicos ou básicos [3] 
67/34 . . em forma líquida [3] 
67/36 . Preparados de corantes azóicos [3] 
67/38 . Preparados de corantes dispersos [3] 
67/40 . . em forma líquida [3] 
67/42 . Preparados de corantes não previstos em um único dos 

grupos 67/24 a 67/40 [3] 
67/44 . . Soluções [3] 
67/46 . . Dispersões [3] 
67/48 . Modificações cristalinas de pigmentos ou matérias 

corantes (67/24 tem prioridade) [3] 
67/50 . . de ftalocianinas [3] 
67/52 . . de quinacridonas [3] 
67/54 . Separação; Purificação (67/06, 67/10 têm prioridade) 

[3] 
_____________________________________________________

_ 
 
69/00 Corantes não incluídos em um único grupo desta 

subclasse [2] 
69/02 . Sais de corantes, por ex., sais de corantes ácidos com 

corantes básicos, (para os sais de Na, K, ou NH4+ dos 
corantes ou para cloretos, sulfatos ou clorozincatos, ver 
os grupos relativos a corantes) [3] 

69/04 . . de corantes aniônicos com compostos que contêm 
nitrogênio [3] 

69/06 . . de corantes catiônicos com ácidos orgânicos [3] 
69/08 . Corantes contendo grupo eliminável 

hidrossolubilizante [3] 
69/10 . Corantes poliméricos; Produtos de reação de corantes 

com monômeros ou com compostos macromoleculares 
[3]

 

 

C 09 C TRATAMENTO DE SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS, OUTRAS QUE NÃOENCHIMENTOS FIBROSOS, PARA LHES 
ACENTUAR AS PROPRIEDADES DE PIGMENTAÇÃO OU DE ENCHIMENTO (preparação de compostos inorgânicos ou de 
elementos não metálicos C 01; tratamento de substâncias especialmente adaptadas para acentuar as propriedades de enchimento em 
argamassa, concretos, pedra artificial ou similares C 04 B 14/00, 18/00, 20/00); PREPARAÇÃO DE NEGRO DE FUMO [4] 

 
Nota 
 
Nesta subclasse, salvo indicação contrária, um composto é classificado no último local apropriado. 
 

 

 
1/00 Tratamento de substâncias inorgânicas específicas 

outras que não enchimentos fibrosos (substâncias 
luminescentes ou tenebrescentes (do inglês "tenebrescent", 
isto é, que se tornam sombrias sob o efeito de irradiações C 
09 K); Preparação de negro de fumo. 

1/02 . compostos de metais alcalino terrosos ou de magnésio 
1/04 . compostos de zinco 
1/06 . . litopônio 
1/08 . . cromato de zinco 
1/10 . compostos de cádmio 
1/12 . . sulfosseleneto de cádmio 
1/14 . compostos de chumbo 

 
1/16 . . alvaiade de chumbo 
1/18 . . zarcão 
1/20 . . cromato de chumbo 
1/22 . compostos de ferro 
1/24 . . óxidos de ferro 
1/26 . . azul de ferro (azul da Prússia) 
1/28 . compostos de silício 
1/30 . . ácido silícico 
1/32 . . ultramarino 
1/34 . compostos de cromo 
1/36 . compostos de titânio 
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1/38 . compostos de mercúrio 
1/40 . compostos de alumínio 
1/42 . . argilas (tratamento preparatório para artigos de 

argila C 04 B 33/04) 
1/44 . Carbono 
1/46 . . grafita (preparação de grafita C 01 B 31/04) 
1/48 . . negro de fumo 
 
1/50 . . . de forno 
1/52 . . . de canal 
1/54 . . . de acetileno; térmico" 
1/56 . . . Tratamento do negro de fumo 
1/58 . . . . Aglomeração, granulação e processos 

semelhantes por via úmida 
1/60 . . . . Aglomeração, granulação e processos 

semelhantes  por via seca 
1/62 . pigmentos ou enchimentos metálicos (obtenção de pós-

metálicos, ver a classe relativa ao método empregado, 
por ex. B 22 F 9/00,C 21 B 15/02, C 22 B 5/20, C 25 C 
5/00) 

 
1/64 . . alumínio 
1/66 . . ligas de cobre, por ex., bronze 
1/68 . partículas abrasivas soltas 
 
3/00 Tratamento em geral de substâncias inorgânicas, outras 

que não enchimentos fibrosos, para lhes acentuar as 
propriedades de pigmentação ou de enchimento (tintura 
de outras partículas macromoleculares C 08 J 3/20; tintura 
de fibras macromoleculares D 06 P) 

3/04 . Tratamento físico, por ex., trituração, tratamento por 
vibrações ultra-sônicas [2] 

3/06 . Tratamento por meio de compostos inorgânicos [2] 
3/08 . Tratamento por meio de compostos orgânicos de baixo 

peso molecular [2] 
3/10 . Tratamento por meio de compostos orgânicos 

macromoleculares [2] 
3/12 . Tratamento por meio de compostos orgânicos do silício [2] 
 

 

C 09 D COMPOSIÇÕES DE REVESTIMENTO, POR EX., TINTAS, VERNIZES, LACAS; PASTAS DE ENCHIMENTO; 
REMOVEDORES QUÍMICOS DE TINTAS PARA PINTAR OU IMPRIMIR; TINTAS PARA IMPRIMIR; FLUÍDOS 
CORRETORES; CORANTES PARA MADEIRA; PASTAS OU SÓLIDOS PARA COLORIR OU IMPRIMIR; UTILIZAÇÃO 
DE MATERIAIS PARA ESSE FIM (cosméticos A 61 K; processos para aplicar líquidos ou outros materiais fluentes a superfícies em 
geral, B 05 D; coloração da madeira; B 27 K 5/02; polímeros em geral C 08 F, G; corantes orgânicos ou compostos estreitamente 
relacionados à produção de corantes, mordentes ou lacas; per se C 09 B; tratamento de substâncias inorgânicas outras que não 
enchimentos fibrosos utilizadas como pigmentos ou enchimentos C 09 C; resinas naturais, verniz a álcool, óleos secantes, secantes, 
terebentina, per se C 09 F; composições polidoras que não o verniz à álcool, ceras para esquis C 09 G; preparo de cola ou gelatina C 09 H; 
adesivos ou emprego de materiais como adesivos C 09 J; processos para a produção eletrolítica ou eletroforética de revestimentos C 25 D; 
composições para tratamento de têxteis D 06; fabricação de papel D 21; condutores, isolantes H 01 B) [5] 

 
Notas 
 

(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
� �uso de materiais para composições de revestimento� significa o emprego de polímeros ou produtos conhecidos ou novos; 
� �borracha� inclui: 
 (a) borrachas naturais ou dienos conjugados; 
 (b) borracha em geral (para uma borracha específica, diferente da borracha natural ou borracha de dienos conjugados, ver o grupo 
  previsto para as composições de revestimentos à base de compostos macromoleculares); 
� �à base de� está definido pela Nota (3), abaixo: 
� �pastas de enchimento� significa materiais utilizados para encher os orifícios ou cavidades de um substrato a fim de igualar sua 

superfície antes do revestimento. [5] 
(2) Nesta subclasse, as composições de revestimento que contêm substâncias macromoleculares orgânicas específicas são classificadas 

unicamente segundo a substância macromolecular; as substâncias não-macromoleculares não são tomadas em consideração. Exemplo: 
uma composição de revestimento que contém polietileno e amino-propil-trimetóxisilano é classificada no grupo 123/06. Entretanto, as 
composições de revestimento que contêm combinações de compostos não-macromoleculares orgânicos com pelo menos uma ligação 
insaturada carbono-carbono polimerizável, com pré-polímeros ou polímeros diferentes dos polímeros insaturados dos grupos 159/00 a 
187/00,  são classificados de acordo com o componente não-macromolecular insaturado no grupo 4/00. 

 Os aspectos relativos à natureza física das composições de revestimento ou aos efeitos produzidos, como os definidos no grupo 5/00, se 
estão clara e explicitamente mencionados, são também classificados nesta subclasse. As composições de revestimento caracterizadas por 
outros aspectos, por ex., aditivos, são classificados no grupo 7/00, a menos que o constituinte macromolecular esteja especificado. [5] 

(3) Nesta subclasse, as composições de revestimento que compreendem dois ou mais constituintes macromoleculares são classificadas de 
acordo com o constituinte macromolecular ou constituintes presentes em maior proporção, isto é, o constituinte no qual a composição é 
baseada. Se a composição baseia-se em dois ou mais constituintes presentes em proporções iguais, a composição é classificada segundo 
cada um dos constituintes. 
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 Exemplo: uma composição de revestimento contendo 80 partes de polietileno e 20 partes de cloreto de polivinila é classificada no grupo 

123/06. Uma composição de revestimento contendo 40 partes de polietileno e 40 partes de cloreto de polivinila é classificada nos grupos 
123/06 e 127/06. [5] 

(4) Nos grupos 101/00 a 201/00, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação relativos aos constituintes macromoleculares adicionais 
da composição de revestimento. Os códigos de indexação, os quais são escolhidos dentre tais grupos, têm a mesma numeração dos 
símbolos da classificação, porém usa-se dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua, e devem ser ligados. 

 Exemplo: uma composição de revestimento contendo 80 partes de polietileno e 20 partes de cloreto de polivinila é classificada e indexada 
como se segue: C 09 D 123/06//(C 09 D 123/06, 127:06) [5] 

(5) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de código de 
indexação. [6] 

 
 
Índice da Subclasse 
 
COMPOSIÇÕES DE REVESTIMENTO, POR EX.,  
TINTAS, VERNIZES, LACAS 

 À base de substâncias inorgânicas......................................... 1/00 
 À base de substâncias macromoleculares 
 orgânicas .............................................................101/00 a 201/00 
 À base de compostos não-macromoleculares 
 orgânicos com pelo menos uma ligação 
 insaturada carbono-carbono 
 polimerizável......................................................................... 4/00 

 
 Natureza física ou efeitos produzidos, inclusive a  

utilização como pastas de enchimento...................................5/00 
 Outras características .............................................................7/00 
TINTAS PARA IMPRIMIR ...............................................................11/00 
CORANTES PARA MADEIRA.........................................................15/00 
REMOVEDORES QUÍMICOS DE TINTAS PARA 
PINTAR OU IMPRIMIR......................................................................9/00 
FLUÍDOS CORRETORES.................................................................10/00 

PASTAS OU SÓLIDOS PARA COLORIR OU IMPRIMIR 
 Grafite para lápis; Composições  
 para lápis; composições para giz .........................................13/00 
 Pigmentos em pastas............................................................17/00 
 

 

1/00 Composições de revestimento, por ex., tintas, vernizes 
ou lacas, à base de substâncias inorgânicas (C 04 B tem 
prioridade; vitrificados ou esmaltes vítreos C 03 C) 

1/02 . silicatos de metais orgânicos 
1/04 . . com aditivos orgânicos 
1/06 . cimentos 
1/08 . . com aditivos orgânicos 
1/10 . cal 
1/12 . . com aditivos orgânicos 
 
4/00 Composições de revestimento, por ex., tintas, vernizes 

ou lacas à base de compostos não-macromoleculares 
orgânicos com pelo menos uma ligação insaturada 
carbono-carbono polimerizável [5] 

4/02 . Monômeros acrílicos [5] 
4/04 . . Monômeros cianoacrílicos [5] 
4/06 . em combinação com um composto macromolecular 

diferente de um polímero insaturado dos grupos 159/00 
a 187/00 [5] 

 
5/00 Composições de revestimento, por ex., tintas, vernizes 

ou lacas caracterizadas por sua natureza física ou efeitos 
produzidos; Pastas de enchimento [5] 

5/02 . Tintas de emulsão 
5/03 . Tintas em pó (5/46 tem prioridade) 
5/04 . Tintas tixotrópicas 
5/06 . Tintas para artistas 
5/08 . Tintas anticorrosivas 
5/10 . . contendo pós metálicos 
5/12 . . wash primers 
5/14 . Tintas contendo biocidas, por ex., fungicidas, 

inseticidas, pesticidas (5/16 tem prioridade) [6]  
5/16 . Tintas antipoluição; Tintas subaquáticas [6] 
5/18 . Tintas à prova de fogo 
5/20 . para revestimentos que podem ser descascados em 

forma de películas coerentes 

5/22 . Tintas luminosas 
5/23 . Tintas ou lacas magnetizada ou magnéticas [2] 
5/24 . Tintas eletricamente condutoras 
5/25 . Tintas ou laca eletricamente isolantes [2] 
5/26 . Tintas termossensíveis 
5/28 . para produzir efeitos de rugas, rachas, casca de laranja, 

ou outros efeitos  decorativos similares 
5/29 . para produzir efeitos multicores [2] 
5/30 . Tintas para camuflagem 
5/32 . Tintas absorventes de irradiações 
5/33 . Tintas refletoras de radiação (5/30 tem prioridade) 
5/34 . Pastas de enchimento (materiais para vedação ou 

empanque de juntas ou tampas C 09 K 3/10; materiais 
para vedação de vazamentos  C 09 K 3/12) 

5/36 . Essência de madrepérola 
5/38 . Tintas contendo um metal livre não incluídas acima [2] 
5/44 . para aplicações eletroforéticas (5/46 tem prioridade; 

processos para revestimento por eletroforese C 25 D 
13/00) [4] 

5/46 . para pulverização por chamas para revestimentos 
eletrostáticos ou sinterização por turbilhonamento [4] 

 
7/00 Outras características (substâncias secantes C 09 F 9/00) 
7/02 . Utilização de compostos como agentes anti-

sedimentadores 
7/04 . Utilização de compostos como agente anti-

descascantes 
7/06 . Utilização de compostos como agentes niveladores 
7/12 . Outros aditivos 
7/14 . Processos especiais para incorporação de ingredientes 
 
9/00 Removedores químicos de tintas de escrever ou pintar 

(fluídos de correção para revestimento de erros tipográficos 
10/00) [4] 

9/02 . contendo abrasivos 
9/04 . contendo agentes tenso-ativos 
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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) 

10/00 Fluídos corretores; por ex., produtos fluídos para a 
correção de erros tipográficos por revestimento [5] 

 
11/00 Tintas 
11/02 . Tintas de impressão 
11/04 . . à base de proteínas 
11/06 . . à base de óleos graxos 
11/08 . . à base de resinas naturais 
11/10 . . à base de resinas artificiais 
11/12 . . à base de  ceras ou de betume 
11/14 . . à base de carboidratos 
11/16 . Tintas de escrever 
11/18 . . para utilização em canetas esferográficas 
11/20 . . indeléveis 
 
13/00 Grafite para lápis; "Crayons"; Giz 
 
15/00 Corantes para madeira [2] 
 
17/00 Pigmentos em pastas, por ex.,para pigmentar tintas 

(tintas para artistas 5/06) [2] 
 
Composições de revestimento à base de polissacarídeos ou seus 
derivados [5] 
 
101/00 . Composições de revestimento de celulose, celulose 

modificada ou derivados da celulose [5] 
101/02 . Celulose; Celulose modificada [5] 
101/04 . . Oxicelulose; Hidrocelulose [5] 
101/06 . . Hidrato de celulose [5] 
101/08 . Derivados de celulose [5] 
101/10 . . Ésteres de ácidos orgânicos [5] 
101/12 . . . Acetato de celulose [5] 
101/14 . . . Ésteres misturados, por ex., acetobutirato de 

celulose [5] 
101/16 . . Ésteres de ácidos inorgânicos [5] 
101/18 . . . Nitrato de celulose [5] 
101/20 . . Ésteres tanto de ácidos orgânicos como de 

inorgânicos [5] 
101/22 . . Xantato de celulose [5] 
101/24 . . . Viscose [5] 
101/26 . . Èteres de celulose [5] 
101/28 . . . Èteres de alquila [5] 
101/30 . . . Éteres de arila; Éteres de aralquila [5] 
101/32 . . Éteres-ésteres celulósicos [5] 
 
103/00 Composições de revestimento à base de amido, amilose 

ou amilopectina ou seus derivados ou produtos de 
degradação [5] 

103/02 . Amido; Seus produtos de degradação, por ex., dextrina 
[5] 

103/04 . Derivados do amido [5] 
103/06 . . Ésteres [5] 
103/08 . . Éteres [5] 
103/10 . . Amido oxidado [5] 
103/12 . Amilose; Amilopectina; Produtos de degradação dos 

mesmos [5] 
103/14 . Derivados da amilose; Derivados da amilopectina [5] 
103/16 . . Ésteres [5] 
103/18 . . Éteres [5] 
103/20 . . Amilose oxidada; Amilopectina oxidada [5] 

105/00 Composições de revestimento à base de polissacarídeos 
ou seus derivados, não incluídas nos grupos 101/00 ou 
103/00 [5] 

105/02 . Dextrato; Seus derivados [5] 
105/04 . Ácido algínico; Seus derivados [5] 
105/06 . Pectina; Seus derivados [5] 
105/08 . Quitina; Sulfato de condroitina; Ácido hialurônico; 

Seus derivados [5] 
105/10 . Heparina; Seus derivados [5] 
105/12 . Agar-agar; Seus derivados [5] 
105/14 . Hemicelulose; Seus derivados [5] 
105/16 . Ciclodextrina; Seus derivados [5] 
 
Composições de revestimento à base de borrachas ou seus 
derivados [5] 
 
107/00 Composição de revestimento à base de borracha 

natural [5] 
107/02 . Látex [5] 
109/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 

ou copolímeros de hidrocarboneto de dienos conjugados 
[5] 

109/02 . Copolímeros com acrilonitrila [5] 
109/04 . . Látex [5] 
109/06 . Copolímeros com estireno [5] 
109/08 . . Látex [5] 
109/10 . Látex (109/04 , 109/08 têm prioridade) [5] 
111/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 

ou copolímeros de cloropreno [5] 
111/02 . Látex [5] 
113/00 Composições de revestimento à base de borrachas 

contendo grupos carboxilas [5] 
113/02 . Látex [5] 
115/00 Composições de revestimento à base de derivados da 

borracha (111/00, 113/00 têm prioridade) [5] 
115/02 . Derivados da borracha contendo halogênio [5] 
117/00 Composições de revestimento à base de borracha de 

recuperação [5] 
119/00 Composições de revestimento à base de borrachas, não 

incluídas nos grupos 107/00 a 117/00 [5] 
119/02 . Látex [5] 
121/00 Composições de revestimento à base de borrachas não-

especificadas [5] 
121/02 . Látex [5] 
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Composições de revestimento à base de compostos 
macromoleculares orgânicos obtidos por reações envolvendo 
somente ligações insaturadas carbono-carbono [5] 
 
Nota 
 Os grupos 123/00 a 149/00 devem ser interpretados de 

acordo com as Notas (2), (3) e (4) (e) após o título da 
subclasse C 08 F. [5] 

 
123/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 

ou copolímeros de hidrocarboneto alifáticos insaturados 
tendo somente uma ligação dupla carbono-carbono; 
Composições de revestimento à base de derivados desses 
polímeros [5] 

123/02 . não-modificadas pelo pós-tratamento químico [5] 
123/04 . . Homopolímeros ou copolímeros de eteno [5] 
123/06 . . . Polieteno [5] 
123/08 . . . Copolímeros de eteno (123/16 tem prioridade) 

[5] 
123/10 . . Homopolímeros ou copolímeros de propeno [5] 
123/12 . . . Polipropeno [5] 
123/14 . . . Copolímeros de propeno (123/16 tem 

prioridade) [5] 
123/16 . . Copolímeros de eteno-propeno ou eteno-propeno-

dieno [5] 
123/18 . . Homopolímeros ou copolímeros de hidrocarboneto 

com quatro ou mais átomos de carbono [5] 
123/20 . . . tendo de quatro a nove átomos de carbono [5] 
123/22 . . . . Copolímeros de isobuteno; Borrachas de 

butil [5] 
123/24 . . . tendo dez ou mais átomos de carbono [5] 
123/26 . modificadas pelo pós-tratamento químico [5] 
123/28 . . pela reação com halogênios ou compostos contendo 

halogênios (123/32 tem prioridade) [5] 
123/30 . . por oxidação [5] 
123/32 . . pela reação com compostos contendo fósforo ou 

enxofre [5] 
123/34 . . . por clorosulfonação [5] 
123/36 . . pela reação com compostos contendo nitrogênio, 

por ex., por nitração [5] 
 
125/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 

ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono, e pelo menos uma delas 
sendo terminadas por um anel carbocíclico aromático; 
Composições de revestimento à base de derivados de tais 
polímeros [5] 

125/02 . Homopolímeros ou copolímeros de hidrocarboneto [5] 
125/04 . . Homopolímeros ou copolímeros de estireno [5] 
125/06 . . . Poliestireno [5] 
125/08 . . . Copolímeros de estireno (129/08, 135/06, 

155/02 têm prioridade) [5] 
125/10 . . . . com dienos conjugados [5] 
125/12 . . . . com nitrilas insaturadas [5] 
125/14 . . . . com ésteres insaturados [5] 
125/16 . . Homopolímeros ou copolímeros de estirenos alquil-

substituídos [5] 
125/18 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 

aromáticos contendo outros elementos que não carbono 
e hidrogênio [5] 

 
127/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 

ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por um halogênio; Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros [5] 

127/02 . não-modificados pelo pós-tratamento químico [5] 
127/04 . . contendo átomos de cloro [5] 
127/06 . . . Homopolímero ou copolímeros de cloreto de 

vinila [5] 
127/08 . . . Homopolímeros ou copolímeros de cloreto de 

vinilideno [5] 
127/10 . . contendo átomos de bromo ou iodo [5] 
127/12 . . contendo átomos de flúor [5] 
127/14 . . . Homopolímeros ou copolímeros de fluoreto de 

vinila [5] 
127/16 . . . Homopolímeros ou copolímeros de fluoreto de 

vinilideno [5] 
127/18 . . . Homopolímeros ou copolímeros de 

tetrafluoretileno [5] 
127/20 . . . Homopolímeros ou copolímeros de 

hexafluorpropeno [5] 
127/22 . modificadas pelo pós-tratamento químico [5] 
127/24 . . halogenadas [5] 
129/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 

ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono, e pelo menos um deles 
sendo terminado por um radical álcool, éter, aldeído, 
cetona, acetal, ou cetal; Composições de revestimento à 
base de polímeros hidrolisados de ésteres de álcoois 
insaturados com ácidos carboxílicos saturados; 
Composições de revestimento à base de derivados de tais 
polímeros [5] 

129/02 . Homopolímeros ou copolímeros de álcoois insaturados 
(129/14 tem prioridade) [5] 

129/04 . . Álcool polivinílico; Homopolímeros ou 
copolímeros parcialmente hidrolisados de ésteres de 
álcoois insaturados com ácidos carboxílicos 
saturados [5] 

129/06 . . Copolímeros de álcool alílico [5] 
129/08 . . . com monômeros aromáticos de vinila [5] 
129/10 . Homopolímeros ou copolímeros de éteres insaturados 

(135/08 tem prioridade) [5] 
129/12 . Homopolímeros ou copolímeros de cetonas insaturadas 

[5] 
129/14 . Homopolímeros ou copolímeros de acetais ou cetais 

obtidos por polimerização de acetais insaturados ou 
cetais ou pelo pós-tratamento de polímeros de álcoois 
insaturados [5] 

131/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono, e pelo menos um deles 
sendo terminado por um radical acilóxi de um ácido 
carboxílico saturado, de ácido de carbono, ou de um 
ácido halofórmico (à base de polímeros hidrolisados 
129/00); Composições de revestimento à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

131/02 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de ácidos 
monocarboxílicos [5] 
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131/04 . . Homopolímeros ou copolímeros de acetato de vinila 
[5] 

131/06 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de ácidos 
policarboxílicos [5] 

131/08 . . de ácido ftálico [5] 
133/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 

ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono, e pelo menos um deles 
sendo terminado por somente um radical carboxila, ou 
de seus sais, anidridos, ésteres, amidas, imidas ou 
nitrilas; Composições de revestimento à base de tais 
polímeros [5] 

133/02 . Homopolímeros ou copolímeros de ácidos; Seus sais 
metálicos ou de amônia [5] 

133/04 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres [5] 
133/06 . . de ésteres contendo somente carbono, hidrogênio, e 

oxigênio, o átomo de oxigênio estando presente 
unicamente como parte do radical carboxila [5] 

133/08 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de 
ácido acrílico [5] 

133/10 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de 
ácido metacrílico [5] 

133/12 . . . . Homopolímeros ou copolímeros de 
metacrilato de metila [5] 

133/14 . . de ésteres contendo halogênio, nitrogênio, enxofre, 
ou átomos de oxigênio além do oxigênio do radical 
carboxila [5] 

133/16 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres 
contendo átomos de halogênio [5] 

133/18 . Homopolímeros ou copolímeros de nitrilas [5] 
133/20 . . Homopolímeros ou copolímeros de acrilonitrila 

(155/02 tem prioridade) [5] 
133/22 . . Homopolímeros ou copolímeros de nitrilas 

contendo quatro ou mais átomos de carbono [5] 
133/24 . Homopolímeros ou copolímeros de amidas ou 

imidas [5] 
133/26 . . Homopolímeros ou copolímeros de acrilamida ou 

metacrilamida [5] 
135/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 

ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono, e pelo menos um deles 
sendo terminado por um radical carboxila, e contendo 
pelo menos um outro radical carboxila na molécula, ou 
de sais, anidridos, ésteres, amidas, imidas ou nitrilas dos 
mesmos; Composições de revestimento à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

135/02 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres (135/06, 
135/08 têm prioridade) [5] 

135/04 . Homopolímeros ou copolímeros de nitrilas (135/06, 
135/08 têm prioridade) [5] 

135/06 . Copolímeros com monômeros aromáticos de vinila [5] 
135/08 . Copolímeros com éteres de vinila [5] 
 

137/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono, e pelo menos um deles 
sendo terminado por um anel heterocíclico contendo 
oxigênio (à base de polímeros de ésteres cíclicos de ácidos 
polifuncionais 131/00; à base de polímeros de anidridos 
cíclicos de ácidos insaturados 135/00); Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros [5] 

139/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono, e pelo menos um deles 
sendo terminado por uma ligação simples ou dupla a 
nitrogênio ou por um anel heterocíclico contendo 
nitrogênio; Composições de revestimento à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

139/02 . Homopolímeros ou copolímeros de vinilamina [5] 
139/04 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 

contendo anéis heterocíclicos tendo nitrogênio como 
membro do anel [5] 

139/06 . . Homopolímeros ou copolímeros de N-
vinilpirrolidonas [5] 

139/08 . . Homopolímeros ou copolímeros de vinil- 
piridina [5] 

141/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono, e pelo menos um deles 
sendo terminado por uma ligação a enxofre ou por um 
anel heterocíclico contendo enxofre; Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros [5] 

143/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, cada qual tendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono, e contendo boro, silício, 
fósforo, selênio, telúrio, ou um metal; Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros (à 
base de derivados de sais metálicos de polímeros, por ex., 
fenolatos, alcoolatos, ver as composições de revestimento à 
base dos compostos de base) [5] 

143/02 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 
contendo fósforo [5] 

143/04 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 
contendo silício [5] 

145/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros de compostos não possuindo radicais 
alifáticos insaturados na cadeia principal , e tendo uma 
ou mais ligações duplas carbono-carbono num sistema 
de anéis carbocíclicos ou heterocíclicos; Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros (à 
base de polímeros de ésteres cíclicos de ácidos 
polifuncionais 131/00; à base de polímeros de anidridos 
cíclicos ou de imidas cíclicas 135/00) [5] 

145/02 . Polímeros de cumarona-indeno [5] 
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147/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros de compostos tendo um ou mais radicais 
alifáticos insaturados, tendo pelo menos um deles duas 
ou mais ligações duplas carbono-carbono; Composições 
de revestimento à base de derivados de tais polímeros 
(145/00 tem prioridade; à base de borracha de dienos 
conjugados 109/00 a 121/00) [5] 

149/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros de compostos tendo um ou mais ligações 
triplas carbono-carbono; Composições de revestimento 
à base de derivados de tais polímeros [5] 

151/00 Composições de revestimento à base de polímeros 
enxertados nos quais o componente enxertado é obtido 
por reações envolvendo somente ligações insaturadas 
carbono-carbono (à base de polímeros ABS 155/02); 
Composições de revestimento à base de derivados de tais 
polímeros [5] 

151/02 . enxertados sobre polissacarídeos [5] 
151/04 . enxertados sobre borrachas [5] 
151/06 . enxertados sobre homopolímeros ou copolímeros de 

hidrocarboneto alifáticos contendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono [5] 

151/08 . enxertados sobre compostos macromoleculares obtidos 
de outro modo que não por reações envolvendo 
ligações insaturadas carbono-carbono [5] 

151/10 . enxertados sobre materiais inorgânicos [5] 
153/00 Composições de revestimento à base de copolímeros em 

bloco contendo pelo menos uma seqüência de um 
polímero obtido por reações envolvendo somente 
ligações insaturadas carbono-carbono; Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros [5] 

153/02 . Monômeros vinílicos aromáticos e dienos 
conjugados [5] 

155/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros, obtida por reações de polimerização 
envolvendo somente ligações insaturadas carbono-
carbono, não incluída nos grupos 123/00 a 153/00 [5] 

155/02 . Polímeros ABS [5] 
155/04 . Produtos de poliadiação obtidos por síntese diênica [5] 
157/00 Composições de revestimento à base de polímeros não-

especificados obtidos por reações envolvendo somente 
ligações insaturadas carbono-carbono [5] 

157/02 . Copolímeros de monocarbonetos de óleo mineral [5] 
157/04 . Copolímeros nos quais apenas o monômero minoritário 

é definido [5] 
157/06 . Homopolímeros ou copolímeros contendo elementos 

diferentes de carbono e hidrogênio [5] 
157/08 . . contendo átomos de halogênio 
157/10 . . contendo átomos de oxigênio [5] 
157/12 . . contendo átomos de nitrogênio [5] 

Composições de revestimento à base de compostos 
macromoleculares orgânicos obtidos de outro modo que não 
por reações envolvendo somente ligações insaturadas carbono-
carbono [5] 
 
159/00 Composições de revestimento à base de poliacetais; 

Composições de revestimento à base de derivados de 
poliacetais [5] 

159/02 . Poliacetais contendo somente seqüências 
polioximetileno [5] 

159/04 . Copolióximetileno [5] 
161/00 Composições de revestimento à base de polímeros de 

condensação de aldeídos ou cetonas (com poliálcoois 
159/00; com polinitrilas 177/00); Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros [5] 

161/02 . Polímeros de condensação de somente aldeídos ou 
cetonas [5] 

161/04 . Polímeros de condensação de somente aldeídos ou 
cetonas com fenóis [5] 

161/06 . . de aldeídos com fenóis [5] 
161/08 . . . com fenóis monohídricos [5] 
161/10 . . . . Condensados fenol-formaldeídos [5] 
161/12 . . . com fenóis polihídricos [5] 
161/14 . . . Condensados fenol-aldeídos modificados [5] 
161/16 . . de cetonas com fenóis [5] 
161/18 . Polímeros de condensação de somente aldeídos ou 

cetonas com hidrocarbonetos aromáticos ou seus 
derivados de halogênio [5] 

161/20 . Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 
somente compostos contendo hidrogênio ligados ao 
nitrogênio (com aminofenóis 161/04) [5] 

161/22 . . de aldeídos com compostos acíclicos ou 
carbocíclicos [5] 

161/24 . . . com uréia ou tio-uréia [5] 
161/26 . . de aldeídos com compostos heterocíclicos [5] 
161/28 . . . com melamina [5] 
161/30 . . de aldeídos com compostos heterocíclicos e 

compostos acíclicos ou carbocíclicos [5] 
161/32 . . Condensados amina-aldeídos modificados [5] 
161/34 . Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 

monômeros abrangidos por pelo menos dois dos 
grupos 161/04, 161/18 e 161/20 [5] 

163/00 Composições de revestimento à base de resinas epóxi; 
Composições de revestimento à base de derivados de 
resinas epóxi [5] 

163/02 . Éteres poliglicídicos de bis-fenóis [5] 
163/04 . Epoxinovalacas [5] 
163/06 . Isocianuratos triglicidílicos [5] 
163/08 . Polienos polimerizados epoxidados [5] 
163/10 . Resinas epóxi modificadas por compostos 

insaturados [5] 
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Nota: 
 
 Nos grupos 165/00 a 185/00, salvo indicação contrária, as 

composições de revestimento à base de compostos 
macromoleculares obtidos por reações que formam duas 
ligações diferentes na cadeia principal são classificadas 
somente de acordo com a ligação presente em excesso [5] 

 
165/00 Composições de revestimento à base de compostos 

macromoleculares obtidos por reações que formam uma 
ligação carbono-carbono na cadeia principal (107/00 a 
157/00, 161/00 têm prioridade); Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros [5] 

165/02 . Polifenilenos [5] 
165/04 . Polixilenos [5] 
 
167/00 Composições de revestimento à base de poliésteres 

obtidos por reações que formam uma ligação  éster-
carboxílica na cadeia principal (à base de poliéster-
amidas 177/12; à base de poliéster-imidas 179/08); 
Composições de revestimento  à base de derivados de 
tais polímeros [5] 

167/02 . Poliésteres derivados de ácidos dicarboxílicos e 
compostos dihidroxilados (167/06 tem prioridade) [5] 

167/03 . . os ácidos dicarboxílicos e ou compostos 
dihidroxilados tendo os grupos hidroxila e carboxila 
diretametne ligados aos aneis aromáticos [5] 

167/04 . Poliésteres derivados de ácidos hidroxicarboxílicos, 
por ex.,lactonas (167/06 tem prioridade) [5] 

167/06 . Poliésteres insaturados com insaturação carbono-
carbono [5] 

167/07 . . tendo ligações insaturadas carbono-carbono 
terminais [5] 

167/08 . Poliésteres modificados com óleos graxos superiores 
ou seus ácidos, ou com resinas naturais ou ácidos de 
resinas [5] 

169/00 Composições de revestimento à base de policarbonatos; 
Composições de revestimento à base de derivados de 
policarbonatos [5] 

171/00 Composições de revestimento à base de poliéteres 
obtidos por reações que formam uma ligação de éter na 
cadeia principal (à base de poliacetais 159/00; à base de 
resinas epóxi 163/00; à base de politioéter-éteres 181/02; à 
base de poliétersulfonas 181/06); Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros [5] 

171/02 . Oxidos de polialquileno [5] 
171/03 . . Poliepihalohidrinas [5] 
171/08 . Poliéteres derivados de compostos hidroxila ou de seus 

derivados metálicos (171/02 tem prioridade) [5] 
171/10 . . de fenóis [5] 
171/12 . . . Óxidos de polifenilenos [5] 
171/14 . . Polímeros do álcool furfurílico [5] 
173/00 Composições de revestimento à base de composição 

macromoleculares obtidos por reações que formam uma 
ligação contendo oxigênio ou oxigênio e carbono na 
cadeia principal, não incluídas nos grupos 159/00 a 
171/00; Composições de revestimento à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

173/02 . Polianidridos [5] 

175/00 Composições de revestimento à `base de poliuréias ou 
poliuretanas; Composições de revestimento à base de 
derivados de tais polimeros [5] 

175/02 . Poliuréias [5] 
175/04 . Poliuretanas [5] 
175/06 . . de poliésteres [5] 
175/08 . . de poliéteres [5] 
175/10 . . de poliacetais [5] 
175/12 . . de compostos contendo nitrogênio e hidrogênio 

ativo, o átomo de nitrogênio não sendo parte do 
grupo isocianato [5] 

175/14 . . Poliuretanas tendo ligações insaturadas carbono-
carbono [5] 

175/16 . . . tendo ligações insaturadas carbono-carbono 
terminais [5] 

177/00 Composições de revestimento à base de poliamidas 
obtidas por reações que formam uma ligação amida-
carboxílica na cadeia principal (à base de polihidrazidas 
179/06; à base de poliamidas-imidas 179/08); Composições 
de revestimento à base de derivados de tais polímeros 
[5] 

177/02 . Derivados de poliamidas de ácidos ω-
aminocarboxílicos ou de suas lactamas (177/10 tem 
prioridade) [5]  

177/04 . Poliamidas derivadas de ácidos α-aminocarboxílicos 
(177/10 tem prioridade) [5] 

 
177/06 . Poliaminas derivadas de poliaminas e ácidos 

policarboxílicos (177/10 tem prioridade) [5] 
177/08 . . de poliaminas e de ácidos graxos insaturados 

polimerizados [5] 
177/10 . Poliamidas derivadas de grupos amino e carboxila 

unidos aromaticamente de ácidos aminocarboxílios ou 
de poliaminas e de ácidos policarboxílicos [5] 

177/12 . Poliésteramidas [5] 
179/00 Composições de revestimento à base de compostos 

macromoleculares obtidos por reações que formam na 
cadeia principal da macromolécula uma ligação 
contendo nitrogênio, com ou sem oxigênio ou somente 
carbono, não incluídas nos grupos 161/00 a 177/00 [5] 

179/02 . Poliaminas [5] 
179/04 . Policondensados, tendo anéis heterocíclicos contendo 

nitrogênio na cadeia principal polihidrazida; Ácidos de 
poliamida ou precursores similares de poliimidas [5] 

179/06 . . Polihidrazidas; Politriazóis; Poliamino-Triazóis; 
Polioxadiazóis [5] 

179/08 . . Poliimidas; Poliéster-imidas; Poliamidas-imidas; 
Ácidos de Poliamidas ou precursores similares de 
poliimidas [5] 

181/00 Composições de revestimento baseados em compostos 
macromoleculares obtidos por reações que formam na 
cadeia principal da macromolécula uma ligação 
contendo enxofre, com ou sem nitrogênio, oxigênio ou 
somente carbono; Composições de revestimento à base 
de polissulfonas; Composições de revestimento à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

181/02 . Politioéteres; Politioéter-éteres [5] 
181/04 . Polisulfitos [5] 
181/06 . Polisulfonas; Poliétersulfonas [5] 
181/08 . Polisulfonatos [5] 
181/10 . Polisulfonamidas; Polisulfonimidas [5] 
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183/00 Composições de revestimento à base de compostos 
macromoleculares obtidos por reações que formam na 
cadeia principal da macromolécula uma ligação 
contendo silício, com ou sem enxofre, nitrogênio; 
oxigênio; ou somente carbono; Composições de 
revestimento à base de derivados de tais polímeros [5] 

183/02 . Polisilicatos [5] 
183/04 . Polisiloxanas [5] 
183/05 . . contendo silício ligado a nitrogênio [5] 
183/06 . . contendo silício ligado a grupos contendo oxigênio 

(183/12 tem prioridade) [5] 
183/07 . . contendo silício ligado a grupos alifáticos 

insaturados [5] 
183/08 . . contendo silício ligado a grupos orgânicos contendo 

átomos diferentes de carbono, hidrogênio e 
oxigênio [5] 

183/10 . Copolímeros em bloco ou enxertados contendo 
seqüências de polisilixanas (obtido por polimerização 
de um composto tendo uma ligação dupla carbono-
carbono sobre um polisiloxano 151/08, 153/00) [5] 

183/12 . . contendo seqüências de poliéter [5] 
183/14 . nas quais pelo menos dois átomos de silício mais não 

todos, estão unidos por ligações diferentes de átomos 
de oxigênio (183/10 tem prioridade) [5] 

183/16 . nas quais pelo menos dois átomos de silício mas não 
todos estão unidos por ligações diferentes de átomos de 
oxigênio  [5] 

185/00 Composições de revestimento à base de compostos 
macromoleculares obtidos por reações que formam na 
cadeia principal da molécula uma ligação contendo 
átomos diferentes de silício, enxofre, nitrogênio, oxigênio 
e carbono; Composições de revestimento à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

185/02 . contendo fósforo [5] 
185/04 . contendo boro [5] 
187/00 Composições de revestimento à base de compostos 

macromoleculares não-especificados, obtidos de outro 
modo que não por reações de polimerização envolvendo 
somente ligações carbono-carbono insaturados [5] 

Composições de revestimento à base de compostos naturais 
macromoleculares ou seus derivados (à base de polisacarídeos 
101/00 a 105/00, à base de borracha natural 107/00) [5] 
 
189/00 Composições de revestimento à base de proteínas; 

Composições de revestimento à base de seus derivados 
(preparados alimentícios A 23 J 3/00) [5] 

189/02 . Condensados caseína-aldeído [5] 
189/04 . Produtos derivados de materiais de refugo, por ex., 

chifre, pata de animal, pelo [5] 
189/06 . . derivados de couro ou pele [5] 
191/00 Composições de revestimento à base de óleos, graxas ou 

ceras; Composições de revestimento à base de seus 
derivados (composições de polimento, ceras para esquis C 
09 G; sabões, composições de detergentes C 11 D) [5] 

191/02 . Óleos vulcanizados, por ex., factice [5] 
191/04 . Óleos de linaza oxidados (�linoxina�) [5] 
191/06 . Ceras [5] 
191/08 . . Ceras minerais [5] 
193/00 Composições de revestimento à base de resinas naturais; 

Composições de revestimento à base de seus derivados 
(composições de polimento C 09 G) [5] 

193/02 . Goma laca [5] 
193/04 . Breu [5] 
195/00 Composições de revestimento à base de materiais 

betuminososos, por ex., asfalto, alcatrão, piche [5] 
197/00 Composições de revestimento à base de materiais 

contendo lignina 
197/02 . Materiais lignocelulósicos, por ex., madeira, palha, 

bagaço [5] 
199/00 Composições de revestimento à base de compostos 

macromoleculares naturais ou de seus derivados, não 
incluídos nos grupos 189/00 a 197/00  [5] 

 
 
201/00 Composições de revestimento à base de compostos 

macromoleculares não-especificados [5] 
201/02 . caracterizados pela presença de grupos específicos [5] 
201/04 . . contendo átomos de halogênio[5] 
201/06 . . contendo átomos de oxigênio [5] 
201/08 . . . Grupos carboxila [5] 
201/10 . . contendo grupos silano hidrolisáveis [5] 
 

 
 
 
C 09 F RESINAS NATURAIS; VERNIZ A ÁLCOOL; ÓLEOS SECANTES; SECANTES (SECATIVOS); TEREBENTINA 

 

1/00 Obtenção, purificação ou modificação química de 
resinas naturais, por ex., óleo-resinas 

1/02 . Purificação 
1/04 . Modificação química, por ex., esterificação 

(saponáceos à  base de resinas C 11 D) 
3/00 Obtenção de essência de terebentina 
3/02 . como subproduto do processo de fabricação de polpa 

de papel 

5/00 Obtenção de óleos secantes (preparação de óleos 
sintéticos por polimerização C 08 F, G) 

5/02 . de fontes naturais [2] 
5/04 . . de castanhas de caju 
5/06 . por desidratação de ácidos graxos ou óleos 

hidroxilados 
5/08 . por esterificação de ácidos graxos 
5/10 . Refinação 
5/12 . . por destilação 
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7/00 Modificação química de óleos secantes (modificação por 

copolimerização C 08 F; por policondensação C 08 G; 
factice C 08 H) 

7/02 . por oxidação 
7/04 . por voltolização 
7/06 . por polimerização 

 
7/10 . por reestirificação 
7/12 . Aparelhos para esse fim 
 
9/00 Compostos utilizáveis como secantes (secativos) 
 
11/00 Preparação de verniz a álcool 

7/08 . por isomerização 

 

C 09 G COMPOSIÇÕES POLIDORAS QUE NÃO O VERNIZ A ÁLCOOL; CERAS PARA ESQUIS 

 

1/00 Composições polidoras (verniz a álcool C 09 F 11/00; 
detergentes C 11 D) 

1/02 . contendo abrasivos ou agentes de polimento 
1/04 . Dispersões aquosas (1/02 tem prioridade) 
1/06 . Outras composições polidoras 
1/08 . . à base de cera 
1/10 . . . à base de mistura de cera e resinas naturais ou 

sintéticas 

1/12 . . . . misturas de cera e de policondensados 
contendo silício 

1/14 . . à base de susbtâncias não cerosas 
1/16 . . . de resinas naturais ou sintéticas 
1/18 . . . de outras substâncias 
3/00 Ceras para esquis 

 

C 09 H  PREPARO DE COLA OU GELATINA 
 
Nota 
 As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
 (ii) tratamento de têxteis ou lavagem de superfícies sólidas de materiais são também classificados na subclasse C 12 S. [5] 

 

1/00 Tratamento preliminar de matérias-primascontendo 
colágeno para a manufatura de cola 

1/02 . de ossos (desgorduramento de ossos C 11 B) 
1/04 . de peles, cascos, ou refugos de couro (recuperação de 

agentes de curtimento C 14 C) 
 
3/00 Isolamento de cola ou gelatina das matérias primas, por 

extração, por aquecimento (gelatina para produtos 
alimentícios A 23 J 1/10) 

3/02 Purificação de soluções de gelatina 
 
5/00 Estabilização de soluções de cola ou gelatina 
 
7/00 Preparação de gelatina insolúvel na água 
 
9/00 Secagem de cola ou gelatina 
9/02 . em forma de películas 
9/04 . em forma de grânulos, por ex., contas 
 

 
 
 
C 09 J ADESIVOS, PROCESSOS ADESIVOS EM GERAL (PARTE NÃO-MECÂNICA); PROCESSOS ADESIVOS NÃO INCLUÍDOS 

EM OUTRO LOCAL; USO DE MATERIAIS COMO ADESIVOS (adesivos cirúrgicos A 61 L 25/00; processos para aplicar líquidos 
ou outros materiais fluentes a superfícies em geral B 05 D; adesivos nas bases de compostos macromoleculares orgânicos não-
especificados usados como agentes de ligação em produtos em camadas B 32 B; polímeros em geral C 08 F, G; produção de tecidos 
têxteis de camadas múltiplas D 06 M 17/00) [5] 

 
 Notas 
 
(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
 � �Emprego de materiais como adesivos� significa o emprego de polímeros ou produtos conhecidos ou novos; 
 � �borracha� inclui: 
  (a) borrachas naturais ou dienos conjugados; 
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  (b) borracha em geral (para uma borracha específica, diferente da borracha natural ou borrachas de dienos conjugados, ver o grupo 

previsto para os adesivos à base de compostos macromoleculares); 
 � �à base de� está definido pela Nota (3), abaixo: [5] 
(2) Nesta subclasse, os adesivos que contêm substâncias macromoleculares  orgânicas específicas são classificados unicamente segundo a 

substância macromolecular; as substâncias não-macromoleculares não são tomadas em consideração. 
 Exemplo: um adesivo que contém polietileno e amino-propiltrimetóxisilano é classificado no grupo 123/06. Entretanto, os adesivos 

contendo combinações de compostos não-macromoleculares orgânicos com pelo menos uma ligação insaturada carbono-carbono 
polimerizável, com pré-polímeros ou polímeros diferentes dos polímeros insaturados dos grupos 159/00 a 187/00, são classificados de 
acordo com o componente não-macromolecular insaturado no grupo 4/00. 

 Exemplo: um adesivo contendo polietileno e estireno monômero é classificado no grupo 4/00. 
 Os aspectos relativos à natureza física dos adesivos ou aos efeitos produzidos, como os definidos no grupo 9/00, se estão clara e 

explicitamente mencionados, são também classificados nesta subclasse. 
 Os adesivos caracterizados por outros aspectos, por ex., aditivos, são classificados no grupo 11/00, a menos que o constituinte 

macromolecular esteja especificado [5] 
(3) Nesta subclasse, os adesivos que compreendem dois ou mais constituintes macromoleculares são classificados de acordo com os 

constituintes macromoleculares ou constituintes presentes em maior proporção, isto é, constituintes no qual o adesivo é baseado. Se o 
adesivo baseia-se em dois ou mais constituintes, presentes em proporções iguais, o adesivo é classificado segundo cada um dos 
constituintes. [5] 

 Exemplo: um adesivo contendo 80 partes de polietileno e 20 partes de cloreto de polivinila é classificado no grupo 123/06. Um adesivo 
contendo 40 partes de polietileno e 40 partes de policloreto de vinila é classificado nos grupos 123/06 e 127/06. [5] 

(4) Nos grupos 101/00 a 201/00, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação relativos aos constituintes macromoleculares adicionais 
do adesivo. Os códigos de indexação, os quais são escolhidos dentre tais grupos, têm a mesma numeração dos símbolos da classificação, 
porém usa-se dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua e devem ser ligados. 

 Exemplo: um adesivo contendo 80 partes de polietileno e 20 partes de cloreto de polivinila é classificado e indexado como se segue: 
 C 09 J 123/06 // (C 09 J 123/06; 127:06) [5] 
(5) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de código de 

indexação. [6] 
 
Índice da Subclasse: 
 
ADESIVOS 
 À base de constituintes inorgânicos ................................ 1/00 
 À base de constituintes macromoleculares  
 orgânicos.......................................................101/00 a 201/00 
 À base de compostos não- 
 macromoleculares orgânicos com pelo  
 menos uma ligação insaturada 
 carbono-carbono polimerizável....................................... 4/00 

 
 
 
 Natureza física ou efeitos produzidos..............................9/00 
 Outras características, por ex., aditivos .........................11/00 
PROCESSOS ADESIVOS EM GERAL; 
PROCESSOS ADESIVOS NÃO INCLUÍDOS EM 
OUTRO LOCAL ............................................................................5/00 
ADESIVOS NA FORMA DE PELÍCULAS  
OU FOLHAS ..................................................................................7/00 

 

1/00 Adesivos com componentes adesivos inorgânicos 
1/02 . com silicatos alcalinos hidrossolúveis 
 
4/00 Adesivos à base de compostos não-macromoleculares 

orgânicos tendo pelo menos uma ligação insaturada 
carbono-carbono polimerizável [5] 

4/02 . Monômeros acrílicos [5] 
4/04 . . Monômeros cianoacrílicos [5] 
4/06 . em combinação com um composto macromolecular 

diferente de um polímero insaturado dos grupos 159/00 
a 187/00 [5] 

 
5/00 Processos adesivos em geral; Processos adesivos não 

incluídos em outro local (dispositivos para aplicação de 
cola a superfícies a serem unidas B 05, B 27 G 11/00) 

5/02 . compreendendo o tratamento preliminar de superfícies 
a serem untadas 

5/04 . aplicação separada de ingredientes adesivos às 
diferentes superfícies a serem unidas 

5/06 . compreendendo o aquecimento do adesivo aplicado 
5/08 . Emprego de adesivos espumosos 
5/10 . União de materiais por isolamento de bordas 

superpostas com inserção de matéria plástica 

7/00 Materiais adesivos em forma de películas ou folhas 
7/02 . em suportes 
7/04 . . em papel ou tecidos (emplastros adesivos A 61 L 

15/06) 
 
9/00 Adesivos caracterizados por sua natureza física ou 

efeitos produzidos (7/00 tem prioridade) [5] 
9/02 . Adesivos condutores de eletricidade [5] 
 
11/00 Outras características, por ex., aditivos [5] 
11/02 . Aditivos não-macromoleculares [5] 
11/04 . . inorgânicos [5] 
11/06 . . orgânicos [5] 
11/08 . Aditivos macromoleculares [5] 
 
Adesivos à base de polissacarídeos ou seus derivados [5] 
 
101/00 Adesivos à base de celulose, celulose modificada, ou 

derivados da celulose [5] 
101/02 . Celulose; Celulose modificada [5] 
101/04 . . Oxicelulose; Hidrocelulose [5] 
101/06 . . Hidrato de celulose [5] 
101/08 . Derivados de celulose [5] 
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101/10 . . Ésteres de ácidos orgânicos [5] 
101/12 . . . Acetato de celulose [5] 
101/14 . . . Ésteres misturados, por ex., acetobutirato de 

celulose [5] 
101/16 . . Ésteres de ácidos inorgânicos [5] 
101/18 . . . Nitrato de celulose [5] 
101/20 . . Ésteres tanto de ácidos orgânicos como de 

inorgânicos [5] 
101/22 . . Xantato de celulose [5] 
101/24 . . . Viscose [5] 
101/26 . . Éteres de celulose [5] 
101/28 . . . Éteres de alquila [5] 
101/30 . . . Éteres de arila; Éteres de aralquila [5] 
101/32 . . Éteres-ésteres celulósicos [5] 
 
103/00 Adesivos à base de amido, amilose, ou amilopectina ou 

seus derivados ou produtos de degradação [5] 
103/02 . Amido; Seus produtos de degradação, por ex., 

dextrina [5] 
103/04 . Derivados do amido [5] 
103/06 . . Ésteres [5] 
103/08 . . Éteres [5] 
103/10 . . Amido oxidado [5] 
103/12 . Amilose; Amilopectina; Produtos de degradação dos 

mesmos [5] 
103/14 . Derivados de amilose; Derivados da amilopectina [5] 
103/16 . . Ésteres [5] 
103/18 . . Éteres [5] 
103/20 . . Amilose oxidada; Amilopectina oxidada [5] 
 
105/00 Adesivos à base de polissacarídeos ou seus derivados, 

não incluídos nos grupos 101/00 ou 103/00 [5] 
105/02 . Dextrano; Seus derivados [5] 
105/04 . Ácido algínico; Seus derivados [5] 
105/06 . Pectina; Seus derivados [5] 
105/08 . Quitina; Sulfato de condroitina;  Ácido hialurônico; 

Seus derivados [5] 
105/10 . Heparina; Seus derivados [5] 
105/12 . Agar-agar; Seus derivados [5] 
105/14 . Hemicelulose;Seus derivados [5] 
105/16 . Ciclodextrina; Seus derivados [5] 
 
Adesivos à base de borrachas ou seus derivados [5] 
 
107/00 Adesivos à base de borracha natural [5] 
107/02 . Látex [5] 
109/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 

hidrocarboneto de dienos conjugados [5] 
109/02 . Copolímeros com acrilonitrila [5] 
109/04 . . Látex [5] 
109/06 . Copolímeros com estireno [5] 
109/08 . . Látex [5] 
109/10 . Látex (109/04, 109/08 têm prioridade) [5] 
111/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 

cloropreno [5] 
111/02 . Látex [5] 
113/00 Adesivos à base de borrachas contendo grupos carboxilas 

[5] 
113/02 . Látex [5] 

 
115/00 Adesivos à base de derivados da borracha (111/00, 

113/00 têm prioridade) [5] 
115/02 . Derivados da borracha contendo halogênio [5] 
117/00 Adesivos à base de borracha de recuperação [5] 
119/00 Adesivos à base de borrachas, não incluídas nos grupos 

107/00 a 117/00 [5] 
119/02 . Látex [5] 
121/00 Adesivos à base de borrachas não-especificados [5] 
121/00 . Látex [5] 
 
Adesivos à base de compostos macromoleculares orgânicos 
obtidos por reações envolvendo somente ligações insaturadas 
carbono-carbono [5] 
 
Nota 

Os grupos 123/00 a 149/00 são para ser interpretados de 
acordo com as Notas (2), (3) e (4) (e) após o título da 
subclasse C 08 F [5] 
 

123/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 
hidrocarboneto alifáticos insaturados tendo somente 
uma ligação dupla carbono-carbono; Adesivos à base de 
derivados desses polímeros [5] 

123/02 . não-modificadas pelo pós-tratamento químico [5] 
123/04 . . Homopolímeros ou copolímeros de éteno [5] 
123/06 . . . Polieteno [5] 
123/08 . . . Copolímeros de eteno (123/16 tem prioridade) [5] 
123/10 . . Homopolímeros ou copolímeros de propeno [5] 
123/12 . . . Polipropeno [5] 
123/14 . . . Copolímeros de propeno (123/16 tem 

prioridade) [5] 
123/16 . . Copolímeros de eteno-propeno ou eteno-propeno-

dieno [5] 
123/18 . . Homopolímeros ou copolímeros de hidrocarboneto 

com quatro ou mais átomos de carbono [5] 
123/20 . . . tendo de quatro a nove átomos de carbono [5] 
123/22 . . . . Copolímeros de isobuteno; Borracha de 

butil [5] 
123/24 . . . tendo dez ou mais átomos de carbono [5] 
123/26 . modificadas pelo pós-tratamento químico [5] 
123/28 . . pela reação com halogênios ou compostos contendo 

halogênios (123/32 tem prioridade) [5] 
123/30 . . por oxidação [5] 
123/32 . . pela reação com compostos contendo fósforo ou 

enxofre [5] 
123/34 . . . por clorosulfonação [5] 
123/36 . . pela reação com compostos contendo nitrogênio, 

por ex., por nitração [5] 
125/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, cada qual tendo somente uma ligação dupla 
carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por um anel carbocíclico aromático; 
Adesivos à base de derivados de tais polímeros [5] 

125/02 . Homopolímeros ou copolímeros de hidrocarboneto [5] 
125/04 . . Homopolímeros ou copolímeros de estireno [5] 
125/06 . . . Poliestireno [5] 
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125/08 . . . Copolímeros de estireno (129/08, 135/06, 
155/02 têm prioridade) [5] 

125/10 . . . . com dienos conjugados [5] 
125/12 . . . . com nitrilas insaturadas [5] 
125/14 . . . . com ésteres insaturados [5] 
125/16 . . Homopolímeros ou copolímeros de estirenos alquil-

substituídos [5] 
125/18 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 

aromáticos contendo outros elementos que não carbono 
e hidrogênio [5] 

127/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 
compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados; cada qual tendo somente uma ligação 
dupla carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por um halogênio; Adesivos à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

127/02 . não-modificados pelo pós-tratamento químico [5] 
127/04 . . contendo átomos de cloro [5] 
127/06 . . . Homopolímeros ou copolímeros de cloreto de 

vinilideno [5] 
127/08 . . . Homopolímeros ou copolímeros de cloreto de 

vinilideno [5] 
127/10 . . Contendo átomos de bromo ou iodo [5] 
127/12 . . Contendo átomos de flúor [5] 
127/14 . . . Homopolímeros ou copolímeros de fluoreto de 

vinila [5] 
127/16 . . . Homopolímeros ou copolímeros de fluoreto de 

vinilideno [5] 
127/18 . . . Homopolímeros ou copolímeros de tetra 

fluoretileno [5] 
127/20 . . . Homopolímeros ou copolímeros de 

hexafluorpropeno [5] 
127/22 . modificadas pelo pós-tratamento químico [5] 
127/24 . . halogenados [5] 
 
129/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, cada qual tendo somente uma ligação dupla 
carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por um radical álcool, éter, aldeído, cetona, 
acetal, ou cetal; Adesivos à base de polímeros 
hidrolisados de ésteres de álcoois insaturados com 
ácidos carboxílicos saturados; Adesivos à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

129/02 . Homopolímeros ou copolímeros de álcoois insaturados 
(129/14 tem prioridade) [5] 

129/04 . . Álcool polivinílico; Homopolímeros ou 
copolímeros parcialmente hidrolisados de ésteres de 
álcoois insaturados com ácidos carboxílicos 
saturados [5] 

129/06 . . Copolímeros de álcool alílico [5] 
129/08 . . . com monômeros aromáticos de vinila [5] 
129/10 . Homopolímeros de copolímeros de éteres insaturados 

(135/08 tem prioridade) [5] 
129/12 . Homopolímeros ou copolímeros de cetonas 

insaturados [5] 
129/14 . Homopolímeros ou copolímeros de acetais ou cetais 

obtidos por polimerização de acetais insaturados ou 
cetais ou pelo pós-tratamento de polímeros de álcoois 
insaturados [5] 

131/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 
compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, cada qual tendo somente uma ligação dupla 
carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por um radical acilóxico de um ácido 
carboxílico saturado de ácido de carbono ou de um 
ácido halofórmico (à base de polímeros hidrolisados 
129/00); Adesivos à base de derivados de tais  
polímeros [5] 

131/02 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de ácidos 
monocarboxílicos [5] 

131/04 . . Homopolímeros ou copolímeros de acetato de vinila 
[5] 

131/06 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de ácidos 
policarboxílicos [5] 

131/08 . . de ácido ftálico [5] 
133/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, cada qual tendo somente uma ligação dupla 
carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por somente um radical carboxila, ou de seus 
sais anidridos, ésteres, amidas, imidas, ou nitrilas; 
Adesivos à base de tais polímeros [5] 

133/02 . Homopolímeros ou copolímeros de ácidos; Seus sais 
metálicos ou de amônia [5] 

133/04 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres [5] 
133/06 . . de ésteres contendo somente carbono, hidrogênio, e 

oxigênio, o átomo de oxigênio estando presente 
unicamente como parte do radical carboxila [5] 

133/08 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de 
ácido acrílico [5] 

133/10 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres de 
ácido metacrílico [5] 

133/12 . . . . Homopolímeros ou copolímeros de 
metacrilato de metila [5] 

133/14 . . de ésteres contendo halogênio, nitrogênio, enxofre, 
ou átomos de oxigênio além do oxigênio do radical 
carboxila [5] 

133/16 . . . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres 
contendo átomos de halogênio [5] 

133/18 . Homopolímeros ou copolímeros de nitrilas [5] 
133/20 . . Homopolímeros ou copolímeros de acrilonitrila 

(155/02 tem prioridade) [5] 
133/22 . . Homopolímeros ou copolímeros de nitrilas 

contendo quatro ou mais átomos de carbono [5] 
133/24 . Homopolímeros ou copolímeros de amidas ou imidas 

[5] 
133/26 . . Homopolímeros ou copolímeros de acrilamida ou 

metacrilamida [5] 
135/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, cada qul tendo somente uma ligação dupla 
carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por um radical carboxila, e contendo pelo 
menos um outro radical carboxila na molécula, ou de 
sais, anidridos, ésteres, amidas, imidas ou nitrilas dos 
mesmos: Adesivos à base de derivados de tais polímeros 
[5] 

135/02 . Homopolímeros ou copolímeros de ésteres (135/06, 
135/08 têm prioridade) [5] 

135/04 . Homopolímeros ou copolímeros de nitrilas (135/06, 
135/08 têm prioridade) [5] 

135/06 . Copolímeros ou monômeros aromáticos de vinila [5] 
135/08 . Copolímeros com éteres de vinila [5] 
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137/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 
compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, cada qual tendo somente uma ligação dupla 
carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por um anel heterocíclico contendo oxigênio 
(à base de polímeros de ésteres cíclicos de ácidos 
polifuncionais 131/00; à base de polímeros de anidridos 
cíclicos de ácidos insaturados 135/00); Adesivos à base 
de derivados de tais polímeros [5] 

 
139/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, cada qual tendo somente uma ligação dupla 
carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por uma ligação simples  ou dupla a 
nitrogênio ou por um anel heterocíclico contendo 
nitrogênio; Adesivos à base de derivados de tais 
polímeros [5] 

139/02 . Homopolímeros ou copolímeros de vinilamina [5] 
139/04 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 

contendo anéis heterocíclicos tendo nitrogênio como 
membro do anel [5] 

139/06 . . Homopolímeros ou copolímeros de N-
vinilpirrolidonas [5] 

139/08 . . Homopolímeros ou copolímeros de vinil- 
piridina [5] 

141/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 
compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, cada qual tendo somente uma ligação dupla 
carbono-carbono, e pelo menos um deles sendo 
terminado por uma ligação a enxofre ou por um anel 
heterocíclico contendo enxofre; Adesivos à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

143/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros 
insaturados, cada qual tendo somente uma ligação dupla 
carbono-carbono, e contendo boro, silício, fósforo, 
selênio, telúrio, ou um metal; Adesivos à base de 
derivados de tais polímeros (à base de sais metálicos de 
polímeros, por ex., fenolatos, alcoolatos, ver os adesivos à 
base de compostos de base) [5] 

143/02 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 
contendo fósforo [5] 

143/04 . Homopolímeros ou copolímeros de monômeros 
contendo silício [5] 

145/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 
compostos não possuindo radicais alifáticos insaturados 
na cadeia principal, e tendo uma ou mais ligações duplas 
carbono-carbono num sistema de anéis carboxílicos a 
heterocíclicos; Adesivos à base de derivados de tais 
polímeros (à base de polímeros de ésteres cíclicos de 
ácidos polifuncionais 131/00; à base de polímeros de 
anidridos cíclicos oude imidas cíclicas 135/00) [5] 

145/02 . Polímeros de comarona-indeno [5] 
147/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros de 

compostos tendo um ou mais radicais alifáticos 
insaturados, tendo pelo menos um deles duas ou mais 
ligações duplas carbono-carbono; Adesivos à base de 
derivados de tais polímeros (145/00 tem prioridade; à base 
de borracha de dienos conjugados 109/00 a 121/00) [5] 

149/00 Composições de revestimento à base de homopolímeros 
ou copolímeros de compostos tendo uma ou mais 
ligações triplas carbono-carbono; Adesivos à base de 
derivados de tais polímeros [5] 

151/00 Adesivos à base de polímeros enxertados nos quais o 
componente enxertado é obtido por reações envolvendo 
somente ligações insaturadas carbono-carbono (à base 
de polímeros ABS 155/02); Adesivos à base de derivados 
de tais polímeros [5] 

151/02 . enxertados sobre polissacarídeos [5] 
151/04 . enxertados sobre borrachas [5] 
151/06 . enxertados sobre homopolímeros ou copolímeros de 

hidrocarboneto alifáticos contendo somente uma 
ligação dupla carbono-carbono [5] 

151/08 . enxertados sobre compostos macromoleculares obtidos 
de outro modo que não por reações envolvendo 
ligações insaturadas carbono-carbono [5] 

151/10 . enxertados sobre materiais inorgânicos [5] 
153/00 Adesivos à base de copolímeros em bloco contendo pelo 

menos uma seqüência de um polímero obtido por 
reações envolvendo somente ligações insaturadas 
carbono-carbono; Adesivos à base de derivados de tais 
polímeros [5] 

153/02 . Monômeros vinílicos aromáticos e dienos 
conjugados [5] 

155/00 Adesivos à base de homopolímeros ou copolímeros , 
obtida por reações de polimerização envolvendo 
somente ligações insaturadas carbono-carbono, não 
incluída nos grupos 123/00 a 153/00 [5] 

155/02 . Polímeros ABS [5] 
155/04 . Produtos de poliadiação obtidos por síntese diênica [5] 
 
157/00 Adesivos à base de polímeros não-especificados obtidos 

por reações envolvendo somente ligações insaturadas 
carbono-carbono [5] 

157/02 . Copolímeros de hidrocarboneto de óleo mineral [5] 
157/04 . Copolímeros nos quais apenas o monômero minoritário 

é definido [5] 
157/06 . Homopolímeros ou copolímeros contendo elementos 

diferente de carbono e hidrogênio [5] 
157/08 . . contendo átomos de halogênio [5] 
157/10 . . contendo átomos de oxigênio [5] 
157/12 . . contendo átomos de nitrogênio [5] 
 
Adesivos à base de compostos macromoleculares orgânicos 
obtidos de outro modo que não por reações envolvendo somente 
ligações insaturadas carbono-carbono [5] 
159/00 Adesivos à base de poliacetais; Composições de 

revestimento à base de derivados de poliacetais [5] 
159/02 . Poliacetais contendo somente seqüências 

polioximetileno [5] 
159/04 . Copolióximetileno [5] 
161/00 Adesivos à base de polímeros de condensação de 

aldeídos ou cetonas (com poliálcoois 159/00; com 
polinitrilas 177/00); Adesivos à base de derivados de tais 
polímeros [5] 

161/02 . Polímeros de condensação de somente aldeídos ou 
cetonas [5] 

161/04 . Polímeros de condensação de somente aldeídos ou 
cetonas com fenóis [5] 
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161/06 . . de aleídos com fenóis [5] 
161/08 . . . com fenóis monohídricos [5] 
161/10 . . . . Condensados fenol-formaldeídos [5] 
161/12 . . . com fenóis polihídricos [5] 
161/14 . . . Condensados fenol-aldeídos modificados [5] 
161/16 . . de cetonas com fenóis [5] 
161/18 . Polímeros de condensação de somente aldeídos ou 

cetonas com hidrocarbonetos aromáticos ou seus 
derivados de halogênio [5] 

161/20 . Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 
somente compostos contendo hidrogênio ligados ao 
nitrogênio (com aminofenóis 161/04) [5] 

161/22 . . de aldeídos com compostos acíclicos ou 
carbocíclicos [5] 

161/24 . . . com uréia ou tio-uréia [5] 
161/26 . . de aldeídos com compostos heterocíclicos [5] 
161/28 . . . com melamina [5] 
161/30 . . de aldeídos com compostos heterocíclicos e 

compostos acíclicos ou carbocíclicos [5] 
161/32 . . Condensados amina-aldeídos modificados [5] 
161/34 . Polímeros de condensação de aldeídos ou cetonas com 

monômeros abrangidos por pelo menos dois dos 
grupos 161/04, 161/18 e 161/20 [5] 

163/00 Adesivos à base de resinas epóxi; Composições de 
revestimento à base de derivados de resinas epóxi [5] 

163/02 . Éteres poliglicidílicos de bis-fenóis [5] 
163/04 . Epoxinovolacas [5] 
163/06 . Isocianuratos triglicidílicos [5] 
163/08 . Polienos polimerizados epoxidados [5] 
163/10 . Resinas epóxi modificadas por compostos 

insaturados [5] 
 
Nota 
 Nos grupos 165/00 a 185/00; salvo indicação contrária, os 

adesivos à base de compostos macromoleculares obtidos 
por reações que formam duas ligações diferentes na cadeia 
principal são classificados somente de acordo com a 
ligação presente em excesso [5] 

165/00 Adesivos à base de compostos macromoleculares obtidos 
por reações que formam uma ligação carbono-carbono 
na cadeia principal (107/00 a 157/00, 161/00 têm 
prioridade); Adesivos à base de derivados de tais 
polímeros [5] 

165/02 . Polifenilenos [5] 
165/04 . Polixilenos [5] 
 
167/00 Adesivos à base de poliésteres obtidos por reações que 

formam uma ligação éster-carboxílica na cadeia 
principal (à base de poliéster-amidas 177/12; à base de 
poliéster-imidas 179/08); Adesivos à base de derivados de 
tais polímeros [5] 

167/02 . Poliésteres derivados de ácidos dicarboxílicos e 
compostos dihidroxilados (167/06 tem prioridade) [5] 

167/03 . . os ácidos dicarboxílicos e os compostos 
diidroxilados tendo os grupos hidroxila e carboxila 
diretamente ligados aos anéis aromáticos [5] 

167/04 . Poliésteres derivados de ácidos hidroxicarboxílicos, por 
ex., lactonas (167/06 tem prioridade) [5] 

167/06 . Poliésteres, insaturados com insaturação carbono-
carbono [5] 

 
167/07 . . tendo ligações insaturadas carbono-carbono 

terminais [5] 
167/08  Poliésteres modificados com óleos graxos superiores ou 

seus ácidos, ou com resinas naturais ou ácidos de resinas 
[5] 

169/00 Adesivos à base de policarbonatos; Adesivos à base de 
derivados de policarbonatos [5] 

171/00 Adesivos à base de poliéteres obtidos por reações que 
formam uma ligação de éter na cadeia principal (à base 
de poliacetais 159/00; à base de resinas epóxi 163/00; à base 
de politioéter-éteres 181/02; à base de poliétersulfonas 
181/06); Adesivos à base de derivados de tais polímeros 
[5] 

171/02 . Óxidos de polialquileno [5] 
171/03 . . Poliepihalohidrinas [5] 
171/08 . Poliéteres derivados de compostos hidroxila ou de seus 

derivados metálicos (171/02 tem prioridade) [5] 
171/10 . . de fenóis [5] 
171/12 . . . Óxidos polifenilenos [5] 
171/14 . . Polímeros do álcool furfurílico [5] 
173/00 Adesivos à base de compostos macromoleculares obtidos 

por reações que formam uma ligação contendo oxigênio 
ou oxigênio e carbono na cadeia principal, não incluídas 
nos grupos 159/00 a 171/00; Adesivos à base de derivados 
de tais polímeros [5] 

173/02 . Polianidridos [5] 
175/00 Adesivos à base de poliuréias ou poliuretanas; Adesivos à 

base de derivados de tais polímeros [5] 
175/02 . Poliuréias [5] 
175/04 . Poliuretanas [5] 
175/06 .  .de poliésteres [5] 
175/08 . . de poliéteres [5] 
175/10 . . de poliacetais [5] 
175/12 . . de compostos contendo nitrogênio e hidrogênio 

ativo, o átomo de nitrogênio não sendo parte do 
grupo isocianato [5] 

175/14 . . Poliuretanas tendo ligações insaturadas carbono-
carbono [5] 

175/16 . . . tendo ligações insaturadas carbono-carbono 
terminais [5] 

177/00 Adesivos à base de poliamidas obtidas por reações que 
formam uma ligação amida-carboxílica na cadeia 
principal (à base de polihidrazidas 179/06; à base de 
poliamidas-imidas 179/08); Adesivos à base de derivados 
de tais polímeros [5] 

177/02 . Derivados de poliamidas de ácidos ω-aminocarboxílicos 
ou de suas lactamas (177/10 tem prioridade) [5] 

177/04 . Poliamidas derivadas de ácidos a-aminocarboxílicos 
(177/10 tem prioridade) [5] 

177/06 . Poliamidas derivadas de poliaminas e ácidos 
policarboxílicos (177/10 tem prioridade) [5] 

177/08 . . de poliaminas e de ácidos graxos insaturados 
polimerizados [5] 

177/10 . Poliamidas derivadas de grupos amino e carboxila 
unidos aromaticamente de ácidos amino-carboxílicos, 
ou de poliaminas e de ácidos policarboxílicos [5] 

177/12 . Poliésteramidas [5] 
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179/00 Adesivos à base de compostos macromoleculares obtidos 
por reações que formam na cadeia principal da 
macromolécula uma ligação contendo nitrogênio, com 
ou sem oxigênio, ou somente carbono, não incluídas nos 
grupos 161/00 a 177/00 [5] 

179/02 . Poliaminas [5] 
179/04 . Policondensados tendo anéis heterocíclicos contendo 

nitrogênio na cadeia principal; Polihidrazidas; Ácidos 
de poliamida ou precursores similares de poliimida [5] 

179/06 . . Polihidrazidas; Politriazóis; Poliamino-triazóis; 
polioxadiazóis [5] 

179/08 . . Poliimidas; Poliéster-imidas; Poliamida-imidas; 
Ácidos de poliamida ou precursores similares de 
poliimida [5] 

181/00 Adesivos baseados em compostos macromoleculares 
obtidos por reações que formam na cadeia principal da 
macromolécula uma ligação contendo enxofre, com ou 
sem nitrogênio, oxigênio, ou somente carbono; Adesivos 
à base de polissulfonas; Adesivos à base de derivados de 
tais polímeros [5] 

181/02 . Politioéteres; Politioéter-éteres [5] 
181/04 . Polisulfitos [5] 
181/06 . Polisulfonas; Poliéter-sulfonas [5] 
181/08 . Polisulfonatos [5] 
181/10 . Polisulfonamidas; Polisulfonimidas [5] 
183/00 Adesivos à base de compostos macromoleculares obtidos 

por reações que formam na cadeia principal da 
macromolécula uma ligação contendo silício, com ou 
sem enxofre, nitrogênio, oxigênio, ou somente carbono; 
Adesivos à base de derivados de tais polímeros [5] 

183/02 . Polisilicatos [5] 
183/04 . Polisiloxanas [5] 
183/05 . . contendo silício ligado a hidrogênio [5] 
183/06 . . contendo silício ligado a grupos contendo oxigênio 

(183/12 tem prioridade) [5] 
183/07 . . contendo silício ligado a grupos alifáticos 

insaturados [5] 
183/08 . . contendo silício ligado a grupos orgânicos contendo 

átomos diferentes de carbono, hidrogênio e 
oxigênio [5] 

183/10 . Copolímeros em bloco ou enxertados contendo 
seqüências de polisiloxanos (obtido por polimerização 
de um composto tendo uma ligação dupla carbono-
carbono sobre um polisiloxano 151/08, 153/00) [5] 

183/12 . . contendo seqüências de poliéter [5] 
183/14 . nas quais pelo menos dois átomos de silício, mas não 

todos, estão unidos por ligações diferentes de átomos 
de oxigênio (183/10 tem prioridade) [5] 

183/16 . nos quais todos os átomos de silício são unidos por 
ligações diferentes de átomos de oxigênio [5] 

185/00 Adesivos à base de compostos macromoleculares obtidos 
por reações  que formam na cadeia principal da 
molécula uma ligação contendo átomos diferentes de 
silício, enxofre, nitrogênio, oxigênio, e carbono; 
Adesivos à base de derivados de tais polímeros [5] 

185/02 . contendo fósforo [5] 
185/04 . contendo boro [5] 
 
187/00 Adesivos à base de compostos macromoleculares não-

especificados, obtidos de outro modo que não por 
reações de polimerização envolvendo somente ligações 
carbono-carbono insaturadas [5] 

 
Adesivos à base de compostos naturais macromoleculares ou 
seus derivados (à base de polisacarídeos 101/00 a 105/00; à base 
de borracha natural 107/00) [5] 
 
189/00 Adesivos à base de proteínas; Adesivos à base de seus 

derivados (preparados alimentícios A 23 J 3/00) [5] 
189/02 . Condensados caseína-aldeído [5] 
189/04 . Produtos derivados de materiais de refugo; por ex., 

chifre, pata de animal, pelo [5] 
189/06 . . derivados de couro ou pele [5] 
 
191/00 Adesivos à base de óleos, graxas ou ceras; Adesivos à base 

de seus derivados (composições de polimento, ceras para 
esquis C 09 G; sabões; Composições de detergentes C 11 D) [5] 

191/02 . Óleos vulcanizados, por ex., factice [5] 
191/04 . Óleos de linaza oxidados (�linoxina�) [5] 
191/06 . Ceras [5] 
191/08 . . Ceras minerais [5] 
193/00 Adesivos à base de resinas naturais; Adesivos à base de 

seus derivados (composições de polimento C 09 G) [5] 
193/02 . Goma laca [5] 
193/04 . Breu [5] 
195/00 Adesivos à base de materiais betuminosos, por ex., 

asfalto, alcatrão, piche [5] 
197/00 Adesivos à base de materiais contendo lignina [5] 
197/02 . Materiais lignocelulósicos, por ex., madeira, palha, 

bagaço [5] 
199/00 Adesivos à base de compostos macromoleculares 

naturais ou de seus derivados, não incluídos nos grupos 
189/00 a 197/00 [5] 

 
 
201/00 Adesivos à base de compostos macromoleculares não-

especificados [5] 
201/02 . caracterizados pela presença de grupos 

especificados [5] 
201/04 . . contendo átomos de halogênio [5] 
201/06 . . contendo átomos de oxigênio [5] 
201/08 . . . Grupos carboxíla [5] 
201/10 . . contendo grupos silano hidrolisáveis [5] 
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C 09 K MATÉRIAS PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL 
 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse também abrange o emprego de matérias especificadas em geral ou o seu emprego  para as utilizações não especificamente 

incluídas em outro local. 
(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
 � "matérias" inclui composições. [4] 
 
 

 

3/00 Matérias diversas não incluídas em outro local [2] 
3/10 . para vedação ou empanque de juntas ou tampas (pastas 

de enchimento C 09 D 5/34) 
3/12 . para vedação de vazamentos, por ex., em radiadores, 

em tanques (pastas de enchimento C 09 D 5/34) 
3/14 . Matérias antideslizantes; Abrasivos (manufatura de 

artigos abrasivos ou de fricção ou de materiais 
modelados, contendo sustâncias macromoleculares C 
08 J 5/14) [4] 

3/16 . Matérias anti-estáticas [4] 
3/18 . para aplicação a superfícies para reduzir ao mínimo a 

aderência de gelo, névoa ou água (restituição de 
materiais particulados de fluxo livre, por ex.,tornando-
os hidrofóbicos B 01 J 2/30); Materiais que provocam 
o degelo ou anticongelantes para aplicação a 
superfícies (usadas em líquidos para transferências de 
calor ou para a produção de diferentes temperaturas, 
por ex., líquidos para radiador, 5/00) [4] 

3/20 . como substitutos do glicerol em seus empregos não 
químicos, por ex., como base em cremes de toalete ou 
pomada 

3/22 . para assentar ou absorver a poeira [4] 
3/24 . para imitar gelo ou neve [4] 
3/30 . para aerossóis (recipientes para aerossol B 65 D 83/14) 

[4] 
3/32 . para tratamento de líquidos poluentes, por ex., óleo, 

gasolina, gordura (composições sólidas sorventes B 01 
J 20/00; para tratamento de água, água resinada ou 
esgotos C 02 F) 

5/00 Matérias para transferência de calor ou para a 
produção de diferenças de temperatura de outro modo 
que não pela combustão [2] 

5/02 . sendo o efeito térmico acompanhado por uma mudança 
do estado físico [2] 

5/04 . . sendo a mudança do líquido para o vapor ou vice-
versa [2] 

5/06 . . sendo a mudança de estado do líquido para o sólido 
ou vice-versa [2] 

5/08 . Materiais que não suportam uma mudança de estado 
físico quando utilizados (5/16, 5/20 têm prioridade) [7]  

5/10 . . Materiais líquidos [7] 
5/12 . . Materiais fundidos, isto é, materiais sólidos à 

temperatura ambiente, por ex., metais ou sais [7]  
5/14 . . Materiais sólidos, por ex., em pó ou granular [7] 
5/16 . Materiais que são submetidos à reações químicas 

quando utilizados [7] 

5/18 . . Reações químicas irreversíveis [7] 
5/20 . Aditivos anti-congelamento dos mesmos, por ex., para 

líquidos de radiadores (para aplicação em superfícies 
3/18; inibição de corrosão por meio de líquidos C 23 F 
11/00) [7] 

 
7/00 Composições para perfuração de poços [2] 
 
Nota: 

Neste grupo, as composições são classificadas segundo seu 
componente principal [2] 
 

7/02 . Fluídos não aquosos contendo compostos orgânicos ou 
inorgânicos [2] 

7/04 . . contendo apenas compostos inorgânicos [2] 
7/06 . Líquidos não aquosos, por ex., à base de óleos [2] 
7/08 . Fluídos gasosos [2] 
9/00 Matérias tenebrescentes, isto é, matérias para as quais a 

extensão de comprimento de ondas para absorção de 
energia é alterada como um resultado da excitação sob 
uma forma qualquer de energia (composições 
fotográficas G 03 C) [2] 

9/02 . Matérias orgânicas tenebrescentes [2] 
11/00 Matérias luminescentes, por ex., eletroluminescentes, 

quimiluminescentes [2] 
 
11/01 . Recuperação de matérias luminescentes [2] 
11/02 . Emprego de matérias especiais como aglutinantes, 

revestimentos de partículas ou meios de suspensão para 
os mesmos [2] 

11/04 . . contendo elementos radioativos naturais ou 
artificiais ou elementos radioativos não 
especificados [2] 

11/06 . contendo matérias orgânicas luminescentes [2] 
11/07 . . tendo componentes quimicamente inter-reativos, 

por ex., composições quimiluminescentes reativas 
[3] 

11/08 . contendo matérias inorgânicas luminescentes [2] 
 
Nota: 

Nos grupos 11/54 a 11/89, salvo indicação contrária, as 
matérias são classificadas no último local apropriado; 
porém, são desconsiderados para fins de classificação os 
ativadores das matérias luminescentes. 

11/54 . . contendo zinco ou cádmio [4] 
11/55 . . contendo berílio, magnésio, metais alcalinos ou 

metais alcalino-terrosos [4] 
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11/56 . . contendo enxofre [4] 
11/57 . . contendo manganês ou rênio [4] 
11/58 . . contendo cobre, prata ou ouro [4] 
11/59 . . contendo silício [4] 
11/60 . . contendo ferro, cobalto ou níquel [4] 
11/61 . . contendo flúor, cloro, bromo, iodo ou elementos 

halogenados não especificados [4] 
11/62 . . contendo gálio,índio ou tálio [4] 
11/63 . . contendo boro [4] 
11/64 . . contendo alumínio [4] 
11/65 . . contendo carbono (em compostos orgânicos 

11/06) [4] 
11/66 . . contendo germânio, estanho ou chumbo [4] 
11/67 . . contendo metais refratários [4] 
11/68 . . . contendo cromo, molibideno ou tungstênio [4] 
11/69 . . . contendo vanádio [4] 
11/70 . . contendo fósforo [4] 
11/71 . . . contendo também metais alcalino-terrosos [4] 
11/72 . . . contendo também halogênio, por ex., 

halofosfatos [4] 
11/73 . . . . contendo também metais alcalino- 

terrosos [4] 
11/74 . . contendo arsênio, antimônio ou bismuto [4] 
11/75 . . . contendo antimônio [4] 
11/76 . . . . contendo também fósforo e halogênio, por 

ex., halofosfatos [4] 
11/77 . . contendo metais ou terras raras [4] 
11/78 . . . contendo oxigênio [4] 
11/79 . . . contendo silício [4] 
11/80 . . . contendo alumínio ou gálio [4] 
11/81 . . . contendo fósforo [4] 
11/82 . . . contendo vanádio [4] 
11/83 . . . contendo vanádio e fósforo [4] 
11/84 . . . contendo enxofre, por ex., oxisulfeto [4] 
11/85 . . . contendo halogênio [4] 
11/86 . . . contendo oxigênio e halogênio, por ex., 

oxihaletos [4] 
11/87 . . contendo metais do grupo da platina [4] 
11/88 . . contendo selênio, telúrio ou elementos calcogêneos 

não especificados [4] 
11/89 . . contendo mercúrio [4] 

13/00 Composições para gravura à água forte, para o 
abrilhantamento de superfícies ou para a desincrustação 
(para vidro C 03 C 15/00; para material metálico C 23 F, C 
23 G 1/00, C 25 F 1/00) [2] 

Nota: 
 Nos grupos 13/02 a 13/12, uma composição é sempre 

classificada no último local apropriado [2] 
 
13/02 . contendo um hidróxido de metal alcalino [2] 
13/04 . contendo um ácido inorgânico [2] 
13/06 . . com uma matéria orgânica [2] 
13/08 . . contendo um composto de flúor [2] 
13/10 . . contendo um composto de boro [2] 
13/12 . contendo sais de metais pesados constituindo pelo 

menos 50% dos componentes não solventes [2] 

 
15/00 Composições antioxidantes; Composições que inibem as 

modificações químicas (incorporadas a produtos 
alimentícios A 21 D, A 23; incorporadas às composições 
macromoleculares C 08; incorporadas aos combustíveis 
líquidos ou aos lubrificantes C 10; incorporadas às 
gorduras; substâncias graxas; óleos graxos ou cêras C 11 B 
5/00; incorporadas aos detergentes C 11 D; composições 
inibidoras de corrosão para materiais metálicos C 23 F 
11/00; incorporadas às composições de desincrustação para 
materiais metálicos C 23 G) [4] 

 
Notas: 
 
(1) Nos grupos 15/02 a 15/34, salvo indicação contrária, uma 

composição é classificada no último local apropriado [2] 
(2) Neste grupo, um sal metálico de um composto orgânico é 

classificado como esse composto [2] 
 
15/02 . contendo compostos inorgânicos [2] 
15/04 . contendo compostos orgânicos [2] 
15/06 . . contendo oxigênio [2] 
15/08 . . . contendo um resíduo de fenol ou quinona [2] 
15/10 . . contendo enxofre [2] 
15/12 . . contendo enxofre e oxigênio [2] 
15/14 . . . contendo um resíduo de fenol ou quinona [2] 
15/16 . . contendo nitrogênio [2] 
15/18 . . . contendo um resíduo de amina ou imina [2] 
15/20 . . contendo nitrogênio e oxigênio [2] 
15/22 . . . contendo um resíduo de amina ou imina [2] 
15/24 . . . contendo um resíduo de fenol ou quinona [2] 
15/26 . . contendo nitrogênio e enxofre [2] 
15/28 . . contendo nitrogênio, oxigênio e enxofre [2] 
15/30 . . contendo um anel heterocíclico com pelo menos um 

átomo de nitrogênio como membro do  anel [2] 
15/32 . . contendo boro, silício, fósforo, selênio, telúrio ou 

um metal [2] 
15/34 . contendo matérias vegetais ou animais de composição 

desconhecida [2] 
 
17/00 Matérias para condicionamento do solo ou matérias 

para estabilização do solo, (fertilizantes C 05; 
consolidação por colocação no solo de substâncias 
solidificantes ou que enchem os poros E 02 D 3/12; 
consolidação de poços não revestidos para recuperação de 
óleo ou gás E 21 B 33/00) [3] 

 
Notas   
(1) Este grupo abrange misturas de materiais de 

condicionamento de solo ou materiais de estabilização de 
solo com fertilizantes, caracterizados por sua atividade de 
condicionamento ou de estabilização do solo. [6] 

(2) Este grupo não abrange misturas de materiais de 
condicionamento de solo ou materiais de estabilização de 
solo com fertilizantes, caracterizados por sua atividade de 
condicionamento ou de estabilização do solo que sejam 
cobertas pela subclasse C 05 G. [6] 

(3) Para fins de classificação neste grupo, a presença de 
fertilizantes na composição não é levada em consideração. 
[6]  

(4) Nos grupos 17/02 a 17/50, salvo indicação contrária, os 
materiais são classificados no último local apropriado. [6] 

(5) Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação dos grupos 101:00 a 109:00. Os códigos de 
indexação devem ser  não ligados. [6] 

 
17/02 . contendo apenas compostos inorgânicos [6] 
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17/04 . . aplicados em uma forma física diferente de solução 

ou de borra, por ex., como grânulos ou gases [6] 
17/06 . . Compostos de cálcio, por ex., cal [6] 
17/08 . . Compostos de alumínio, por ex., hidróxido de 

alumínio [6] 
17/10 . . Cimentos, por ex., cimento Portland [6]   
17/12 . . Silicatos solúveis em água, por ex., clepsidra [6] 
17/14 . contendo apenas compostos orgânicos [6] 
17/16 . . aplicados em uma forma física diferente de solução 

ou de borra, por ex., como plaquetas ou grânulos [6] 
17/18 . . Pré-polímeros; Compostos macromoleculares [6] 
17/20 . . . Polímeros de vinila [6] 
17/22 . . . . Poliacrilatos; Polimetacrilatos [6] 
17/24 . . . Polímeros de condensação de aldeídos ou 

cetonas [6] 
17/26 . . . . Polímeros de condensação de fenol-aldeído 

[6] 
17/28 . . . . Polímeros de condensação de uréia-aldeído 

[6] 
17/30 . . . Poliisocianatos; Poliuretanos [6] 
17/32 . . . de origem natural, por ex., materiais celulósicos 

[6] 
17/34 . . . Materiais betuminosos [6] 
17/36 . . Compostos tendo uma ou mais ligações carbono-

silício [6]  
17/38 . . . Siloxanos [6] 
17/40 . contendo mistura de compostos inorgânicos e 

orgânicos [6]  
17/42 . . Compostos inorgânicos misturados com 

ingredientes ativos orgânicos, por ex.,  
aceleradores [6] 

17/44 . . . o composto inorgânico sendo cimento [6] 
17/46 . . . o composto inorgânico sendo um silicato 

solúvel em água [6] 
17/48 . . Compostos orgânicos misturados com ingredientes 

ativos inorgânicos, por ex., catalisadores de 
polimerização [6] 

17/50 . . . o composto orgânico sendo de origem natural, 
por ex., derivados de celulose [6] 

17/52 . Matéria vegetal em decomposição [6] 
 
19/00 Matérias de cristal líquido 
 
Notas: 
 
(1) Nos grupos 19/02 a 19/60, salvo indicação contrária, as 

matérias são classificadas no último local apropriado. [4] 
(2) Misturas contendo dois ou mais compostos de cristal 

líquido abrangidos individualmente pelo mesmo grupo dos 
grupos 19/04 a 19/40, são classificadas somente naquele 
grupo. [4] 

(3) Se os componentes de cristal líquido das misturas 
classificadas nos grupos 19/42 a 19/50 são de tal 
importância eles devem ser também classificados de acordo 
com os compostos nos grupos 19/04 a 19/40. [4] 

19/02 . caracterizadas pelas propriedades óticas, elétricas ou 
físicas dos componentes, em geral [4] 

19/04 . caracterizadas pela estrutura química dos componentes 
de cristal líquido [4] 

19/06 . . Compostos de cristal líquido não-esteroidal [4] 

 
19/08 . . . contendo pelo menos dois anéis não-

condensados [4] 
19/10 . . . . contendo pelo menos dois anéis benzeno [4] 
19/12 . . . . . pelo menos dois anéis benzeno 

diretamente ligados, por ex., bi-fenis [4] 
19/14 . . . . . ligados por uma cadeia de carbono [4] 
19/16 . . . . . . a cadeia contendo duplas ligações 

carbono-carbono, por ex., estilbenos 
[4] 

19/18 . . . . . . a cadeia contendo triplas ligações 
carbono-carbono, por ex., tolanos 
(hidrocarbonetos cristalino) [4] 

19/20 . . . . ligados por uma cadeia contendo átomos de 
carbono e oxigênio como ligações em 
cadeia, por ex., ésteres [4] 

19/22 . . . . ligados por uma cadeia contendo átomos de 
carbono e nitrogênio como ligações em 
cadeia, por ex., bases de Schiff [4] 

19/24 . . . . ligados por uma cadeia contendo ligações 
nitrogênio-nitrogênio [4] 

19/26 . . . . . . Compostos azóxi [4] 
19/28 . . . . . ligados por uma cadeia contendo 

átomos de carbono e enxofre como 
ligações em cadeia, por ex., 
tioésteres [4] 

19/30 . . . . contendo  anéis não-aromáticos saturados 
ou insaturados por ex., anéis 
ciclohexano [4] 

19/32 . . . contendo sistemas de anéis condensados, isto é 
sistemas de anéis fundidos, "ligados em ponte" 
ou "espiro" [4] 

19/34 . . . contendo pelo menos um anel heterocíclico [4] 
19/36 . . Compostos de cristal líquido esteroidal [4] 
19/38 . . Polímeros, por ex., poliamidas [4] 
19/40 . . contendo outros elementos que não o carbono, 

hidrogênio, halogênio, oxigênio, nitrogênio ou 
enxofre, por ex., silício, metais [4] 

19/42 . . Misturas de compostos de cristais líquidos 
abrangidos por dois ou mais dos grupos acima de 
19/06 a 19/40 [4] 

19/44 . . . contendo compostos com anéis de benzeno 
diretamente ligados [4] 

19/46 . . . contendo ésteres [4] 
19/48 . . . contendo bases de Schiff [4] 
19/50 . . . contendo compostos de cristal líquido 

esteroidal [4] 
19/52 . caracterizadas pelos componentes que não sejam 

cristais líquidos, por ex., aditivos [4] 
19/54 . . Aditivos não tendo mesofase específica [4] 
19/56 . . . Agentes de alinhamento [4] 
19/58 . . Agentes dopantes ou de transferência de carga [4] 
19/60 . . Corantes pleocróicos [4] 
 
21/00 Matérias à prova de fogo (para uso em uma aplicação 

particular, ver os locais pertinentes, por ex., aplicação de 
matérias à prova de fogo em madeira B 27 K, em polímeros 
C 08, em têxteis D 06 M, em papel D 21 H; tintas à prova 
de fogo C 09 D 5/18) [4] 

 
Nota: 
 Nos grupos 21/02 a 21/04, salvo indicação contrária, as 

matérias são classificadas no último local apropriado. [4] 
 
21/02 . Matérias inorgânicas 
21/04 . . contendo fósforo 
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21/06 . Matérias orgânicas 
21/08 . . contendo halogênio 
21/10 . . contendo nitrogênio 
21/12 . . contendo fósforo 
21/14 . Matérias macromoleculares 
 
 
Esquema de indexação associado ao grupo 17/00, relativo ao 
uso ou ao efeito planejado dos materiais de condicionamento ou 
de estabilização do solo. Os códigos de indexação devem ser não 
ligados [6] 
 
Nota 

 
Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 
regras que se referem à aplicação e apresentação de 
diferentes tipos de código de indexação. [6] 

 

101:00 Uso de agricultura [6]  
 
103:00 Uso de engenharia civil [6] 
 
105:00 Prevenção de erosão [6] 
 
107:00 Impermeabilização [6] 
 
109:00 Regulação do pH [6] 
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C 10 INDÚSTRIAS DO PETRÓLEO, DO GÁS OU DO COQUE; GASES TÉCNICOS CONTENDO 
MONÓXIDO DE CARBONO; COMBUSTÍVEIS; LUBRIFICANTES; TURFA 

 
C 10 B DESTILAÇÃO DESTRUTIVA DE SUBSTÂNCIAS CARBONÁCEAS PARA PRODUÇÃO DE GÁS, COQUE, ALCATRÃO OU 

SUBSTÂNCIAS SIMILARES (craqueamento de óleos C 10 G; gaseificação subterrânea de minerais E 21 B 43/295) [5] 
 
Índice da Subclasse 
 
 
RETORTAS; FORNOS DE COQUE 
 Retortas .............................................................................. 1/00 
 Fornos de coque .....................................................3/00 a 15/00 
 Características estruturais 
 de fornos de coque 
 portas, fechos; outras 
 características ................................... 25/00; 27/00, 29/00 
 aquecimento................................................17/00 a 23/00 
 dispositivos de carregamento...........13/00, 31/00 a 35/00 
 dispositivos de segurança; 
 prevenção ou remoção de incrustações ........ 41/00; 43/00 
 outros detalhes ........................................................ 45/00 

 
 
 
 
 
 
PROCESSOS DE CARBONIZAÇÃO 
OU COQUEIFICAÇÃO 
 Por destilação destrutiva................................... 47/00 a 53/00 
 Coqueificação de óleos Minerais ou similares...............55/00 
 Outros processos ...........................................................57/00 
CARACTERÍSTICAS DOS 
PROCESSOS DE DESTILAÇÃO 
DESTRUTIVA 
 EM GERAL .......................................7/00; 13/00, 37/00, 39/00, 57/00 
 

 

Retortas ou fornos de coque 
 
1/00 Retortas 
1/02 . Retortas estacionárias 
1/04 . . Retortas verticais 
1/06 . . Retortas horizontais 
1/08 . . Retortas inclinadas 
1/10 . Retortas giratórias 
 
3/00  Fornos de coque com câmaras verticais 
3/02 . com dispositivos de troca de calor 
 
5/00 Fornos de coque com câmaras horizontais 
5/02 . com condutos de aquecimento verticais 
5/04 . . com canais de comunicação transversais 
5/06 . com condutos de aquecimento horiontais 
5/08 . com condutos de aquecimento horizontais e verticais 
5/10 . com dispositivos de troca de calor 
5/12 . . com regeneradores 
5/14 . . . situados no sentido longitudinal das câmaras 
5/16 . . . . com condutos separados 
5/18 . . . situados no sentido longitudinal da bateria de 

fornos 
5/20 . . com recuperadores 
 
7/00 Fornos de coque com dispositivos mecânicos de 

transporte de matéria-prima dentro do forno 
7/02 . com dispositivos raspadores giratórios 
7/04 . com dispositivos de agitação ou vibração 
7/06 . com dispositivos de transporte por correia sem fim 
7/08 . . no sentido vertical 
7/10 . com hélices transportadoras 
7/12 . com meios de inclinação ou de oscilação 
7/14 . com vagões, recipientes, ou bandejas 
 
9/00 Fornos em colméia 
 
11/00 Fornos de coque com câmaras inclinadas 

13/00 Fornos de coque com meios para conduzir e manter a 
carga sob pressão mecânica 

 
15/00 Outros fornos de coque 
15/02 . com fundo de aquecimento 
 
Aquecimentos de fornos de coque 
 
17/00 Pré-aquecimento de fornos de coque 
 
19/00 Aquecimento de fornos de coque  por meios elétricos 
 
21/00 Aquecimento de fornos de coque com gases combustíveis 
21/02 . com gás pobre 
21/04 . com gás rico 
21/06 . em fornos de coque apropriados ao uso de gás pobre ou 

rico 
21/08 . pela aplicação de gases especiais de aquecimento 
21/10 . Regulagem e controle da combustão 
21/12 . . Queimadores 
21/14 . . Dispositivos para inverter a tiragem 
21/16 . . por controle ou variação de abertura entre os 

condutos de aquecimento e os condutos 
regeneradores 

21/18 . . Recirculação dos gases de combustão 
21/20 . Métodos de aquecimento de fornos do tipo forno de 

câmara 
21/22 . . pela introdução de gás de aquecimento e de ar em 

níveis diferentes 
21/24 . . . no topo e na base dos condutos verticais de 

aquecimento 
21/26 . . pela introdução de gás de aquecimento e de ar 

unicamente no topo dos condutos verticais 
 
23/00 Outros métodos de aquecimento de fornos de coque 
______________________________________________________ 
 
25/00 Portas ou fechos para fornos de coque 
25/02 . Portas; Estruturas de portas 
25/04 . . para fornos com câmaras verticais 
25/06 . . para fornos com câmaras horizontais 
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25/08 . . Fechamento e abertura de portas 
25/10 . . . para fornos com câmaras verticais 
25/12 . . . para fornos com câmaras horizontais 
25/14 . . . Dispositivos para suspender portas 
25/16 . . Vedação; Meios de vedação 
25/18 . . Resfriamento 
25/20 . Tampas ou fechos para abertura de carga 
25/22 . . para fornos com câmaras verticais 
25/24 . . para fornos com câmaras horizontais 
 
27/00 Disposições para retirada dos gases de destilação 
27/02 . com saídas dispostas em níveis diferentes na câmara 
27/04 . durante a operação de carregamento do forno 
27/06 . Detalhes de condutos, por ex., válvulas 
 
29/00 Ouros detalhes de fornos de coque 
29/02 . Alvenaria, por ex., revestimentos, forros, paredes 
29/04 . Controle ou prevenção de expansão ou contração 
29/06 . Prevenção ou reparo de vazamentos na alvenaria 
29/08 . Escoramento ou fundação de fornos 
 
Dispositivos para carregar ou descarregar fornos de coque; 
Tratamentos mecânicos de cargas de carvão 
 
31/00 Dispositivos de carregamento 
31/02 . para carregar verticalmente 
31/04 . . fornos de coque com câmaras horizontais 
31/06 . para carregar horizontalmente 
31/08 . . fornos de coque com câmaras horizontais 
31/10 . . . com uma carga compacta 
31/12 . para materiais líquidos 
 
33/00 Dispositivos de descarga; Guias do coque 
33/02 . Extração do coque com dispositivos incorporados ao 

forno, por ex., engrenagens hélices 
33/04 . Dispositivos para retirar 
33/06 . . para câmaras horizontais 
33/08 . Dispositivos empurradores, por ex., êmbolos 
33/10 . . para câmaras horizontais 
33/12 . Válvulas de descarga 
33/14 . Guias de coque 
 
35/00 Dispositivos conjugados de carga e descarga 
 
37/00 Tratamentos mecânicos de cargas de carvão dentro do 

forno 
37/02 . Nivelamento das cargas, por ex., com barras 
37/04 . Compressão das cargas (durante a coqueificação 47/12) 
37/06 . Formação de orifícios nas cargas 
_____________________________________________________

_ 
 
39/00 Resfriamento ou extinção do coque 
39/02 . Resfriamento a seco fora do forno 
39/04 . Extinção úmida 
39/06 . . dentro do forno 
39/08 . . Torres de extinção do coque 

 
39/10 . conjugado a dispositivos de agitação, por ex., mesas 

rotativas ou tambores  
39/12 . conjugado a dispositivos de transporte 
39/14 . Carrinhos 
39/16 . conjugados com triagem 
39/18 . Rampas para o coque 
 
41/00 Dispositivos de segurança, por ex., dispositivos de 

sinalização ou controle para uso na descarga de coque 
41/02 . para descarga do coque 
41/04 . . por meios elétricos 
41/06 . . por meios pneumáticos ou hidráulicos 
41/08 . para remoção dos gases de destilação 
 
43/00 Prevenção ou remoção de incrustações 
43/02 . Remoção de incrustações 
43/04 . . por meios mecânicos 
43/06 . . . de condutos, válvulas ou similares 
43/08 . . com líquidos 
43/10 . . por queima 
43/12 . . . Queimadores 
43/14 . Prevenção de incrustações 
 
45/00 Outros detalhes 
45/02 . Dispositivos para produzir fora do forno cargas de 

carvão compactas e homogêneas (prensas de briquetar 
B 30 B) 

 
Processos de carbonização ou de coqueificação 
 
47/00 Destilação destrutiva de matéria carbonácea sólida com 

aquecimento indireto, por ex., combustão externa 
47/02 . com carga estacionária 
47/04 . . em fornos de cuba 
47/06 . . em retortas 
47/08 . . em fornos em colméia 
47/10 . . em fornos de coque do tipo de câmara 
47/12 . . em que a carga é submetida a pressões mecânicas 

durante a coqueificação 
47/14 . . com líquidos quentes, por ex., sais fundidos 
47/16 . . com meios de aquecimento indireto tanto dentro 

como fora das retortas 
47/18 . com carga móvel 
47/20 . . de acordo com a técnica do "leito móvel" (47/26 

tem prioridade) 
47/22 . . em forma dispersa (47/26 tem prioridade) 
47/24 . . . segundo a técnica do "leito fluidizado" 
47/26 . . com adição de líquidos quentes, por ex., sais 

fundidos 
47/28 . Outros processos 
47/30 . . em fornos rotativos ou retortas 
47/32 . . em fornos com meios mecânicos de transporte 
47/34 . . . com dispositivos raspadores rotativos 
47/36 . . . . em fornos de-múltiplos estágios 
47/38 . . . com dispositivos de agitação ou vibração 
47/40 . . . com dispositivos transportadores de correia sem 

fim 
47/42 . . . . no sentido vertical 
47/44 . . . com hélices transportadoras 
47/46 . . . com vagões, recipientes, ou bandejas 
47/48 . . . com meios de inclinação ou oscilação 
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49/00 Destilação destrutiva de matérias carbonáceas sólidas 

por aquecimento direto com agentes condutores de calor 
incluindo a combustão parcial da matéria sólida a ser 
tratada 

49/02 . com gases ou vapores quentes por ex., gases quentes 
obtidos pela combustão parcial da carga 

49/04 . . com o deslocamento simultâneo da matéria sólida a 
ser tratada 

49/06 . . . segundo a técnica de "leito móvel" 
49/08 . . . em forma dispersa 
49/10 . . . . segundo a técnica de "leito fluidizado" 
49/12 . . . . por mistura tangencial, por ex., em câmara 

de vórtice. 
49/14 . com líquidos quentes, por ex., metais fundidos 
49/16 . com transportadores de calor sólidos, móveis, em 

forma dividida 
49/18 . . segundo a técnica do "leito móvel" 
49/20 . . em forma dispersa 
49/22 . . . de acordo com a técnica do "leito fluidizado" 
 
51/00 Destilação destrutiva de matérias carbonáceas sólidas 

pela combinação de aquecimento direto ou indireto  
 
53/00 Destilação destrutiva, especialmente adaptada a 

determinadas matérias-primassólidas ou matérias-
primassólidas de forma especial (carbonização da turfa 
por via úmida C 10 F) 

53/02 . de material contendo celulose (produção de ácido 
pirolenhoso C 10 C 5/00) 

 
53/04 . de carvão pulverizado 
53/06 . de xisto ou rochas betuminosas 
53/08 . na forma de briquetes, blocos ou similares 
 
55/00 Coqueificação de óleos minerais, betume, alcatrão, ou 

substâncias similares ou de misturas dos mesmos com 
matérias carbonáceas sólidas (craqueameento de óleos C 
10 G) 

 
55/02 . com matérias sólidas 
55/04 . . com matérias sólidas móveis 
55/06 . . . segundo a técnica do "leito móvel" 
55/08 . . . em forma dispersa 
55/10 . . . . segundo a técnica do "leito fluidizado" 
 
57/00 Outros processos não abrangidos anteriormente; 

Características de processos de destilação destrutivaem 
geral 

57/02 . Processos em fases múltiplas de carbonização ou 
coqueificação  

57/04 . usando cargas de composição especial 
57/06 . . contendo aditivos 
57/08 . Pré-tratamento não mecânico da carga (C 10 L 9/00 

tem prioridade) 
57/10 . . Secagem 
57/12 . Aplicação de aditivos durante a coqueificação 
57/14 . Características de processos de carbonização a baixa 

temperatura 
57/16 . Características de processos de carbonização a alta 

temperatura 
57/18 . Modificação das propriedades dos gases de destilação 

dentro do forno  (fora do forno C 10 K) 
 

 

C 10 C MANIPULAÇÃO DO ALCATRÃO, PICHE, ASFALTO, BETUME; ÁCIDO PIROLENHOSO (composições de matérias 
betuminosas C 08 L 95/00; filamentos de carbono por decomposição de filamentos orgânicos D 01 F 9/14) 

 

1/00 Manipulação do alcatrão (resinas de cumarona C 08 F 
244/00; obtenção de óleos de hidrocarboneto C 10 G) [4] 

1/02 . Remoção de água (por destilação 1/06) 
1/04 . por destilação 
1/06 . . Remoção de água 
1/08 . . Extração de frações aromáticas 
1/10 . . . fração de benzeno 
1/12 . . . fração de naftaleno 
1/14 . . Extração de óleos do alcatrão 
1/16 . . Extração de piche 
1/18 . por extração com solventes seletivos 
1/19 . por tratamento térmico não envolvendo destilação [4] 
1/20 . Refinação por meios químicos 

3/00 Manipulação de piche, asfalto, betume 
3/02 . por meios químicos 
3/04 . . por sopramento ou oxidação 
3/06 . por destilação 
3/08 . por extração seletiva 
3/10 . Fusão 
3/12 . . Dispositivos para esse fim 
3/14 . Solidificação; Desintegração, por ex., granulação 
3/16 . . por contato direto com líquidos 
3/18 . Remoção em forma sólida dos vasos de reação, 

recipientes e similares, por ex., por corte, por 
prensagem 

 
5/00 Produção de ácido pirolenhoso (carbonização de madeira 

C 10 B) 
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C 10 F  CORTE, SECAGEM OU MANIPULAÇÃO DA TURFA [5] 
 

 

 
5/00 Secagem ou desidratação da turfa (secagem em geral F 

26 B) 
5/02 . no campo; Meios auxiliares para esse fim 
5/04 . por meio de prensas, prensas de cintas, rolos, ou 

centrífugas (moldgem 7/04) 
5/06 . combinada com um estágio de carbonização para a 

produção de carvão de turfa 
 

7/00 Manipulação da turfa (extração de cera a partir da turfa C 
10 G) 

7/02 . Desintegração da turfa (obtenção de fibras a partir de 
turfa D 01 B 1/50) 

7/04 por moldagem 
7/06 . . Briquetagem 
7/08 . por extrusão combinada com corte 

 
 
C10G CRAQUEAMENTO DE ÓLEOS HIDROCARBONETOS; PRODUÇÃO DE MISTURAS HIDROCARBONETOS LÍQUIDOS, 

por ex., POR HIDROGENAÇÃO DESTRUTIVA, OLIGOMERIZAÇÃO, POLIMERIZAÇÃO (craqueamento hidrogênio ou gás de 
síntese C 01 B; craqueamento ou pirólise de hidrocarboneto em hidrocarbonetos individuais ou suas misturas de constituição definida ou 
especificada C 07 C; craqueamento em coque C 10 B); RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS HIDROCARBONETOS DE ÓLEO DE 
XISTO, AREIA OLEAGINOSA OU GASES; REFINO DE MISTURAS PRINCIPALMENTE CONSISTINDO DE 
HIDROCARBONETO; REFORMA DE NAFTA; CERAS MINERAIS (inibição da corrosão ou incrustação em geral C 23 F) [6]  

 
 Notas 
 
(1) Nesta subclasse: 
 � os grupos 9/00 a 49/00 limitam-se a invenções que tratam de somente uma etapa do processo; [3] 
 � processos combinados ou de etapas múltiplas são abrangidos pelos grupos 51/00 a 69/00; [3] 
 � refino ou recuperação de ceras minerais está abrangido pelo grupo 73/00 [3] 
(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 

� "na presença de hidrogênio" ou "na ausência de hidrogênio" significam tratamentos em que o hidrogênio, em forma livre ou como 
compostos que geram hidrogênio, é, respectivamente, adicionado ou não adicionado; [3] 

� "hidrotratamento" é usado para processos de conversão como descrito no grupo 45/00 ou no grupo 47/00; [3] 
� "óleos de hidrocarboneto" inclui misturas de hidrocarboneto tais como óleos de alcatrão ou óleos minerais. [3] 

(3) Nesta subclasse, salvo indicação contrária, uma inversão é classificada no último local apropriado [3] 
(4) As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto pré-existente, ou composição ou para 
 (ii) tratamento de têxteis ou limpeza de superfícies sólidas de materiais são também classificados na subclasse C 12 S [5] 
 
Índice da Subclasse 
 
PRODUÇÃO DE MISTURAS 
LÍQUIDAS DE HIDROCARBONETO ....................1/00 a 5/00, 50/00 
DESTILAÇÃO DE ÓLEOS  
HIDROCARBONETOS................................................................. 7/00 
CRAQUEAMENTO.................................................9/00 a 15/00,47/00 
REFINAÇÃO DE ÓLEO  
REFINAÇÃO DE ÓLEOS HIDROCARBONETOS 
 Por tratamento com ácidos, ou 
 com álcalis ......................................................... 17/00, 19/00 
 Por extração com solventes 
 ou sólidos absorventes ....................................... 21/00, 25/00 

 
 por reação com hidrogênio, por 
 oxidação ou outras reações 
 químicas .......................................27/00, 29/00, 45/00, 49/00 
 outros processos ......................................31/00, 32/00, 33/00 
REFORMA........................................................... 35/00, 59/00 a 63/00 
PROCESSOS DE ETAPAS  
MÚLTIPLAS................................................................... 51/00 a 69/00 
OUTROS PROCESSOS ....................................................70/00, 71/00 
TRATAMENTO DE CERAS MINERAIS...................................73/00 
INIBIÇÃO DE CORROSÃO........................................................75/00 
 

 

1/00 Produção de misturas líquidas de hidrocarboneto a 
partir de xisto betuminoso, de arenitos oleíferos,ou de 
matérias carbonáceas sólidas não fusíveis ou similares, 
por ex., madeira, carvão (extração mecânica de óleos a 
partir de xistos betuminosos, de areias petrolíferas, e 
similares B 03 B) 

1/02 . por destilação (destilação destrutiva do xisto 
betuminoso C 10 B 53/06) 

1/04 . por extração 
1/06 . por hidrogenação destrutiva 
1/08 . . com catalisadores móveis 
1/10 . a partir de borracha ou resíduos de borracha 
 
2/00 Produção de misturas líquidas de hidrocarboneto de 

composição indefinida a partir de óxidos de carbono [5] 
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3/00 Produção de misturas líquidas de hidrocarboneto a 

partir de matéria orgânica contendo oxigênio, por ex., 
óleos graxos, ácidos graxos (produção a partir de matérias 
carbonáceas sólidas não fusíveis contendo oxigênio 1/00; 
preparação de hidrocarboneto bem definidos C 07 C) 

 
5/00 Recuperação de misturas líquidas de hidrocarboneto a 

partir de gases, por ex., gás natural 
5/02 . com adsorventes sólidos 
5/04 . com absorventes líquidos 
5/06 . por resfriamento ou compressão 
7/00 Destilação de óleos de hidrocarboneto (destilação em 

geral B 01 D) 
7/02 . Estabilização de gasolina por remoção de gases por 

fracionamento 
7/04 . Desidratação 
7/06 . Destilação a vácuo [3] 
7/08 . Destilação azeotrópica ou extrativa (refinação de óleos 

de hidrocarboneto, na ausência de hidrogênio, por 
extração com solventes seletivos 21/00) [3] 

7/10 . Inibição da corrosão durante a destilação (em geral C 
23 F) [3] 

7/12 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 
geral G 05) [3] 

 
Craqueamento na ausência de hidrogênio 
 
9/00 Craqueamento térmico não-catalítico, na ausência de 

hidrogênio, de óleos hidrocarbonetos 
9/02 . em retortas 
9/04 . . Retortas 
9/06 . por destilação sob pressão 
9/08 . . Aparelhos para esse fim 
9/12 . . . Remoção de incrustações 
9/14 . em tubos ou serpentinas com ou sem meios auxiliares, 

por ex., digestores, câmaras de reação, meios de 
expansão 

9/16 . . Prevenção ou remoção de incrustações 
9/18 . . Aparelhos 
9/20 . . . Fornos tubulares 
9/24 . por aquecimento com meios elétricos 
9/26 . com matérias sólidas fixas pré-aquecidas de forma 

descontínua, por ex., por passagem de jatos de ar 
9/28 . com matérias sólidas móveis pré-aquecidas 
9/30 . . segundo a técnica do "leito móvel" 
9/32 . . segundo a técnica do "leito fluidizado" 
9/34 . por contato direto com fluídos inertes pré-aquecidos, 

por ex. com metais ou sais fundidos 
9/36 . . com gases aquecidos ou vapores  
9/38 . . . produzido por combustão parcial do material a 

ser craqueado ou por combustão de outro 
hidrocarboneto [2] 

9/40 . por contato indireto com um fluído pré-aquecido outro 
que não gases quentes de combustão 

9/42 . por passagem da matéria a ser craqueada em fluxos 
finos ou em pulverização sobre ou perto de superfícies 
continuamente aquecidas 

 
11/00 Craqueamento catalítico, na ausência de hidrogênio, de 

óleos hidrocarbonetos (craqueamento em contato direto 
com metais ou sais fundidos 9/34) 

11/02 . caracterizado pelo catalisador usado 
11/04 . . Óxidos 

 
11/05 . . . Alumino-silicatos cristalinos, por ex., peneiras 

moleculares [3] 
11/06 . . Sulfetos 
11/08 . . Haletos 
11/10 . com catalisador de leito fixo 
11/12 . com catalisadores sólidos fixos pré-aquecidos de maneira 

descontínua, por ex., por passagem de jatos de ar 
11/14 . com catalisadores sólidos móveis pré-aquecidos 
11/16 . . segundo a técnica de "leito móvel" 
11/18 . . segundo a técnica de "leito fluidizado" 
11/20 . por contato direto com gases inertes aquecidos ou 

vapores  
11/22 . . produzidos pela combustão parcial da matéria a ser 

craqueada 
 
 
15/00 Craqueamento de óleos hidrocarbonetos por meios 

elétricos, vibrações eletromagnética ou mecânicas, por 
radiação de partículas ou com gases superaquecidos em 
arcos elétricos 

15/08 . por meios elétricos ou por vibrações eletro-magnéticas 
ou mecânicas [3] 

15/10 . por radiação de partículas [3] 
15/12 . com gases superaquecidos em arco elétrico, por ex., 

plasma [3] 
 
Refinação na ausência de hidrogênio 
 
17/00 Refinação de óleos hidrocarbonetos, na ausência de 

hidrogênio, com ácidos, compostos que formam ácidos, 
ou líquidos contendo ácidos, por ex., borra ácida 

17/02 . com ácidos ou líquidos contendo ácido, por ex., borra 
ácida 

17/04 . . Tratamento líquido-líquido formando duas etapas 
imiscíveis 

17/06 . . . usando ácidos derivados de enxofre ou da borra 
ácida do mesmo 

17/07 . . . usando ácidos de halogênio ou oxiácidos de 
halogênio (ácidos geradores de halogênio 
27/02) [3] 

17/08 . com óxidos geradores de ácidos (refinação com CO2 ou 
SO2 como solvente seletivo 21/06) 

17/085 . . com oleum [3] 
17/09 . com sais ácidos [3] 
17/095 . com "ácidos sólidos", por ex.,ácido fosfórico 

depositado em um suporte [3] 
17/10 . Recuperação do agente de refinação usado 
 
19/00 Refinação de óleos de hidrocarboneto, na ausência de 

hidrogênio, por tratamento alcalino 
19/02 . com soluções aquosas alcalinas 
19/04 . . contendo solubilizantes, por ex., "solutisers" 
19/06 . . com plumbitos ou plumbatos 
19/067 . com material alcalino fundido [3] 
19/073 . com material alcalino sólido [3] 
19/08 . Recuperação do agente de refinação usado 
 
21/00 Refinação de óleos de hidrocarboneto, na ausência de 

hidrogênio, por extração com solventes seletivos (17/00, 
19/00 têm prioridade; Desparafinação de óleos 73/02) 

21/02 . com dois ou mais solventes, os quais são  introduzidos 
ou removidos separadamente 
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21/04 . . pela introdução simultânea de pelo menos dois 

solventes imiscíveis em contracorrente um em 
relação ao outro 

21/06 . caracterizada pelo solvente utilizado 
21/08 . . Apenas compostos inorgânicos 
21/10 . . . Dióxido de enxofre 
21/12 . . Apenas compostos orgânicos 
21/14 . . . Hidrocarbonetos 
21/16 . . . Compostos contendo  oxigênio 
21/18 . . . Compostos contendo halogênio 
21/20 . . . Compostos contendo nitrogênio 
21/22 . . . Compostos que contêm enxofre, selênio ou 

telúrio 
21/24 . . . Compostos que contêm fósforo 
21/26 . . . Compostos que contêm silício 
21/27 . . . Compostos orgânicos não previstos por um dos 

grupos 21/14 a 21/26 [3] 
21/28 . Recuperação do solvente usado 
21/30 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 

geral G 05) [3] 
 
25/00 Refinação de óleos hidrocarbonetos, na ausência de 

hidrogênio, com sorventes sólidos 
25/02 . com matérias permutadoras de íons 
25/03 . . com alumino-silicatos cristalinos, por ex., peneiras 

moleculares [3] 
25/05 . . . Remoção de compostos não-hidrocarbonetos, 

por ex., compostos de enxofre [3] 
25/06 . com sorventes móveis ou sorventes dispersos no óleo 
25/08 . . segundo a técnica do "leito móvel" 
25/09 . . de acordo com a técnica de "leito fluidizado" [3] 
25/11 . . Destilação na presença de sorventes móveis [3] 
25/12 . Recuperação do adsorvente usado. 
 
27/00 Refinação de óleos hidrocarbonetos, na ausência de 

hidrogênio, por oxidação 
27/02 . com halogênio ou compostos geradores de halogênio; 

Ácido hipocloroso ou seus sais 
27/04 . com oxigênio ou compostos geradores de oxigênio 
27/06 . . na presença de soluções alcalinas 
27/08 .. . na presença de cloreto de cobre 
27/10 . . na presença de complexos orgânicos contendo 

metal, por ex., quelatos, ou resinas de trocadoras de 
cátion [3] 

27/12 . . com compostos geradores de oxigênio, por ex., per-
compostos, ácido crômico, cromatos (plumbitos ou 
plumbatos 19/06 [3] 

27/14 . . com gases contendo ozônio [3] 
 
29/00 Refinação de óleos hidrocarbonetos, na ausência de 

hidrogênio, com outros produtos químicos 
29/02 . Não-metais 
29/04 . Metais, ou metais depositados em um suporte 
29/06 . Sais metálicos, ou sais metálicos depositados em 

suporte 
29/08 . . contendo o metal em sua mais baixa valência 
29/10 . . Sulfetos 
29/12 . . Haletos [3] 
29/16 . Óxidos metálicos 
29/20 . Compostos orgânicos não contendo átomos metálicos 
29/22 . . contendo oxigênio como único heteroátomo 

 
29/24 . . . aldeídos ou cetonas 
29/26 . . hidrocarbonetos halogenados 
29/28 . . contendo enxofre como o único heteroátomo, por 

ex., mercaptans, ou enxofre e oxigênio como os 
únicos heteroátomos 

 
31/00 Refinação de óleos hidrocarbonetos, na ausência de 

hidrogênio, por métodos não previstos em outro lugar 
(por destilação 7/00) [2] 

31/06 . por aquecimento, resfriamento, ou tratamento por 
pressão 

31/08 . por tratamento com água 
31/09 . por filtração [3] 
31/10 . por adição de força centrífuga 
31/11 . por diálise [3] 
_____________________________________________________

_ 
 
32/00 Refinação de óleos hidrocarbonetos por meios elétricos 

ou magnéticos, por irradiação, ou por uso de 
microorganismos [3] 

32/02 . por meios elétricos ou magnéticos [3] 
32/04 . por radiação das  partículas [3] 
 
33/00 Desidratação ou desmulsificação de óleos 

hidrocarbonetos (por destilação 7/04) 
33/02 . por meios elétricos ou magnéticos 
33/04 . por meios químicos 
33/06 . por meios mecânicos, por ex., por filtração 
33/08 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 

geral G 05) [3] 
 
35/00 Reforma de nafta 
 
Nota: 
 
 Neste grupo o seguinte termo é empregado com o 

significado indicado: 
 � "reforma" significa o tratamento de nafta a fim de 

melhorar o índice de octanos ou seu conteúdo 
aromático. [3] 

35/02 . Reforma térmica 
35/04 . Reforma catalítica 
35/06 . . caracterizada pelo catalisador usado 
35/085 . . . contendo metais do grupo da platina ou seus 

compostos [3] 
35/09 . . . . Catalisadores bimetálicos em que pelo 

menos um dos metais é um metal do grupo 
da platina [3] 

35/095 . . . contendo alumino-silicato cristalinos, por ex., 
peneiras moleculares [3] 

35/10 . . com catalisadores móveis 
35/12 . . . segundo a técnica do "leito móvel" 
35/14 . . . segundo a técnica de "leito fluidizado" 
35/16 . com vibrações elétricas, eletromagnéticas ou 

mecânicas; por radiação de partículas 
35/22 . Partida de operações de reforma [3] 
35/24 . Controle ou regulagem de operações de reforma 

(controle ou regulagem em geral G 05) [3] 
 
Processos de hidrotratamento (reforma de nafta 35/00) 
 
45/00 Refinação de óleos hidrocarbonetos usando hidrogênio 

ou compostos geradores  de hidrogênio [3] 
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Nota 
 
 Tratamento de óleos hidrocarbonetos na presença de 

compostos geradores de hidrogênio não previsto em 
nenhum dos grupos 45/02, 45/32, 45/44 ou 45/58 é previsto 
no grupo 49/00 [3] 

 
45/02 . para eliminar hetero-átommos sem alterar o esqueleto 

do hidrocarboneto envolvido e sem craqueamento para 
hidrocarbonetos de menor ponto de ebulição; 
Hidroacabamento [3] 

45/04 . . caracterizados pelo catalisador usado [3] 
45/06 . . . contendo metais de níquel ou cobalto, ou seus 

compostos [3] 
45/08 . . . . em combinação com os metais cromo, 

molibdeno, ou tungstênio, ou seus 
compostos [3] 

45/10 . . . contendo metais do grupo da platina ou seus 
compostos [3] 

45/12 . . . contendo alumínio-silicatos cristalinos, por ex., 
,peneiras moleculares [3] 

45/14 . . com partículas sólidas móveis [3] 
45/16 . . . suspensas no óleo, por ex., lamas [3] 
45/18 . . . de acordo com a técnica de "leito móvel" [3] 
45/20 . . . de acordo com a técnica de "leito fluidizado" 

[3] 
45/22 . . com hidrogênio dissolvido ou suspenso no óleo [3] 
45/24 . . com compostos geradores de hidrogênio [3] 
45/26 . . . Vapor ou água [3] 
45/28 . . . Compostos orgânicos, autorefinação  [3] 
45/30 . . . . caracterizado pelo catalizador usado [3] 
45/32 . Hidrofenação seletiva de compostos de diolefina ou 

acetileno [3] 
45/34 . . caracterizada pelo catalisador usado [3] 
45/36 . . . contendo metal níquel ou cobalto, ou seus 

compostos [3] 
45/38 . . . . em combinação com os metais cromo, 

molibdênio, ou tungstênio, ou seus 
compostos [3] 

 
45/40 . . . contendo metais do grupo da platina ou seus 

compostos [3] 
45/42 . . com partículas sólidas móveis [3] 
45/44 . Hidrogenação de hidrocarboneto aromáticos [3] 
45/46 . . caracterizada pelo catalisador usado [3] 
45/48 . . . contendo metal níquel ou cobalto, ou seus 

compostos [3] 
45/50 . . . . em combinação com metal cromo, 

molibdênio ou tungstênio, ou seus 
compostos [3] 

45/52 . . . contendo metais do grupo da platina ou seus 
compostos [3] 

45/54 . . . contendo alumínio-silicatos cristalinos, por ex., 
peneiras moleculares [3] 

45/56 . . com partículas sólidas móveis [3] 
45/58 . para modificar o esqueleto estrutural de parte do 

conteúdo de hidrocarboneto sem craqueamento de 
outros hidrocarbonetos presentes, por ex., abaixamento 
do ponto de fluidez; Hidrocraqueamento seletivo de 
parafina normais (32/00 tem prioridade); 
melhoramento ou aumento do índice de octanos ou do 
teor aromático de nafta 35/00) [3] 

45/60 . . caracterizados pelo catalisador usado [3] 
45/62 . . . contendo metais do grupo da platina ou seus 

compostos [3] 

 
45/64 . . . contendo alumino-silicatos cristalinos, por ex., 

peneiras moleculares [3] 
45/66 . . com partículas sólidas móveis [3] 
45/68 . . Aromatização de frações de óleo de hidrocarboneto 

(de nafta 35/00) [3] 
45/70 . . . com catalisadores contendo metais do grupo da 

platina ou seus compostos [3] 
45/72 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 

geral G 05) [3] 
 
47/00 Craqueamento de óleos hidrocarbonetos, na presença de 

hidrogênio ou de compostos geradores de hidrogênio, 
para obter frações de ponto de ebulição inferior (15/00 
tem prioridade; hidrogenação destrutiva de materiais 
carbonáceos sólidos não fusíveis ou materiais similares 
1/06) [3] 

47/02 . caracterizado pelo catalisador usado [3] 
47/04 . . Óxidos [3] 
47/06 . . Sulfetos [3] 
47/08 . . Haletos [3] 
47/10 . . com catalisadores depositados em suporte [3] 
47/12 . . . Suportes inorgânicos [3] 
47/14 . . . . o catalisador contendo metais do grupo da 

platina ou seus compostos [3] 
47/16 . . . . Suportes de alumino-silicatos 

cristalinos [3] 
47/18 . . . . . o catalisador contendo metais do grupo 

da platina ou seus compostos [3] 
47/20 . . . . . o catalisador contendo outros metais ou 

seus compostos [3] 
47/22 . Craqueamento não catalítico na presença de 

hidrogênio [3] 
47/24 . com partículas sólidas móveis [3] 
47/26 . . suspensas no óleo, por ex., lamas [3] 
47/28 . . de acordo com a técnica de "leito móvel" [3] 
47/30 . . de acordo com a técnica de "leito fluidizado" 
47/32 . na presença de compostos geradores de hidrogênio [3] 
47/34 . . Compostos orgânicos, por ex., hidrocarbonetos 

hidrogenados [3] 
47/36 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em  

geral G 05) [3] 
49/00 Tratamento de óleos de hidrocarboneto , na presença de 

hidrogênio ou de compostos geradores de hidrogênio, não 
previsto em nenhum dos grupos individuais 45/02, 45/32, 
45/44, 45/58, ou 47/00 [3] 

49/02 . caracterizado pelo catalisador usado [3] 
49/04 . . contendo metais níquel, cobalto, cromo, molibdênio, ou 

tungstênio, ou seus compostos [3] 
49/06 . . contendo metais do grupo da platina ou seus compostos 

[3] 
49/08 . . contendo alumino-silicatos cristalinos, por ex., peneira 

molecular [3] 
49/10 . com partículas sólidas móveis [3] 
49/12 . . suspensas no óleo, por ex., lamas [3] 
49/14 . . de acordo com a técnica de "leito móvel" [3] 
49/16 . . de acordo com a técnica de "leito fluidizado" [3] 
49/18 . na presença de compostos geradores de hidrogênio (por ex. 

amônia, água, sulfeto de hidrogênio [3] 
49/20 . . Compostos orgânicos [3] 
49/22 . Separação de efluentes [3] 
49/24 . Partida de operações de hidrotratamento [3] 
49/26 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em geral G 

05) [3] 
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50/00 Produção de misturas de hidrocarboneto líquidos a partir 
de hidrocarboneto de número de carbono inferior, por ex., 
por oligomerização (preparação de hidrocarboneto 
individuais ou suas misturas, de composição definida ou 
especificada C 07 C) [6] 

50/02 . de óleos de hidrocarboneto para fins de lubrificação [6]  
 
Processos em Fases Múltiplas 
 
Nota: 
 
 Os grupos 51/00 a 69/00 abrangem apenas aquelas operações de 

tratamento combinadas em que o interesse se concentra na 
relação entre as fases. [3] 

 
51/00 Tratamento de óleos de hidrocarboneto, na ausência de 

hidrogênio, por dois ou mais processos apenas de 
craqueamento [3] 

51/02 . apenas de várias etapas em série [3] 
51/04 . . incluindo apenas etapas de craqueamento térmico e 

catalítico [3] 
51/06 . apenas de várias etapas em paralelo [3] 
 
53/00 Tratamento de óleos hidrocarbonetos na ausência de 

hidrogênio, por dois ou mais processos de refinação [3] 
53/02 . de apenas várias etapas em série [3] 
53/04 . . incluindo pelo menos uma etapa de extração [3] 
53/06 . . . incluindo apenas fases de extração, por ex., 

desasfaltização por tratamento com solvente 
seguida por extração de aromáticos (refinação em 
uma etapa com dois ou mais solventes que são 
introduzidos ou retirados separadamente 21/02) [3] 

53/08 . . incluindo pelo menso uma etapa de sorção [3] 
53/10 . . incluindo pelo menos uma etapa de tratamento 

ácido [3] 
53/12 . . incluindo pelo menos uma etapa de tratamento alcalino 

[3] 
53/14 . . incluindo pelo menos uma  etapa de oxidação [3] 
53/16 . apenas várias etapas paralelas [3] 
 
55/00 Tratamento de óleos hidrocarbonetos, na ausência de 

hidrogênio, por pelo menos um processo de refinação e pelo 
menos um processo de craqueamento [3] 

55/02 . apenas de várias etapas em série [3] 
55/04 . . incluindo pelo menos uma fase de craqueamento 

térmico [3] 
55/06 . . incluindo pelo menos um fase de craqueamento 

catalítico [3] 
55/08 . apenas de várias etapas paralelas [3] 
 
57/00 Tratamento de óleos hidrocarbonetos, na ausência do 

hidrogênio, por pelo menos um processo de craqueamento 
ou processo de refinação e pelo menos um outro processo de 
conversão [3] 

57/02 . com polimerização [3] 
 
59/00 Tratamento de nafta por apenas dois ou mais processos de 

reforma ou por pelo menos um processo de rerforma e pelo 
menos um processo que não altere substancialmente a faixa 
de ebulição da nafta [3] 

59/02 . apenas de várias etapas em série [3] 
59/04 . . incluinndo pelo menos uma etapa de reforma-catalítica 

e pelo menos uma fase de reforma não-catalítica [3] 
59/06 . apenas de várias etapas paralelas [3] 

61/00 Tratamento de nafta por pelo menos um processo de 
reforma e pelo menos um processo de refinação na 
ausência de hidrogênio [3] 

61/02 . apenas de várias etapas em série [3] 
61/04 . . sendo a etapa refinação uma extração [3] 
61/06 . . sendo a etapa de refinação um processo de sorção [3] 
61/08 . de apenas várias etapas paralelas [3] 
61/10 . processos incluindo também outras fases de conversão [3] 
 
63/00 Tratamento de nafta por pelo menos um processo de 

reforma e pelo menos um outro processo de conversão 
(59/00, 61/00 têm prioridade) [3] 

63/02 . apenas de várias etapas em série [3] 
63/04 . . incluindo pelo menos uma etapa de craqueamento 

[3] 
63/06 . apenas de várias etapas paralelas [3] 
63/08 . . incluindo pelo menos uma etapa de craqueamento 

[3] 
 
65/00 Tratamento de óleos hidrocarbonetos apenas por dois ou 

mais processos de hidrotratamento [3] 
65/02 . apenas várias etapas em série [3] 
65/04 . . incluíndo apenas fases de refinação [3] 
65/06 . . . pelo menos uma fase sendo uma hidrogenação 

seletiva de diolefinas [3] 
65/08 . . . pelo menos uma etapa sendo uma hidrogenação de 

hidrocarboneto aromáticos [3] 
65/10 . . incluindo apenas etapas de craqueamento [3] 
65/12 . . incluindo etapas de craqueamento e outras fases de 

hidrotratamento [3] 
65/14 . apenas de várias etapas paralelas [3] 
65/16 . . incluindo apenas etapas de refino [3] 
65/18 . . incluindo apenas etapas de craqueamento [3] 
 

67/00 Tratamento de óleos hidrocarbonetos por pelo menos 
um processo de hidrotratamento e pelo menos um 
processo para refinação apenas na ausência de 
hidrogênio [3] 

67/02 . apenas de várias etapas em série [3] 
67/04 . . incluindo extração com solvente como etapa de 

refino na ausência de hidrogênio [3] 
67/06 . . incluindo um processo de sorção como etapa de 

refino na ausência de hidrogênio [3] 
67/08 . . incluindo tratamento ácido como etapa do refino na 

ausência de hidrogênio [3] 
67/10 . . incluindo tratamento alcalino como etapa do refino 

na ausência de hidrogênio [3] 
67/12 . . incluindo a oxidação como etapa do refino na 

ausência de hidrogênio [3] 
67/14 . . incluindo pelo menos duas etapas diferentes de 

refinação na ausência de hidrogênio [3] 
67/16 . apenas de várias etapas paralelas [3] 
 
69/00 Tratamento de óleos hidrocarbonetos por pelo menos 

um processo de hidrotratamento e pelo menos um outro 
processo de conversão (67/00 tem prioridade) [3] 

69/02 . apenas de várias etapas em série [3] 
69/04 . . incluindo pelo menos uma etapa  de craqueamento 

catalítico na ausência de hidogênio [3] 
69/06 . . incluindo pelo menos uma etapa de craqueamento 

térmico na ausência de hidrogênio [3] 
69/08 . . incluindo pelo menos uma etapa de reforma de 

nafta [3] 
69/10 . . . hidrocraqueamento de frações de ponto de 

ebulição superior para formar nafta e reforma da 
nafta obtida [3] 
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69/12 . . incluindo pelo menos uma etapa de polimerização 

ou alquilação [3] 
69/14 . apenas de várias etapas paralelas [3] 
 
70/00 Manipulação de misturas normalmente gasosas não 

definida obtidas por processos abrangidos pelos grupos 
9/00, 11/00, 15/00, 47/00, 51/00 [5] 

70/02 . por hidrogenação[5] 
70/04 . por processo físico [5] 
70/06 . por contato com gás líquido [5] 
 
71/00 Tratamento por métodos não previstos em outro local, 

de óleos de hidrocarboneto ou óleos graxos para fins de 
lubrificação (por Fischer-Tropsch C 07 C 1/00; 
composições lubrificantes C 10 M) [3] 

71/02 . Espessamento por voltolização (modificação química 
de óleos secantes por voltolização C 09 F 7/04) [3] 

 
73/00 Recuperação ou refino de ceras minerais, por ex., cera 

de linhita ("montan wax") (composições baseadas 
essencialmente em ceras C 08 L 91/00) [3] 

73/02 . Recuperação de ceras de petróleo a partir de óleos de 
hidrocarboneto; Desparafinação de óleos de 
hidrocarboneto [3] 

73/04 . . com o uso de adjutores de filtração [3] 
73/06 . . com o uso de solventes [3] 
73/08 . . . Compostos orgânicos [3] 
73/10 . . . . Hidrocarbonetos [3] 
73/12 . . . . Compostos contendo oxigênio [3] 
73/14 . . . . Compostos contendo halogênio [3] 
73/16 . . . . Compostos contendo nitrogênio [3] 
 

73/18 . . . . contendo enxofre, selênio ou telúrio [3] 
73/20 . . . . contendo fósforo [3] 
73/22 . . . . Misturas de compostos orgânicos [3] 
73/23 . . . Recuperação dos solventes usados [6] 
73/24 . . por formação de adutos [3] 
73/26 . . por flotação [3] 
73/28 . . por força centrífuga [3] 
73/30 . . com meios elétricos [3] 
73/32 . . Métodos de resfriamento durante a desparafinação 

[3] 
73/34 . . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 

geral G 05) [3] 
73/36 . Recuperação de ceras de petróleo a partir de outras 

composições contendo óleos em proporções reduzidas, 
a partir de concentrados ou de resíduos; Desoleamento, 
exudação [3] 

73/38 . Modificação química de ceras de petróleo [3] 
73/40 . Tratamento físico de ceras ou ceras modificadas, por 

ex., granulação, dispersão, emulsão, irradiação [3] 
73/42 . Refinação de ceras de petróleo [3] 
73/44 . . na presença de hidrogênio ou de compostos 

geradores de hidrogênio [3] 
 
75/00 Inibição da corrosão ou de deposições residuais em 

aparelhos para tratamento ou conversão de óleos de 
hidrocarboneto, em geral (7/10, 9/16 têm prioridade; 
proteção de tubos contra corrosão ou incrustação F 16 L 
58/00) [6] 

 
75/02 . por adição de inibidores de corrosão [6] 
75/04 . por adição de agentes antiincrustantes [6] 
 

 
 
 
 
C 10 H PRODUÇÃO DE ACETILENO POR VIA ÚMIDA (purificação de acetileno C 07 C 11/24) [5] 
 
Índice da Subclasse: 
 
GERADORES 
 Com alimentação não automática da água ...................... 1/00 
 Com alimentação automática da água.................... 3/00, 5/00 
 
 

 Dos tipos Kipp ou Dobereiner ................................7/00, 9/00 
 Outros tipos ...................................................... 11/00 a 19/00 
 Detalhes.........................................................................21/00 
 

 
 
 
1/00 Geradores de gás acetileno com alimentação não 

automática de água gota a gota, por gravidade (válvulas, 
torneiras, F 16 K) 

1/02 . Válvulas 
1/04 . . Válvulas de rosca 
1/06 . . Registros 
1/08 . Outros meios para controlar a alimentação de água 
1/10 . Água alimentada por cima através de um tubo central 

ou lateral 
1/12 . Água alimentada por cima através de matérias porosas 
3/00 Geradores de gás acetileno com regulagem automática 

da alimentação da água por meios independentes do 
gasômetro 

3/02 . com membranas 
3.04 . com bóias 
3/06 . com pistões 

5/00 Geradores de gás acetileno com regulagem automática 
da alimentação da água pelo gasômetro. 

5/02 . com extravasamento para a água 
5/04 . por válvulas de água gota a gota conectadas ao 

gasômetro. 
5/06 . . por registros de água gota a gota, conectados ao 

gasômetro 
5/08 . com válvulas de água ou registros conectados ao 

gasômetro, segundo o sistema de imersão 
7/00 Geradores de gás acetileno com alimentação da água 

pelo princípio de Kipp 
7/02 . com alimentação da água por baixo 
7/04 . com alimentação da água por cima 
9/00 Geradores de gás acetileno seguindo o princípio de 

Dobereiner com reservatório de carbureto fixo 
9/02 . com alimentação da água por baixo através de matérias 

porosas (por alimentação capilar) 
9/04 . com registro de gás comandada pelo gasômetro 



C 10 H, J 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 3, Seção C 220 

 
9/06 . com a profundidade do tubo de saída do gás regulada 

pelo gasômetro 
 
9/08 . com gasômetro móvel 
9/10 . por umedecimento de carbureto somente no fundo 
 
11/00 Geradores de gás acetileno com imersão do carbureto 

na água 
11/02 . dentro do gasômetro 
 
11/04 . em que a água de vedação e a água de reação são 

separadas uma da outra 
13/00 Geradores de gás acetileno com sistemas combinados de 

imersão e gota a gota 
15/00 Geradores de gás acetileno com alimentação de 

carbureto, com ou sem regulagem pela pressão do gás 
15/02 . com alimentação não automática do carbureto 
15/04 . . Meios de fechamento do funil de alimentação 
15/06 . com alimentação automática do carbureto por meio de 

válvulas 
15/08 . . por válvulas de chapeleta ou de gaveta 
15/10 . . por válvulas de bóia 
15/12 . . por válvulas medidoras, inclusive micro-válvulas 

("pocket-wheels") 
15/14 . com roscas de transporte ou transportadores de 

alimentação 

 
15/18 . com disco de alimentação móvel e recipiente de 

carbureto fixo 
15/20 . com alimentação de carbureto por cartuchos ou outros 

envoltórios 
15/22 . com alimentação de carbureto de carbureto pulverizado 

proveniente de recipientes ou através do gasômetro 
15/24 . com alimentação do carbureto por meio de pistões 
17/00 Geradores de gás acetileno de alta pressão 
19/00 Outros geradores de gás acetileno 
19/02 . Receptáculos rotativos para carbureto 
21/00 Detalhes de geradores de gás acetileno; Equipamento 

acessório para, ou características de produção de, 
acetileno por via úmida 

21/02 . Pacotes de carbureto para uso em geradores, por ex., 
cartuchos 

21/04 . . Colocação dos pacotes no gerador 
21/06 . . . Dispositivos para abertura dos pacotes no 

gerador 
21/08 . Dispositivos de segurança para geradores de acetileno 
21/10 . . Composições de carbureto 
21/12 . Meios de vedação hermética ao gás, por ex., vedações 

líquidas nos geradores 
21/14 . Meios de ventilação; Dispositivos de resfriamento 
21/16 . . Remoção do lodo dos geradores 
 

15/16 . com tambores de alimentação 
 
 
 
C 10 J PRODUÇÃO DE GASOGÊNIO, DE GÁS DE ÁGUA, DE GÁS DE SÍNTESE A PARTIR DE MATÉRIAS CARBONÁCEAS 

SÓLIDAS, OU DE MISTURAS CONTENDO ESSES GASES (gás de síntese a partir de hidrocarboneto líquidos ou gasosos C 01 B; 
gaseificação subterrânea de minerais E 21 B 43/295); CARBURAÇÃO DO AR OU DE OUTROS GASES [5] 

 

1/00 Produção de gases combustíveis pela carburação do ar 
ou de outros gases sem pirólise (para motores de 
combustão interna F 02) 

1/02 . Carburação do ar 
1/04 . . Controle do suprimento de ar 
1/06 . . com substâncias que são líquidas a temperaturas 

normais 
1/08 . . . pela passagem de ar através de ou sobre a 

superfície do líquido 
1/10 . . . . com o líquido absorvido sobre suportes 
1/12 . . . por atomização do líquido 
1/14 . . . Controle do suprimento do líquido de acordo 

com o suprimento de ar 
1/16 . . com hidrocarbonetos sólidos 
1/18 . . em carburadores rotativos 
1/20 . Carburação de gases outros que não o ar 
1/22 . Adição de substâncias para impedir a condensação de 

vapor 
1/24 . Controle da umidade do ar ou do gás a ser carburado 
1/26 . usando elevadas temperaturas ou pressões 
1/28 . Meios para odorização do ar 

3/00 Produção de gases combustíveis contendo monóxido de 
carbono de combustíveis carbonáceos sólidos (processos 
de destilação destrutiva C 10 B) 

3/02 . Gaseificação em leito fixo de combustível em pedaços  

3/04 . . Processos cíclicos, por ex., tiragem forçada e 
alternada 

3/06 . . Processos contínuos 
3/08 . . . com remoção de cinzas em estado líquido 
3/10 . . . usando aquecimento externo 
3/12 . . . usando portadores de calor sólidos 
3/14 . . . usando portadores de calor gasosos 
3/16 . . . por reação simultânea de oxigênio e água com a 

matéria carbonácea 
3/18 . . . usando eletricidade 
3/20 . . Aparelhos; Instalações 
3/22 . . . Adaptações ou dispositivos de válvulas ou 

chaminés 
3/24 . . . . para permitir o fluxo de gases ou vapores 

em outra direção que de baixo para cima 
através do leito de combustível 

3/26 . . . . . de cima para baixo 
3/28 . . . . totalmente automáticos 
3/30 . . . Dispositivos de carregamento do combustível 
3/32 . . . Dispositivos para distribuir o combustível 

uniformemente sobre o leito para agitar o leito 
combustível 

3/34 . . . Grades; Dispositivos mecânicos para remoção 
das cinzas 

3/36 . . . . Grades fixas 
3/38 . . . . . com barras de agitação 
3/40 . . . . Grades móveis 
3/42 . . . . . Grades rotativas 
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3/44 . . . adaptados para uso sobre veículos 
3/46 . Gaseificação de combustíveis granulares ou 

pulverulentos em suspensão 
3/48 . . Aparelhos; Instalações 
3/50 . . . Dispositivos de carregamento do combustível 
3/52 . . . Dispositivos para remoção de cinzas 
3/54 . . Gaseificação de combustíveis granulares ou 

pulverulentos segundo a técnica de Winkler, isto é, 
por fluidificação 

3/56 . . . Aparelhos; Instalações 
3/57 . Gaseificação usando sais fundidos ou metais (3/02, 

3/46 têm prioridade) 
3/58 . combinada com pré-destilação do combustível 
3/60 . . Processos 
3/62 . . . com remoção separada dos produtos de 

destilação 
3/64 . . . com decomposição dos produtos de destilação 

3/66 . . . . por introdução desses produtos na zona de 
gaseificação 

3/68 . Carburação por pirólise da matéria carbonácea no leito 
de combustível (3/66 tem prioridade) 

3/70 . Carburação por pirólise da matéria carbonácea em um 
carburador 

3/72 . Outras características 
3/74 . . Estrutura de paredes ou camisas 
3/76 . . . Camisas de água; Camisas para caldeiras a 

vapor 
3/78 . . Aparelhos de alta pressão 
3/80 . . com disposições para o pré-aquecimento do jato de 

ar ou do vapor de água 
3/82 . . Meios para remoção de gases 
3/84 . . . com meios para remoção de poeira ou de 

alcatrão do gás 
3/86 . . combinadas com caldeiras de recuperação do calor 

 

C 10 K PURIFICAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES QUÍMICAS DE GASES COMBUSTÍVEIS CONTENDO 
MONÓXIDO DE CARBONO 

 

1/00 Purificação de gases combustíveis contendo monóxido 
de carbono (isolamento de hidrogênio de misturas 
contendo hidrogênio e monóxido de carbono C 01 B 3/50) 

1/02 . Remoção de poeira 
1/04 . por resfriamento para condensar substâncias não 

gasosas 
1/06 . . combinado com pulverização de água 
1/08 . por lavagem com líquidos; Regeneração das lixívias de 

lavagem (lavadores de gás B 01 D) 
1/10 . . com líquidos aquosos 
1/12 . . . reagente alcalino 
1/14 . . . . orgânico 
1/16 . . com líquidos não aquosos 
1/18 . . . óleos hidrocarbonetos 
1/20 . por tratamento com sólidos; Regeneração das massas 

de purificação usadas 
 
1/22 . . Aparelhos, por ex., caixas de purificação a seco 
1/24 . . . Meios de suporte para substância purificadora 

1/26 . . Regeneração da substância purificadora 
1/28 . . Controle do fluxo de gás através dos purificadores 
1/30 . . com massas purificadoras em movimento 
1/32 . com sólidos absorventes seletivos, por ex., carbono 

ativo 
1/34 . por conversão catalítica de impurezas em matérias 

mais facilmente elimináveis 
 
3/00 Modificação da composição química de gases 

combustíveis contendo monóxido de carbono para 
produzir um combustível de melhor qualidade, por ex., 
de valor calorífico diferente, que pode ser isento de 
monóxido de carbono 

3/02 . por tratamento catalítico 
3/04 . . reduzindo o teor de monóxido de carbono 
3/06 . por mistura com gases 
 
 

 
 
 
C10L COMBUSTÍVEIS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL (combustíveis para produzir gases sob pressão, por ex., para foguetes, C 

06 D 5/00; velas C 11 C; combustível nuclear G 21 C 3/00); GÁS NATURAL; GÁS NATURAL DE SÍNTÉTICO OBTIDO POR 
PROCESSOS NÃO ABRANGIDOS PELAS SUBCLASSES C 10 G, K; GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO; ADIÇÃO DE 
SUBSTÂNCIAS A COMBUSTÍVEIS OU AO FOGO PARA REDUZIR FUMAÇA OU DEPÓSITOS INDESEJÁVEIS OU PARA 
FACILITAR A REMOÇÃO DE FULIGEM; ACENDEDORES DE FOGO [5] 

 

1/00 Combustíveis carbonáceos líquidos 
1/02 . baseados essencialmente em componentes consistindo 

somente em carbono, hidrogênio, e oxigênio 
1/04 . baseados essencialmente em misturas de 

hidrocarboneto 

1/06 . . para ignição por centelha 
1/08 . . para ignição por compressão 
1/10 . contendo aditivos 



C 10 L 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 3, Seção C 222 

 
Notas: 
 
(1) Nos grupos 1/12 a 1/30, salvo indicação contrária, um 

composto é sempre classificado no último local apropriado 
(2) Um sal metálico ou um sal de amônio de um composto é 

classificado como esse composto, por ex., um sulfonato de 
cromo é classificado como sulfonato no grupo 1/24 e não 
em 1/30. 

 
1/12 . . compostos inorgânicos 
1/14 . . compostos orgânicos 
1/16 . . . hidrocarbonetos 
1/18 . . . contendo oxigênio 
1/20 . . . contendo halogênio 
1/22 . . . contendo nitrogênio 
1/24 . . . contendo enxofre, selênio ou telúrio 
1/26 . . . contendo fósforo 
1/28 . . . contendo silício 
1/30 . . . contendo elementos não mencionados 

anteriormente 
1/32 . consistindo em suspensões de carvão-óleo ou em 

emulsões aquosas 
 
3/00 Combustíveis gasosos; Gás natural; Gás natural 

síntetico obtido por processos não abrangidos pelas 
subclasses C 10 G, K; Gás liqüefeito de petróleo 

3/02 . Composições contendo acetileno 
3/04 . . Composições absorventes, por ex., solventes 
3/06 . Gás natural; Gás natural sintético obtido por processos 

não abrangidos por C 10 G, C 10 K 3/02 ou 3/04 [5] 
3/08 . . Produção de gás natural sintético[5] 
3/10 . . Manipulação do gás natural ou do gás natural 

sintético [5] 
3/12 . Gás liqüefeito de petróleo [5] 
 
5/00 Combustíveis sólidos (produzidos pela solidificação de 

combustíveis fluidos 7/00) 
5/02 . Briquetes consistindo principalmente de substâncias 

carbonáceas de origem mineral (briquetes de turfa C 10 
F) 

5/04 . . Matéria-prima a ser utilizada; Pré-tratamento da 
mesma 

5/06 . . Processos de briquetagem (prensas para 
briquetagem B 30 B 11/00) 

5/08 . . . sem a adição de ligantes externos (fabricação de 
briquetes de turfa C 10 F) 

5/10 . . . com adição de ligantes, por ex., ligantes pré-
tratados 

5/12 . . . . com ligantes inorgânicos 
5/14 . . . . com ligantes orgânicos 
5/16 . . . . . com ligantes betuminosos, por ex., 

alcatrão, piche 

 
5/18 . . . . . com naftaleno 
5/20 . . . . . com lixívias de sulfitos 
5/22 . . . . Métodos de aplicação de ligante aos outros 

ingredientes da composição; Aparelhos para 
esse fim 

5/24 . . Meios para combater a poeira durante a 
briquetagem; Dispositivos de segurança contra 
explosões 

5/26 . . Pós-tratamento dos briquetes 
5/28 . . . Aquecimento dos briquetes; Coqueificação dos 

ligantes 
5/30 . . . Resfriamento dos briquetes 
5/32 . . . Revestimento 
5/34 . . Outros detalhes dos briquetes 
5/36 . . . Forma 
5/38 . . . . Briquetes consistindo de diferentes camadas 
5/40 . baseados essencialmente em matérias de origem não 

mineral 
5/42 . . em substâncias de origem animal ou produtos delas 

derivados 
5/44 . . em substâncias de origem vegetal 
5/46 . . em refugos de redes de esgotos, de detritos 

domiciliares ou urbanos 
5/48 . . em resíduos ou refugos industriais (5/42, 5/44 têm 

prioridade) [4] 
7/00 Combustíveis produzidos pela solidificação de 

combustíveis fluidos 
7/02 . combustíveis líquidos (composições lubrificantes C 10 M) 
7/04 . . álcool 
 
9/00 Tratamento de combustíveis sólidos para lhes melhorar 

a combustão 
9/02 . por meios químicos 
9/04 . . por hidrogenação 
9/06 . . por oxidação 
9/08 . por tratamentos térmicos, por ex., calcinação 
9/10 . usando aditivos 
9/12 . . Meios de oxidação, por ex., compostos geradores de 

oxigênio 
10/00 Acréscimo de substâncias a combustíveis ou ao fogo 

para reduzir fumaça ou depósitos indesejáveis ou para 
facilitar a remoção de fuligem 

10/02 . para reduzir a emissão de fumaça 
10/04 . para diminuir a corrosão ou a incrustação 
10/06 . para facilitar a remoção de fuligem 
 
11/00 Acendedores de fogo 
11/02 . baseados em corpos porosos refratários 
11/04 . consistindo em material combustível (fósforos C 06 F) 
11/06 . de forma especial 
11/08 . Aparelhos para sua fabricação 
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C 10 M COMPOSIÇÕES LUBRIFICANTES (composições para perfuração de poços C 09 K 7/00); USO DE SUBSTÂNCIAS 
QUÍMICAS QUER ISOLADA, QUER COMO INGREDIENTES LUBRIFICANTES EM UMA COMPOSIÇÃO 
LUBRIFICANTE (agentes para desenformar, isto é, de separação, por metais B 22 C 3/00, plásticos ou substâncias em estado plástico 
em geral B 29 C 33/56, para o vidro C 03 B 40/02; composições lubrificantes para têxteis D 06 M 11/00, 13/00, 15/00; utilização de 
substâncias especiais em aparelhos ou condições especiais, ver F 16 N ou o grupo pertinente à aplicação, por ex. A 21 D 8/08, B 21 C 
9/00, H 01 B 3/18; óleos de imerssão para microscópios G 02 B 21/33)  [4] 

 
Notas: 
 
(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 

� "lubrificantes" ou "composições lubrificantes" inclui óleos de corte, fluídos hidráulicos, composições para trefilação de metais, 
óleos de lavagem, graxas de lubrificação, ou similares; 

� "alifático" inclui cicloalifático. [4] 
(2) Atenção para a Nota (4) (e) abaixo relativa classificação das misturas. 
(3) Nesta subclasse, salvo indicação contrária, uma invenção é classificada no último local apropriado. Em consequência, um composto 

contendo um anel aromático é classificado como composto aromático sem se preocupar se o(s) substituinte(s) relevante(s) estão sobre o 
anel ou sobre a parte alifática da molécula. [4] 

(4) Nesta subclasse: [4] 
(a) os sais metálicos ou de amônio de um composto são classificados como tal composto; 
(b) os sais ou adutos formados entre dois ou mais compostos orgânicos são classificados de acordo com todos os compostos que 

formam estes sais ou adutos, se de interesse: 
(c) um composto particular, por ex., fenóis, ácidos, substituídos por um radical hidrocarboneto macromolecular é classificado como tal 

composto; 
(d) os materiais base, os espessantes, ou os aditivos consistindo em uma mistura para os quais não está previsto nenhum grupo 

específico são classificados no grupo mais apropriado abrangendo todos os constituintes essenciais da mistura, por ex.,: 
� o material base sendo uma mistura de cetona e grupo  amina ...................................................................................... grupo 105/00; 
� o material base sendo uma mistura de cetona e grupo éter .......................................................................................... grupo 105/08; 
� um aditivo sendo uma mistura de ésteres de cadeia longa e curta ................................................................................ grupo 129/00; 
� um aditivo sendo uma mistura de ácidos alifáticos de cadeia curta e de ácidos carboxílicos aromáticos ..................... grupo 129/26; 

(e) exceto para as composições lubrificantes aquosas contendo mais de 10% de água, que são classificadas separadamente, a 
classificação é feita de acordo com o tipo de ingrediente ou mistura de tipos de ingredientes (material base, espessante, ou aditivo) 
que caracteriza a invenção.  
� Atenção para o fato de que uma mistura de ingredientes essenciais caracterizada por um só de seus constituintes em vez da 

mistura em si, não é classificada como uma mistura, por ex., uma composição lubrificante consistindo de: 
� um material base conhecido e um novo aditivo é classificado somente na parte do "aditivo" do esquema da  classificação; 
� um material base conhecido contendo, ao mesmo tempo como ingredientes essenciais, um espessante e um aditivo, é classificado 
� como mistura de um espessante e de um aditivo, quer estes sejam conhecidos ou não; 
� um material base conhecido contendo uma combinação de aditivos como ingredientes essências, é classificado no local apropriado 

para as misturas de aditivos , que sejam conhecidos ou não; 
(5) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar, os códigos de indexação relativos a: 

� cada um dos ingredientes essências de uma mistura. Todavia, no caso de uma composição lubrificante aquosa abrangida pelo grupo 
173/00, a presença de água não é indicada; 

� cada um dos reagentes essenciais de um produto de reação abrangido pelos grupos 109/02, 121/04 ou 159/12. 
Os códigos de indexação escolhidos dentre os grupos 101/00 a 109/00, 113/00 a 121/00, 125/00 a 139/00, 143/00 a 145/00, 159/00 ou 
163/00 a 167/00, têm os mesmos números dos símbolos de classificação, porém usa-se dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua, e 
devem ser ligados [4] 

(6) Nesta subclasse, convém acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 10 N. Os códigos de indexação devem ser não ligados. [4] 
(7) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de código de 

indexação. [6] 
 

 
Índice da Subclasse: 
 
MATERIAIS BASE 
 Óleos graxos ou minerais............................................ 101/00 
 Materiais inorgânicos.................................................. 103/00 
 Compostos orgânicos não- 
 macromoleculares ....................................................... 105/00 
 Compostos macromoleculares .................................... 107/00 
 Compostos de constituição desconhecida 
 não completamente definida ....................................... 109/00 
 Misturas ......................................................... 111/00, 169/00 
ESPESSANTES 
 Materiais inorgânicos.................................................. 113/00 
 Compostos orgânicos não-macro 
 moleculares .................................................... 115/00, 117/00 
 Compostos macromoleculares .................................... 119/00 

 
 
 
 
 Compostos de constituição 
 desconhecida ou não completamente definida.............121/00 
 Misturas..........................................................123/00, 169/00 
 
ADITIVOS 
 Materiais inorgânicos ..................................................125/00 
 Compostos orgânicos não- 
 macromoleculares......................................... 127/00 a 139/00 
 Compostos macromoleculares ...................... 143/00 a 155/00 
 Compostos de constituição 
 desconhecida ou não completamente 
 definida........................................................................159/00 
 Misturas.............................. 141/00, 157/00, 161/00 a 169/00 
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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) 

COMPOSIÇÕES CARACTERIZADA PELAS 
PROPRIEDADES FÍSICAS....................................................... 171/00 
COMPOSIÇÕES AQUOSAS .................................................... 173/00 

TRATAMENTO.........................................................................173/00 
PREPARAÇÃO OU PÓS-TRATAMENTO...............................177/00 

 

Materiais base [4] 
 
101/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo material 

base sendo um óleo mineral ou óleo graxo (contendo mais 
de 10% de água 173/00) [4] 

101/02 . Frações de petróleo [4] 
102/04 . Frações de óleo graxo [4] 
 
103/00 Composições lubrificantes caracterizada pelo material 

base sendo um material inorgânico (contendo mais de 
10% de água 173/00) [4] 

103/02 . Carbono; Grafite [4] 
103/04 . Metais; ligas [4] 
103/06 . compostos metálicos [4] 
 
105/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo material 

base sendo um composto orgânico não- 
macromolecular 

105/02 . Hidrocarbonetos bem definidos (frações de petróleo 
101/02) [4] 

105/04 . . alifático [4] 
105/06 . . aromático [4] 
105/08 . contendo oxigênio [4] 
105/10 . . tendo grupos hidroxila ligados a átomos de carbono 

acíclicos ou cicloalifáticos [4] 
105/12 . . . monohidroxila [4] 
105/14 . . . polihidroxila [4] 
105/16 . . tendo grupos hidroxila ligados a átomos de carbono 

de um anel aromático de seis membros [4] 
105/18 . . Éteres, por ex., epóxidos [4] 
105/20 . . Aldeídos; Cetonas  [4] 
105/22 . . Ácidos carboxílicos ou seus sais [4] 
105/24 . . . tendo apenas um grupo carboxila ligado a um 

átomo de carbono acíclico, átomo de carbono 
cicloalifático ou hidrogênio [4] 

105/26 . . . tendo mais de um grupo carboxíla ligado a um 
átomo de carbono acíclico ou átomo de carbono 
cicloalifático [4] 

105/28 . . . tendo apenas um grupo carboxíla ligado a um 
átomo de carbono de um anel aromático de seis 
membros [4] 

105/30 . . . tendo mais de um grupo carboxila ligado a um 
átomo de carbono de um anel aromático de seis 
membros [4] 

105/32 . . Ésteres [4] 
105/34 . . . de ácidos monocarboxílicos [4] 
105/36 . . . de ácidos policarboxílicos [4] 
105/38 . . . de compostos polihidroxilados [4] 
105/40 . . . contendo grupos hidroxila ou carboxila 

livres [4] 
105/42 . . . Ésteres complexos, isto é, compostos contendo 

pelo menos três grupos carboxila esterificados e 
derivados da combinação de pelo menos três 
tipos diferentes dos seguintes cinco tipos de 
compostos: compostos monohidroxílicos, 
compostos polihidroxílicos, ácidos 
monocarboxílicos, ácidos policarboxílicos e 
ácidos hidroxicarboxílicos. [4] 

105/44 . . . . derivados apenas de combinação de ácidos 
monocarboxílicos, ácidos dicarboxílicos e 
compostos dihidroxílicos e não tendo 
grupos hidroxila ou carboxila livres [4] 

105/46 . . . . derivados apenas de combinação de 
compostos monohidroxílicos, compostos 
dihidroxílicos e ácidos dicarboxílicos e não 
tendo grupos hidroxila ou carboxila livres 
[4] 

105/48 . . . de ácido de carbono [4] 
105/50 . contendo halogênio [4] 
105/52 . . contendo apenas carbono, hidrogênio e halogênio 

[4] 
105/54 . . contendo  carbono, hidrogênio, halogênio e 

oxigênio [4] 
105/56 . contendo nitrogênio [4] 
105/58 . . Aminas, por ex., polialquileno poliaminas, aminas 

quaternárias (polialquileno poliaminas com onze ou 
mais unidades monoméricas 107/44) [4] 

105/60 . . . tendo grupos amino ligados a um átomo de 
carbono acíclico ou cicloalifático [4] 

105/62 . . . . contendo grupos hidroxila [4] 
105/64 . . . tendo grupos amino ligados a um átomo de 

carbono de um anel aromático de seis membros 
[4] 

105/66 . . . . contendo grupos hidroxila [4] 
105/68 . . Amidas; Imidas [4] 
105/70 . . como heteroátomo de um anel [4] 
105/72 . contendo enxofre, selênio ou telúrio [4] 
105/74 . contendo fósforo [4] 
105/76 . contendo silício [4] 
105/78 . contendo boro [4] 
105/80 . contendo átomos de elementos não previstos pelos 

grupos 105/02 à 105/78 [4] 
107/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo material 

base sendo um composto macromolecular [4] 
107/02 . Polímeros de hidrocarboneto; Polímeros de 

hidrocarboneto modificados por oxidação [4] 
107/04 . Polieteno [4] 
107/06 . . contendo propeno [4] 
107/08 . . contendo buteno [4] 
107/10 . . contendo um monômero alifático tendo mais de 4 

átomos de carbono [4] 
107/12 . . contendo um monômero aromático, por ex., 

estireno [4] 
107/14 . . contendo dieno conjugado [4] 
107/16 . . contendo dieno não conjugado [4] 
107/18 . . Polímeros de hidrocarboneto modificados por 

oxidação [4] 
107/20 . . contendo oxigênio (107/18 tem prioridade) [4] 
107/22 . . Compostos macromoleculares obtidos por reações 

envolvendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono [4] 

107/24 . . . contendo monômeros tendo um radical 
insaturado ligado a um radical álcool, aldeído, 
cetônico, éter, cetal ou acetal [4] 
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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) 

107/26 . . . contendo monômeros tendo um radical 
insaturado ligado a um radical aciloxi de um 
ácido carboxílico saturado ou ácido 
de carbono [4] 

107/28 . . . contendo monômeros tendo um radical 
insaturado ligado a um radical carboxila, por 
ex., acrilato [4] 

107/30 . . compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que envolvem apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono [4] 

107/32 . . . Polímeros de condensação de aldeídos, ou 
cetonas; Poliésteres; Poliéteres [4] 

107/34 . . . . Polioxialquilenos [4] 
107/36 . . Polissacarídeos, por ex., celulose [4] 
107/38 . contendo halogênio [4] 
107/40 . contendo nitrogênio [4] 
107/42 . . Compostos macromoleculares obtidos por reações 

envolvendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono [4] 

107/44 . . compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que envolve, apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono [4] 

107/46 . contendo enxofre [4] 
107/48 . contendo fósforo [4] 
107/50 . contendo silício [4] 
107/52 . contendo boro [4] 
107/54 . contendo átomos de elementos não previstos pelos 

grupos 107/02 a 107/52 [4] 
109/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo material 

base sendo um composto de constituição desconhecida 
ou não completamente definida (101/00 tem prioridade) 
[4] 

109/02 . Produtos de reação 
111/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo material 

base sendo uma mistura de dois ou mais compostos 
abrangidos por mais de um dos grupos principais 101/00 
a 109/00, cada um destes compostos sendo essencial [4] 

111/02 . pelo menos um deles sendo um composto orgânico 
não-macromolecular [4] 

111/04 . pelo menos um deles sendo um composto orgânico 
macromolecular [4] 

111/06 . pelo menos um deles sendo um composto do tipo 
abrangido pelo grupo 109/00 [4] 

 
Espessantes [4] 
 
Nota: 
 
 Nos grupos 113/00 a 123/00, o seguinte termo é 

empregado com o significado indicado: 
 - "espessante" é um agente o qual solidifica outros 

componentes líquidos para formar uma graxa (lubrificantes 
sólidos de componentes sólidos 101/00 à 111/00). [4] 

113/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo 
espessante sendo um agente material inorgânico [4] 

113/02 . Carbono; Grafite [4] 
113/04 . Enxofre [4] 
113/06 . Metais; Ligas [4] 

113/08 . Compostos metálicos [4] 
113/10 . Argilas; Micas [4] 
113/12 . Sílica [4] 
113/14 . Vidro [4] 
113/16 . Material inorgânico tratado com compostos orgânicos 

por ex., por revestimento [4] 
115/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo 

espessante sendo um composto orgânico não-
macromolecular outro que não um ácido carboxílico ou 
seus sais [4] 

115/02 . Hidrocarbonetos (frações de petróleo 121/02) [4] 
115/04 . contendo oxigênio [4] 
115/06 . contendo halogênio [4] 
115/08 . contendo nitrogênio [4] 
115/10 . contendo enxofre [4] 
115/12 . contendo fósforo [4] 
117/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo 

espessante sendo um ácido carboxílico não-
macromolecular ou seus sais [4] 

117/02 . tendo apenas um grupo carboxila ligado a um átomo de 
carbono acíclico, átomo de carbono cicloalifático ou 
hidrogênio [4] 

117/04 . . contendo grupos hidroxila [4] 
117/06 . tendo mais de um grupo carboxila ligado a um átomo 

de carbono acíclico ou átomo de carbono cicloalifático 
[4] 

117/08 . tendo apenas um grupo carboxila ligado a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis membros [4] 

117/10 . tendo mais de um grupo carboxila ligado a um átomo 
de carbono de um anel aromático de seis membros [4] 

119/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo 
espessante sendo um composto macromolecular [4] 

119/02 . Polímeros de hidrocarboneto; Polímeros de 
hidrocarboneto modificados por oxidação [4] 

119/04 . contendo oxigênio (polímero de hidrocarboneto 
modificados por oxidação 119/02) [4] 

119/06 . . Compostos macromoleculares obtidos por reações 
envolvendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono [4] 

119/08 . . . contendo monômeros tendo um radical 
insaturado ligado a um radical álcool, aldeído, 
cetônico, éter, cetal ou acetal. [4] 

119/10 . . . contendo monômeros tendo um radical 
insaturado ligado a um radical acilóxi de um 
ácido carboxílico saturado ou ácido 
de carbono [4] 

119/12 . . . contendo monômeros tendo um radical 
insaturado ligado a um radical carboxila, por 
ex., acrilato [4] 

119/14 . . compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que envolvem apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono [4] 

119/16 . . . Polímeros de condensação de aldeídos ou 
cetonas; Poliésteres; Poliéteres [4] 

119/18 . . . . Polioxialquilenos [4] 
119/20 . . Polissacarídeos, por ex., celulose [4] 
119/22 . contendo halogênio [4] 
119/40 . contendo nitrogênio [4] 
119/26 . contendo enxofre [4] 
119/28 . contendo fósforo [4] 
119/30 . contendo átomos de elementos não previstos pelos 

grupos 119/02 a 119/28 [4] 
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121/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo 

espessante sendo um composto de constituição 
desconhecida ou não completamente definida [4] 

121/02 . Frações de petróleo, por ex., alcatrões 
121/04 . Produtos de reação 
123/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo 

espessante sendo uma mistura de dois ou mais 
compostos abrangidos por mais de um dos grupos 
principais 113/00 a 121/00, cada um destes compostos 
sendo essencial (material inorgânico revestido com 
compostos orgânicos 113/16) [4] 

123/02 . pelo menos um deles sendo um composto não-
macromolecular [4] 

123/04 . pelo menos um deles sendo um composto 
macromolecular [4] 

123/06 . pelo menos um deles sendo um composto do tipo 
abrangido pelo grupo 121/00 [4] 

 
Aditivos [4] 
 
125/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um material inorgânico [4] 
125/02 . Carbono; Grafite [4] 
125/04 . Metais; Ligas [4] 
125/06 . Enxofre [4] 
125/08 . Carbetos ou hidretos de metal [4] 
125/10 . Óxidos, hidróxidos, carbonatos ou bicarbonatos 

metálicos [4] 
125/12 . Carbonilas de metal [4] 
125/14 . Água (Composições lubrificantes aquosas contendo 

mais de 10% de água 173/00) [4] 
125/16 . Peróxido de hidrogênio; Água oxigenada [4] 
125/18 . Compostos contendo halogênio [4] 
125/20 . Compostos contendo nitrogênio [4] 
125/22 . Compostos contendo enxofre, selênio ou telúrio [4] 
125/24 . Compostos contendo fósforo, arsênio ou antimônio [4] 
 
125/26 . Compostos contendo silício ou boro, por ex., sílica, 

areia [4] 
125/28 . . Vidro [4] 
125/30 . . Argila [4] 
 
127/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um hidrocarboneto não-macromolecular (frações 
de petróleo 159/04) [4] 

127/02 . alifático bem definido [4] 
127/04 . aromático bem definido [4] 
127/06 . Hidrocarbonetos aromáticos alquilados [4] 
129/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um composto orgânico não-macromolecular 
contendo oxigênio [4] 

129/02 . tendo uma cadeia de carbono de menos de 30 
átomos [4] 

129/04 . . Compostos hidroxila [4] 
129/06 . . . tendo grupos hidroxila ligados a átomos de 

carbono acíclicos ou cicloalifáticos [4] 
129/08 . . . . contendo pelo menos dois grupos 

hidroxila [4] 
129/10 . . . tendo grupos hidroxila ligados a um átomo de 

carbono de um anel aromático de seis 
membros [4] 

129/12 . . . . com anéis condensados [4] 
129/14 . . . . contendo pelo menos 2 grupos hidroxila [4] 

 
129/16 . . Éteres [4] 
129/18 . . . Epóxidos [4] 
129/20 . . . Éteres cíclicos tendo 4 ou mais átomos do anel, 

por ex., furanos, dioxalanos [4] 
129/22 . . Peróxidos; Ozonide [4] 
129/24 . . Aldeídos; Cetonas [4] 
129/26 . . Ácidos carboxílicos; Seus sais [4] 
129/28 . . . tendo grupos carboxila ligados a átomos de 

carbono acíclico ou cicloalifáticos [4] 
129/30 . . . . tendo 7 ou menos átomos de carbono [4] 
129/32 . . . . . monocarboxílico [4] 
129/34 . . . . . policarboxílico [4] 
129/36 . . . . . contendo grupos hidroxila [4] 
129/38 . . . . tendo 8 ou mais átomos de carbono [4] 
129/40 . . . . . monocarboxílico [4] 
129/42 . . . . . policarboxílico [4] 
129/44 . . . . . contendo grupos hidroxila [4] 
129/46 . . . . cicloalifáticos [4] 
129/48 . . . tendo grupos carboxila ligados a átomos de 

carbono de um anel aromático de seis 
membros [4] 

129/50 . . . . monocarboxílicos [4] 
129/52 . . . . policarboxílico [4] 
129/54 . . . . contendo grupos hidroxila [4] 
129/56 . . . Ácidos de constituição desconhecida ou não 

completamente definida [4] 
129/58 . . . . Ácidos naftênicos [4] 
129/60 . . . . Ácidos do "tallol" [4] 
129/62 . . . . Ácidos de colofônia [4] 
129/64 . . . Ácidos obtidos a partir de ácidos insaturados 

polimerizados [4] 
129/66 . . Ácido ou ésteres epoxidados [4] 
129/68 . . Ésteres (epoxidados 129/66) [4] 
129/70 . . . de ácidos monocarboxílicos [4] 
129/72 . . . de ácidos policarboxílicos [4] 
129/74 . . . de compostos polihidroxilados [4] 
129/76 . . . contendo grupos caboxila ou hidroxila livres [4] 
129/78 . . . Ésteres complexos, isto é, compostos contendo 

pelo menos três grupos carboxila esterificados e 
derivados da combinação de pelo menos três 
tipos diferentes dos seguintes cinco tipos de 
compostos monohidroxílicos, compostos 
polihidroxílicos, ácidos monocarboxílicos 
ácidos policarboxílicos, ácidos 
hidroxicarboxílicos [4] 

129/80 . . . . derivados apenas da combinação de ácidos 
monocarboxílicos, ácidos dicarboxílicos e 
compostos dihidroxílicos e não tendo 
grupos hidroxila ou carboxila livres [4] 

129/82 . . . . derivados apenas da combinação de 
compostos monohidroxílicos, compostos 
dihidroxílicos e ácidos dicarboxílicos e não 
tendo  grupos hidroxila ou carboxila 
livres [4] 

129/84 . . . de ácido de carbono [4] 
129/86 . tendo uma cadeia de carbono de 30 ou mais átomos [4] 
129/88 . . Compostos hidroxila [4] 
129/90 . . . tendo grupos hidroxila ligados a átomos de 

carbono acíclicos ou cicloalifáticos [4] 
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129/91 . . . tendo grupos hidroxila ligados a um átomo de 
carbono de um anel aromático de seis 
membros [4] 

129/92 . . Óxidos carboxílicos [4] 
129/93 . . . tendo grupos carboxila ligados a átomos de 

carbono acíclicos ou cicloalifáticos [4] 
129/94 .. . tendo grupos carboxila ligados a um átomo de 

carbono de um anel aromático de seis 
membros [4] 

129/95 . . Ésteres [4] 
 
131/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um composto orgânico não-macromolecular 
contendo halogênio [4] 

131/02 . contendo apenas carbono, hidrogênio e halogênio [4] 
131/04 . . alifáticos [4] 
131/06 . . aromáticos [4] 
131/08 . contendo carbono, hidrogênio, halogênio e oxigênio 

[4] 
131/10 . . Álcoois; Éteres; Aldeídos; Cetonas [4] 
131/12 . . Ácidos; Seus sais ou ésteres [4] 
131/14 . Ceras halogenadas [4] 
 
133/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um composto orgânico não-macromolecular 
contendo nitrogênio [4] 

133/02 . tendo uma cadeia de carbono de menos de 30 
átomos [4] 

133/04 . . Aminas, por ex. polialquileno poliaminas; Aminas 
quaternárias (polialquileno poliaminas com onze ou 
mais unidades monoméricas 149/22) [4] 

133/06 . . . tendo grupos amino ligados a átomos de 
carbono acíclicos ou cicloalifáticos [4] 

133/08 . . . . contendo grupos hidroxila [4] 
133/10 . . . . cicloalifático [4] 
133/12 . . . tendo grupos amino ligados a átomos de 

carbono de um anel aromático de seis 
membros [4] 

133/14 . . . . contendo grupos hidroxila [4] 
133/16 . . Amidas; Imidas [4] 
133/18 . . . do ácido de carbono ou halofórmico [4] 
133/20 . . . . Uréias; semicarbazidas; Alofonatos [4] 
133/22 . . contendo uma dupla ligação carbono-nitrogênio, por 

ex. guanidinas, hidrazonas, semi-carbazonas [4] 
133/24 . . Nitrilas [4] 
133/26 . . contendo uma dupla ligação nitrogênio- 

nitrogênio [4] 
133/28 . . . Azo compostos [4] 
133/30 . . contendo uma ligação nitrogênio-oxigênio [4] 
133/32 . . . contendo um grupo nitro [4] 
133/34 . . . contendo um grupo nitroso [4] 
133/36 . . . Hidroxilaminas [4] 
133/38 . . Compostos heterocíclicos contendo nitrogênio [4] 
133/40 . . . Anéis de seis membros contendo apenas 

nitrogênio e carbono [4] 
133/42 . . . . Triazinas [4] 
133/44 . . . Anéis de cinco membros contendo apenas 

nitrogênio e carbono [4] 
133/46 . . . . Imidazolas [4] 
133/48 . . . o anel contendo ambos nitrogênio e oxigênio [4] 
133/50 . . . . Morfolinas [4] 

133/52 . tendo uma cadeia de carbono de 30 ou mais átomos [4] 
133/54 . . Aminas [4] 
133/56 . . Amidas; Imidas [4] 
133/58 . . Compostos heterocíclicos [4] 
 
135/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um composto orgânico não-macromolecular 
contendo enxofre, selênio ou telúrio [4] 

135/02 . Compostos sulfurizados [4] 
135/04 . Hidrocarbonetos [4] 
135/06 . . Ésteres, por ex., gorduras [4] 
135/08 . contendo uma ligação enxofre a oxigênio [4] 
135/10 . . Ácidos sulfônicos ou seus derivados [4] 
135/12 . Tio-ácidos; Tiocianatos; Seus derivados [4] 
135/14 . . tendo uma dupla ligação carbono a enxofre [4] 
135/16 . . . do tipo tiouréia , isto é, contendo o grupo 
 
 
 
135/18 . . . do tipo tiocarbâmico, por ex., contendo os 

grupos  
 
 
135/20 . Tióis; Sulfetos; Polissulfetos [4] 
135/22 . . contendo átomos de enxofre ligados a átomos de 

carbono acíclicos ou cicloalifáticos [4] 
135/24 . . . contendo grupos hidroxila; Seus derivados [4] 
135/26 . . . contendo grupos caboxila; Seus derivados [4] 
135/28 . . contendo átomos de enxofre ligados a um átomo de 

carbono de um anel aromático de seis membros [4] 
135/30 . . . contendo grupos hidroxila; Seus derivados [4] 
135/32 . Compostos heterocíclicos contendo enxofre; selênio ou 

telúrio [4] 
135/34 . . o anel contendo apenas enxofre e carbono [4] 
135/36 . . o anel contendo enxofre e carbono com nitrogênio 

ou oxigênio [4] 
137/00 Compostos lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um composto orgânico não-macromolecular 
contendo fósforo [4] 

137/02 . não tendo ligação fósforo-carbono [4] 
137/04 . . Ésteres fosfatados [4] 
137/06 . . . Sais metálicos [4] 
137/08 . . . Sais de amônio ou de amina [4] 
137/10 . . . Tio derivados [4] 
137/12 . tendo uma ligação fósforo-carbono [4] 
137/14 . . contendo enxofre [4] 
137/16 . tendo uma ligação fósforo-nitrogênio [4] 
139/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um composto orgânico não macromolecular 
contendo átomos de elementos não previstos nos grupos 
127/00 a 137/00 [4] 

139/02 . Ésteres de ácidos silícicos [4] 
139/04 . tendo uma ligação silício-carbono , por ex., silanos [4] 
139/06 . tendo uma ligação metal-carbono (complexos 

metálicos de constituição desconhecida 159/18) [4] 

ou 
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141/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo uma mistura de dois ou mais compostos 
abrangidos por mais de um dos grupos principais 125/00 
a 139/00, cada um desses compostos sendo essencial [4] 

141/02 . pelo menos um deles sendo um composto orgânico 
contendo oxigênio [4] 

141/04 . pelo menos um deles sendo um composto orgânico 
contendo halogênio [4] 

141/06 . pelo menos um deles sendo um composto orgânico 
contendo nitrogênio [4] 

141/08 . pelo menos um deles sendo um composto orgânico 
contendo enxofre, selênio ou telúrio [4] 

141/10 . pelo menos um deles sendo um composto orgânico 
contendo fósforo [4] 

141/12 . pelo menos um deles sendo um composto orgânico 
contendo átomos de elementos não previstos nos 
grupos 141/02 a 141/10) [4] 

 
143/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um hidrocarboneto macromolecular ou 
hidrocarbonetos modificados por oxidação [4] 

143/02 . Polieteno [4] 
143/04 . contendo propeno [4] 
143/06 . contendo buteno [4] 
143/08 . contendo monômero alifático tendo mais de quatro 

átomos de carbono [4] 
143/10 . contendo monômero aromático, por ex., estireno [4] 
143/12 . contendo dieno conjugado [4] 
143/14 . contendo dieno não-conjugado [4] 
143/16 . contendo monômero cicloalifático [4] 
143/18 . Hidrocarbonetos oxidados, isto é, oxidados 

posteriormente à polimerização [4] 
 
145/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um composto macromolecular contendo oxigênio 
(hidrocarbonetos oxidados 143/18) [4] 

145/02 . Compostos macromoleculares obtidos por reações 
envolvendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono [4] 

145/04 . . contendo monômeros tendo um radical insaturado 
ligado a um radical álcool, aldeído cetônico, éter, 
cetal ou acetal [4] 

145/06 . . contendo monômeros tendo um radical insaturado 
ligado a um radical acilóxi de um ácido-carboxílico 
saturado ou ácido de carbono [4] 

145/08 . . Ésteres vinílicos de um ácido carboxílico saturado 
ou ácido de carbono [4] 

145/10 . . contendo monômeros tendo um radical insaturado 
ligado a um radical carboxila por ex., acrilato [4] 

145/12 . . . monocarboxílico [4] 
145/16 . . . policarboxílico [4] 
145/18 . Compostos macromoleculares obtidos por outras 

reações que não as que envolvem apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono [4] 

145/20 . . Polímeros de condensação de aldeídos ou 
cetonas [4] 

145/22 . . Poliésteres [4] 
145/24 . . Poliéteres [4] 
145/26 . . . Polioxialquilenos [4] 
145/28 . . . . de óxidos de alquileno contendo apenas dois 

átomos de carbono [4] 

 
145/30 . . . . de óxidos de alquileno contendo apenas três 

átomos de carbono [4] 
145/32 . . . . de óxidos de alquileno contendo quatro ou 

mais átomos de carbono [4] 
145/34 . . . . de dois ou mais tipos diferentes 

especificados [4] 
145/36 . . . . eterificados [4] 
145/38 . . . . esterificados [4] 
145/40 . Polissacarídeos, por ex., celulose [4] 
147/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um composto macromolecular contendo 
halogênio [4] 

147/02 . Monômero contendo apenas carbono, hidrogênio e 
halogênio [4] 

147/04 . Monômero contendo carbono, hidrogênio, halogênio e 
oxigênio [4] 

149/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 
sendo um composto macromolecular contendo 
nitrogênio [4] 

149/02 . Compostos macromoleculares obtidos por reações 
envolvendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono [4] 

149/04 . . contendo monômeros tendo um radical insaturado 
ligado a um grupo amino [4] 

149/06 . . contendo monômeros tendo um radical insaturado 
ligado a um grupo amido ou imido [4] 

149/08 . . contendo monômeros tendo um radical insaturado 
ligado a um grupo nitrila [4] 

149/10 . . contendo monômeros tendo um radical insaturado 
ligado a um heterociclo contendo nitrogênio [4] 

149/12 . Compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que envolvem apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono 

149/14 . . uma reação de condensação sendo envolvida 
149/16 . . . entre o monômero contendo nitrogênio e um 

aldeído ou cetona [4] 
149/18 . . . Poliamidas [4] 
149/20 . . . Poliuréias [4] 
149/22 . . . Poliaminas [4] 
151/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo um composto macromolecular contendo enxofre, 
selênio ou telúrio [4] 

151/02 . Compostos macromoleculares obtidos por reações 
envolvendo apenas ligações insaturadas carbono- 
carbono [4] 

151/04 . Compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que envolvem apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono [4] 

153/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 
sendo um composto macromolecular contendo 
fósforo [4] 

153/02 . Compostos macromoleculares obtidos por reações 
envolvendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono [4] 

153/04 . Compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que envolvem apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono [4] 
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155/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 
sendo um composto macromolecular contendo 
átomos de elementos não previstos pelos grupos 
143/00 a153/00 [4] 

155/02 . Monômero contendo silício [4] 
155/04 . Monômero contendo boro [4] 
 
157/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo uma mistura de dois ou mais compostos 
macromoleculares abrangidos por mais de um dos 
grupos principais 143/00 a 155/00, cada um destes 
compostos sendo essencial. [4] 

157/02 . pelo menos um deles sendo um composto contendo 
halogênio [4] 

157/04 . pelo menos um deles sendo um composto contendo 
nitrogênio [4] 

157/06 . pelo menos um deles sendo um composto contendo 
enxofre, selênio ou telúrio [4] 

157/08 . pelo menos um deles sendo um composto contendo 
fósforo [4] 

157/10 . pelo menos um deles sendo um composto contendo 
átomos de elementos não previstos pelos grupos 
157/02 a 157/08 [4] 

 
159/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo de constituição desconhecida ou não 
completamente definida (ácidos carboxílicos com menos 
de 30 átomos de carbono na cadeia, de constituição 
desconhecida ou não completamente definida 129/56) [4] 

159/02 . Produtos naturais [4] 
159/04 . . Frações de petróleo, por ex., alcatrões, solventes [4] 
159/06 . . Ceras, por ex., ezocerita, ceresina, vaselina, parafina 

não desoleificada [4] 
159/08 . . óleos graxos [4] 
159/10 . . Borracha [4] 
159/12 . Produtos de reação [4] 
159/14 . . obtidos por uma condensação de Friedel-Crafts [4] 
159/16 . . obtidos por reações de Mannich [4] 
159/18 . . complexos metálicos [4] 
159/20 . . Misturas reacionais tendo um excesso de base 

neutralizante, por ex., produtos denominados sobre 
baseados ou altamente baseados [4] 

159/22 . . . contendo radicais fenólicos [4] 
159/24 . . . contendo radicais sulfônicos [4] 
161/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 

sendo uma mistura de um composto macromolecular e 
um composto não-macromolecular, cada um desses 
compostos sendo essencial [4] 

163/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 
sendo uma mistura de um composto de constituição 
desconhecida ou não completamente definida e um 
composto não macromolecular, cada um desses 
compostos sendo essencial [4] 

165/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 
sendo uma mistura de um composto macromolecular e 
um composto de constituição desconhecida ou não 
completamente definida, cada um desses compostos 
sendo essencial [4] 

167/00 Composições lubrificantes caracterizadas pelo aditivo 
sendo uma mistura de um composto macromolecular, 
um composto não macromolecular e um composto de 
constituição desconhecida ou não completamente 
definida, cada um desses compostos sendo essencial [4] 

 
Misturas de materiais base, espessantes e aditivos [4] 
 
169/00 Composições lubrificantes caracterizadas por contarem 

como componentes uma mistura de pelo menos dois 
tipos de ingredientes selecionados de materiais base, 
espessantes ou aditivos abrangidos pelos grupos 
precedentes, cada um desses componentes sendo 
essencial [4] 

169/02 . Misturas de materiais-base e espessantes [4] 
169/04 . Misturas de materiais-base e aditivos [4] 
169/06 . Misturas de espessantes e aditivos [4] 
 
Composições caracterizadas pelas propriedades físicas [4] 
 
Nota: 
 

 Atenção para a nota (5) após o título da subclasse. [4] 
 
171/00 Composições lubrificantes caracterizadas por critérios 

puramente físicos, por ex., contendo como material-
base, espessante ou aditivo, ingredientes os quais são 
caracterizados exclusivamente por suas propriedades 
físicas numericamente especificadas, isto é, contendo 
ingredientes os quais são fisicamente bem definidos mas 
cuja natureza química não é bem definida ou é muito 
vagamente indicada (ingredientes definidos quimicamente 
101/00 à 169/00; frações de petróleo 101/02, 121/02, 
159/04) [4] 

171/02 . valores especificados de viscosidade ou índice de 
viscosidade [4] 

171/04 . pesos moleculares especificados ou distribuição do 
peso molecular [4] 

171/06 . partículas de forma ou dimensão especial [4] 
 
Composições lubrificantes aquosas [4] 
 
Nota: 
 

 Atenção para a Nota (5) após o título da subclasse [4] 
 

173/00 Composições lubrificantes contendo mais de 10% de 
água [4] 

173/02 . não contendo óleos minerais ou graxos 
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Tratamento [4] 
 
175/00 Tratamento de lubrificantes usados para recuperar os 

produtos utilizados [4] 
175/02 . lubrificantes à base de óleos minerais [4] 

175/04 . lubrificantes à base de emulsões aquosas [4] 
175/06 . por ultra-filtração ou osmose [4] 
 
Preparação ou pós-tratamento [4] 
 
177/00 Métodos especiais de preparação de composições 

lubrificantes; Modificação química por pós-tratamento 
de componentes ou de toda uma composição 
lubrificante, não abrangido por outras subclasses [4] 

 
 
 
C 10 N ESQUEMA DE INDEXAÇÃO ASSOCIADO À SUBCLASSE C 10 M [4] 
 
 Notas: 
 
(1) Esta subclasse constitui um esquema de indexação associado à subclasse C 10 M, relativo a: 

� metais per se e metal de um composto (10:00); 
� as propriedades da composição lubrificante ou seus constituintes (20:00; 30:00); 
� o uso ou aplicação da composição lubrificante (40:00); 
� a forma na qual a composição lubrificante é aplicada (50:00); 
� modificação química por pós-tratamento de constituintes lubrificantes (60:00); 
� métodos especiais de preparação (70:00); 
� pré-tratamento especial do material a ser lubrificado (80:00); 

 Os códigos de indexação devem ser não ligados. 
(2) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de códigos de 

indexação. 
� "lubrificantes" ou "composições lubrificantes", inclui óleos de corte, fluídos hidráulicos, composições para trefilação de metais, 

óleos de lavagem, graxas de lubrificação de superfícies metálicas, ou similares. 
� alifático "inclui" "cicloalifático". [4] 

 

 
10:00 Metais presentes como tais ou seus compostos [4] 
 
Nota: 
Neste grupo, os metais devem ser indexados segundo seu grupo da 

classificação Periódica dos Elementos [4] 
  
 
10:02 . Grupo 1 [4] 
10:04 . Grupo 2 [4] 
10:06 . Grupo 3 [4] 
10:08 . Grupo 4 [4] 
10:10 . Grupo 5 [4] 
10:12 . Grupo 6 [4] 
10:14 . Grupo 7 [4] 
10:16 . Grupo 8 [4] 
 
20:00 Propriedades físicas particulares de composições 

lubrificantes [4] 
 
20:02 . Viscosidade; Índice de viscosidade [4] 
20:04 . Peso molecular; Distribuição do peso molecular [4] 
20:06 . Partículas de forma ou dimensão especial [4] 
 
30:00 Propriedades físicas ou químicas particulares a qual é 

aperfeiçoada pelo aditivo caracterizando a composição 
lubrificante, por ex., aditivos multifuncionais [4] 

30:02 . Ponto de fluidez; Índice de viscosidade [4] 
30:04 . Propriedades detergentes ou dispersantes [4] 

30:06 . Oleosidade; Resistência da película; Anti-desgaste; 
Resistência a pressão extrema [4] 

30:08 . Resistência a temperatura extrema [4] 
30:10 . Inibição de oxidação, por ex., anti-oxidantes [4] 
30:12 . Inibição de corrosão; por ex., agentes anti-ferrugem, 

anti-corrosivos [4] 
30:14 . Desativação de metais [4] 
30:16 . Antissépticos; Biocidas [4] 
30:18 . Propriedades anti-espumante [4] 
30:20 . Cor, por ex., corantes [4] 
 
40:00 Uso ou aplicação específica da composição 

lubrificante [4] 
40:02 . Mancais [4] 
40:04 . Banho de óleos; Caixas de engrenagem; Transmissões 

automáticas; Mecanismos de Tração [4] 
40:06 . Instrumentos ou outros aparelhos de precisão, por ex., 

fluídos amortecedores [4] 
40:08 . Fluídos hidráulicos, por ex., fluídos de freio [4] 
40:10 . Óleo de rodagem [4] 
40:12 . Turbinas a gás [4] 
40:13 . . Turbinas de aeronaves [5] 
40:14 . Para fins elétricos ou magnéticos [4] 
40:16 . . dielétricos; Óleos isolantes [4] 
40:18 . . em conexão com gravações em fita magmética ou 

disco [4] 
40:20 . Trabalho de metais [4] 
40:22 . . Óleos de corte; Óleos de resfriamento [4] 
40:24 . . sem remoção essencial de material, Perfuração de 

metal [4] 
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40:25 . Motores de combustão interna [5] 
40:26 . Motores de dois tempos [5] 
40:28 . Motores rotativos [5] 
40:30 . Lubrificantes para refrigeradores [5] 
40:32 . Lubrificantes para fios, cordas ou cabos [5] 
40:34 . Materiais lubrificantes de vedação[5] 
40:36 . Agentes de desmoldagem [5] 
 
50:00 Forma na qual o lubrificante é aplicado ao material a 

ser lubrificado [4] 
50:02 . dissolvido ou suspenso em um suporte o qual evapora 

posteriormente para deixar um revestimento 
lubrificante [4] 

50:04 . Aerosol [4] 
50:06 . Etapa gasosa, pelo menos durante as condições de 

trabalho [4] 
50:08 . sólida [4] 
50:10 . semi-sólida; graxa [4] 

 
60:00 Pós-tratamento químico dos constituintes da composição 

lubrificante [4] 
60:02 . Redução por ex. hidrogenação [4] 
60:04 . Oxidação, por ex. ozonização [4] 
60:06 . por epóxidos [4] 
60:08 . Halogenação [4] 
60:10 . por enxofre ou compostos contendo enxofre [4] 
60:12 . por fósforos ou compostos contendo fósforo por ex. 

PxSy [4] 
60:14 . por boro ou compostos contendo boro [4] 
70:00 Métodos especiais de preparação [4] 
 
80:00 Pré-tratamento especial do material a ser lubrificado, 

por ex., fosfatização ou cromatização de um metal [4]
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C 11 ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; GORDURAS, SUBSTÂNCIAS GRAXAS OU CERAS; ÁCIDOS 
GRAXOS DERIVADOS DOS MESMOS; DETERGENTES; VELAS (óleos comestíveis ou composições 
graxas A 23) 

 
C 11 B PRODUÇÃO (prensagem, extração), REFINAÇÃO OU CONSERVAÇÃO DE GORDURAS, SUBSTÂNCIAS GRAXAS (por ex., 

lanolina), ÓLEOS GRAXOS OU CERAS, INCLUSIVE SUA EXTRAÇÃO DE MATERIAL DE REFUGO; ÓLEOS 
ESSENCIAIS; PERFUMES  (óleos secativos C 09 F) [4] 

 
Índice da Subclasse 
 
PRODUÇÃO 
 De gorduras ou de óleos graxos ........................... 1/00; 13/00 
 De outras substâncias graxas......................................... 11/00 

 
 
REFINAÇÃO, CONSERVAÇÃO, 
SOLIDIFICAÇÃO.......................................................3/00, 5/00, 7/00,  

15/00 
ÓLEOS ESSENCIAIS, PERFUMES..............................................9/00

 

1/00 Produção de gorduras ou óleos graxos a partir de 
matérias-primas[4] 

1/02 . Pré-tratamento [4] 
1/04 . . de matéria-prima vegetal [4] 
1/06 . por prensagem [4] 
1/08 . . por prensagem a quente [4] 
1/10 . por extração [4] 
1/12 . por fusão [4] 
1/14 . . com água quente ou soluções aquosas [4] 
1/16 . . com vapor [4] 
3/00 Refinação de gorduras ou óleos graxos [4] 
3/02 . por reação química [4] 
3/04 . . com ácidos [4] 
3/06 . . com bases [4] 
3/08 . . com agentes oxidantes [4] 
3/10 . por absorção [4] 
3/12 . por destilação [4] 
3/14 . . por meio de gases ou vapores neutros, por ex., 

vapor d�água [4] 
3/16 . por meios mecânicos [4] 

5/00 Conservação pelo Uso de aditivos, por ex., antioxidantes 
[4] 

7/00 Separação de misturas de gorduras ou óleos graxos em 
seus componentes, por ex., separação de óleos saturados 
dos óleos não saturados [4] 

9/00 Óleos essenciais; Perfumes (síntese de substâncias 
químicas C 07) [4] 

9/02 . Recuperação ou refinação de óleos essenciais a partir 
de matérias-primas[4] 

11/00 Recuperação ou refinação de outras substâncias graxas, 
por ex., lanolina, ceras (ceras sintéticas C 07, C 08; ceras 
minerais C 10 G) [4] 

13/00 Recuperação de gorduras, óleos graxos, ou ácidos 
graxos a partir de materiais de refugo (separação 
mecânica de água; servidas C 02 F, E 03 F) [4] 

13/02 . a partir de resíduos da fabricação do sabão [4] 
13/04 . a partir de resíduos de absorção usados [4] 
15/00 Solidificação de óleos graxos, gorduras , ou ceras por 

processos físicos [4] 

 

C 11 C ÁCIDOS GRAXOS DERIVADOS DE GORDURAS, ÓLEOS OU CERAS; VELAS; GORDURAS; ÓLEOS OU ÁCIDOS 
GRAXOS RESULTANTES DA MODIFICAÇÃO QUÍMICA DE GORDURAS, ÓLEOS, OU ÁCIDOS GRAXOS 

 

1/00 Preparação de ácidos graxos a partir de gorduras, óleos 
graxos, ou ceras; Refinação de ácidos graxos 
(recuperação de ácidos graxos a partir de material de refugo 
C 11 B 13/00) 

1/02 . a partir de gorduras ou óleos graxos 
1/04 . . por hidrólise 
1/06 . . . por meio de catalisadores sólidos 
1/08 . Refinação 
1/10 . . por destilação 
3/00 Gorduras, óleos, ou ácidos resultantes da modificação 

química de gorduras, óleos, ou ácidos graxos (gorduras 
ou óleos graxos sulfonados C 07 C 309/62; factice C 08 H; 
óleos secativos C 09 F) 

3/02 . por esterificação de ácidos graxos com glicerol 
3/04 . por esterificação de gorduras ou óleos graxos 
3/06 . . com glicerol 
3/08 . . com ácidos graxos 
3/10 . . Interesterificação 
3/12 . por hidrogenação 
3/14 . por isomerização 
5/00 Velas 
5/02 . Aparelhos para sua preparação 
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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) 

C 11 D COMPOSIÇÕES DE DETERGENTES (preparações especialmente adaptadas para lavagem dos cabelos A 61 K 7/075, composições 
especiais de lavagem para limpeza de membranas semi-permeáveis B 01 D 65/06); USO DE SUBSTÂNCIAS ISOLADAS COMO 
DETERGENTES; SABÃO OU FABRICAÇÃO DO SABÃO; SABÕES DE RESINA; RECUPERAÇÃO DO GLICEROL 

 
 Notas: 
 
 (1) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos da indexação relativos aos ingredientes de composições classificadas nos grupos 

de mistura dos grupos 1/00 a 10/00. Os códigos de indexação, escolhidos dentre os grupos 1/00 a 9/00, com exceção dos grupos 1/37, 
1/645 a 1/655, 1/825 a 1/86, 1/94, 3/065 a 3/075, 7/56, 7/60 e 9/60, têm os mesmos símbolos de classificação porém usa-se dois pontos (:) 
em vez da barra oblíqua, e devem ser ligados.  

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

 
Índice da Subclasse: 
 
DETERGENTES TENSOATIVOS 
 Não saponáceos...................................................... 1/00, 3/00 
 À base de saponáceos...................................................... 9/00 
DETERGENTES NÃO TENSOATIVOS ...................................... 7/00 

MISTURAS DE DETERGENTES ....................................10/00, 11/00 
FABRICAÇÃO DE SABÃO GLICEROL..............13/00, 15/00; 19/00 
FORMA .......................................................................................17/00 

 

Detergentes tensoativos não saponáceos 
 
1/00 Composições detergentes baseadas essencialmente em 

compostos tensoativos; Uso desses compostos como 
detergentes 

 
 Nota: 
 
 Nos grupos 1/02 a 1/94, salvo indicação contrária, um 

composto é classificado no último local apropriado. 
 
1/02 . Compostos aniônicos 
1/04 . . Ácidos carboxílicos ou seus sais (sabão 9/00) 
1/06 . . . Éter ou tioéter de ácidos carboxílicos 
1/08 . . . Ácidos policarboxílicos não contendo 

nitrogênio ou enxofre 
1/10 . . . Ácidos amino carboxílicos; Ácidos imino 

carboxílicos; Seus produtos de condensação 
com ácidos graxos 

1/12 . . Ésteres de ácidos sulfônico ou de ácidos sulfúrico; 
Seus sais (3/065 tem prioridade) 

1/14 . . . derivados de hidrocarboneto alifáticos ou de 
monoálcoois 

1/16 . . . derivados de álcoois divalentes ou polivalentes 
1/18 . . . derivados de aminoálcoois 
1/20 . . . . Produtos de condensação de ácidos graxos 
1/22 . . . derivados de compostos aromáticos 
1/24 . . . . contendo grupos éster ou éter diretamente 

ligados ao núcleo 
1/26 . . . derivados de compostos heterocíclicos 
1/28 . . . Produtos de sulfonação derivados de ácidos 

graxos ou de seus derivados, por ex., ésteres, 
aminas 

1/29 . . . sulfato de éteres de polioxialquilenos [2] 
1/30 . . . Produtos de sulfonação derivados de lignina 
1/32 . . Hidrolisatos de proteína; Seus produtos de 

condensação com ácidos graxos 
1/34 . . Derivados de ácidos de fósforo 
1/36 . . de constituição desconhecida 
1/37 . . Misturas cujos compostos são todos aniônicos 
1/38 . Compostos catiônicos 
1/40 . . Monoaminas ou poliaminas; Seus sais 
1/42 . . Aminoálcoois ou aminoéteres 

1/44 . . . Éteres de polioxialquilenos com amino-álcoois; 
Produtos de condensação de epoxialcanos com 
aminas 

1/46 . . Ésteres de ácidos carboxílicos com aminoálcoois; 
Éteres de ácidos aminocarboxílicos com álcoois 

1/48 . . Produtos de policondensação contendo nitrogênio 
1/50 . . Derivados de uréia, tiouréia, cianamida, guanidina 

ou uretanas 
1/52 . . Amidas, alquilamidas ou imidas carboxílicas (3/07 

tem prioridade) 
1/54 . . Hidrazidas de ácidos carboxílicos 
1/56 . . contendo grupos nitro ou nitroso 
1/58 . . Compostos heterocíclicos 
1/60 . . Compostos de sulfônio ou de fosfônio 
1/62 . . Compostos de amônio quaternário 
1/64 . . de constituição desconhecida 
1/645 . . Misturas cujos compostos são todos catiônicos 
1/65 . . Misturas de compostos aniônicos e catiônicos 
1/655 . . . de produtos sulfonados com alquilamidas de 

ácidos carboxílicos (3/066 tem prioridade) 
1/66 . Compostos não iônicos 
1/68 . . Álcoois; Produtos de oxidação da cera de parafina, 

outros que não ácidos 
1/70 . . Fenóis 
1/72 . . Éteres de polioxialquileno glicóis (3/075 tem 

prioridade) 
1/722 . . Éteres de polioxialquilenos tendo grupos 

oxialquileno misturados [2] 
1/74 . . Carboxilatos ou sulfonatos de polioxialquileno 

glicóis 
1/75 . . Óxidos de amina [2] 
1/755 . . Sulfóxidos [2] 
1/76 . . Resinas sintéticas não contendo nitrogênio 
1/78 . . Esteres neutros de ácidos de fósforo 
1/79 . . Óxidos de fosfina [2] 
1/80. . . Derivados de lignina não contendo grupos sulfo ou 

sulfato 
1/82 . . Compostos contendo silício 
1/825 . . Misturas cujos compostos são todos não aniônicos 
1/83 . . Misturas de compostos não iônicos e aniônicos 
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1/831 . . . de sulfonatos com éteres de polioxialquilenos 

em fosfatos 
1/835 . . Misturas de compostos não iônicos e catiônicos 
1/86 . Misturas de compostos aniônicos, catiônicos, e não 

iônicos 
1/88 . Anfólitos; Compostos eletricamente neutros [2] 
1/90 . . Betaínas [2] 
1/92 . . Sulfobetaínas [2] 
1/94 . . Misturas com compostos aniônicos, catiônicos ou 

não iônicos [2] 
 
3/00 Outros ingredientes de composições detergentes 

abrangidas por 1/00 
 
Nota 
 
 Nos subgrupos 3/02 a 3/39, salvo indicação contrária, um 

composto é classificado no último local apropriado [2] 
 
3/02 . Compostos inorgânicos 
3/04 . . Compostos solúveis na água 
3/06 . . . Fosfatos, inclusive polifosfatos 
3/065 . . . . em mistura com produtos sulfonados 
3/066 . . . . . e com alquilamidas de ácidos 

carboxílicos 
3/07 . . . . em mistura com alquilamidas de ácidos 

carboxílicos 
3/075 . . . . em mistura com éteres de polioxialquilenos 
3/08 . . . Silicatos 
3/10 . . . Carbonatos 
3/12 . . Compostos não solúveis na água 
3/14 . . . Pigmentos; Enchimentos; Abrasivos 
3/16 . Compostos orgânicos 
3/18 . . Hidrocarbonetos 
3/20 . . contendo oxigênio 
3/22 . . . Carboidratos ou seus derivados 
3/24 . . contendo halogênio 
3/26 . . contendo nitrogênio 
3/28 . . . Compostos heterocíclicos contendo nitrogênio 

no anel 
3/30 . . . Aminas; Aminas substituídas 
3/32 . . . Amidas; Amidas substituídas 
3/33 . . . Ácidos amino carboxílicos [2] 
3/34 . . contendo enxofre 
3/36 . . contendo fósforo 
3/37 . . Polímeros [2] 
3/38 . . Produtos em que a composição não é bem definida 
3/382 . . . Produtos vegetais, por ex., farinha de soja, 

farinha de madeira, serragem [2] 
3/384 . . . Produtos animais [2] 
3/386 . . . Preparações contendo enzimas [2] 
3/39 . Per-compostos orgânicos ou inorgânicos [2] 
3/395 . Agentes de branqueamento [2] 
3/40 . Corantes [2] 
3/42 . . Agentes de aclaramento ótico [2] 
3/43 . Solventes [2] 
3/44 . . Solventes mistos 
3/46 . Agentes super-engordurantes [2] 
3/48 . Agentes medicinais ou desinfetantes [2] 
3/50 . Perfumes [2] 
3/60 . Misturas de ingredientes [2] 

 
7/00 Composições de detergentes baseadas essencialmente em 

compostos não tensoativos 
Nota 
 
 Nos subgrupos 7/02 a 7/46, salvo indicação contrária, um 

composto é classificado no último local apropriado 
 
7/02 . Compostos inorgânicos 
7/04 . . Compostos solúveis na água 
7/06 . . . Hidróxidos 
7/08 . . . Ácidos 
7/10 . . . Sais 
7/12 . . . . Carbonatos 
7/14 . . . . Silicatos 
7/16 . . . . Fosfatos inclusive polifosfatos 
7/18 . . Peróxidos; Per-sais 
7/20 . . Óxidos insolúveis na água 
7/22 . Compostos orgânicos 
7/24 . . Hidrocarbonetos 
7/26 . . contendo oxigênio 
7/28 . . contendo halogênio 
7/30 . . . Hidrocarbonetos halogenados 
7/32 . . contendo nitrogênio 
7/34 . . contendo enxofre 
7/36 . . contendo fósforo 
7/38 . . Per-compostos 
7/40 . . Produtos em que a composição não é bem definida 
7/42 . . . Preparações contendo enzimas 
7/44 . . . Produtos vegetais (7/42 tem prioridade) 
7/46 . . . Produtos animais (7/42 tem prioridade) 
7/50 . Solventes [2] 
7/52 . . combinados com promotores [2] 
7/54 . Agentes de branqueamento [2] 
7/56 . . combinados com fosfatos [2] 
7/60 . Misturas de compostos não tensoativos [2] 
 
Detergentes saponáceos 
 
9/00 Composições de detergentes baseados essencialmente em 

saponáceos (composições contendo sabão de resina 15/04) 
9/02 . em sabões alcalinos ou de amônio 
9/04 . contendo ingredientes outros que não sabões 
 
Nota 
 
 Nos grupos 9/06 a 9/42, salvo indicação contrária, um  
 composto é classificado no último local apropriado. 
 
9/06 . . Compostos inorgânicos 
9/08 . . . Compostos solúveis na água 
9/10 . . . . Sais 
9/12 . . . . . Carbonatos 
9/14 . . . . . Fosfatos; Polifosfatos 
9/16 . . . . . Boratos 
9/18 . . . Compostos insolúveis na água 
9/20 . . . . Pigmentos; Enchimentos; Abrasivos 
9/22 . . Compostos orgânicos 
9/24 . . . Hidrocarbonetos 
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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) 

9/26 . . . contendo oxigênio 
9/28 . . . contendo halogênio 
9/30 . . . contendo nitrogênio 
9/32 . . . contendo enxofre 
9/34 . . . contendo fósforo 
9/36 . . . contendo silício 
9/38 . . . Produtos em que a composição não é bem 

definida 
9/40 . . . Proteínas 
9/42 . . Per-compostos 
9/44 . . Perfumes; Matérias corantes; Agentes de 

branqueamento 
9/48 . . Agentes super-engordurantes 
9/50 . . Agentes medicinais ou desinfetantes  
9/60 . . Misturas de ingredientes [2] 
______________________________________________ 
 
10/00 Composições de detergentes, não incluídas em um único 

dos grupos precedentes [2] 
10/02 . à base de misturas de compostos tensoativos não 

saponáceos com compostos não tensoativos [2] 
10/04 . à base de misturas de compostos tensoativos não 

saponáceos com saponáceos [2] 
10/06 . à base de misturas de compostos não tensoativos com 

saponáceos [2] 
 
11/00 Métodos especiais para a preparação de composições 

contendo misturas de detergentes 
11/02 . Preparação em forma de pó, por secagem com 

atomização 
11/04 . por meios químicos, por ex., sulfonação em presença 

de outros ingredientes seguida de neutralização 

Sabão ou fabricação do sabão; Sabões de resina 
 
13/00 Fabricação de sabão ou soluções de sabão em geral; 

Aparelhos para esse fim (sabão de resina 15/00) 
13/02 . Fervura do sabão; Refinação 
13/04 . . Métodos contínuos para esse fim 
13/06 . . Branqueamento do sabão ou soluções do sabão 
13/08 . Coloração ou adição de perfumes 
13/10 . Mistura; Malaxação 
13/12 . Resfriamento (13/14 tem prioridade) 
13/14 . Modelagem 
13/16 . . em moldes 
13/18 . . por extrusão ou por prensagem 
13/20 . . na forma de pequenas partículas, por ex., pó, flocos 

(por fatiamento 13/24) 
13/22 . Corte 
13/24 . . Fatiamento do sabão no tambor de resfriamento 
13/26 . Secagem (estufas de secagem F 27) 
13/28 . Estampagem; Polimento 
13/30 . Recuperação do sabão, por ex., de soluções usadas 
 
15/00 Manufatura de sabões de resina ou sabões derivados de 

ácidos naftênicos; Composições 
15/02 . Aparelhos para esse fim 
15/04 . Composições contendo sabões de resina ou sabões 

derivados de ácidos naftênicos 
 
17/00 Materiais detergentes caracterizados por sua forma ou 

propriedades físicas (modelagem do sabão 13/14) 
17/02 . Corpos detergentes flutuantes 
17/04 . combinados com ou contendo outros objetos 
17/06 . Pós; Flocos; Misturas de fluxo livre; Folhas 
17/08 . Sabão líquido; Em cápsulas 
____________________________________________ 
 
19/00 Recuperação do glicerol de licores de saponificação 

(refinação do glicerol C 07 C 31/22)
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C 12 BIOQUÍMICA; CERVEJA; ÁLCOOL; VINHO; VINAGRE; MICROBIOLOGIA; ENZIMOLOGIA; 
ENGENHARIA GENÉTICA OU DE MUTAÇÃO 

 
 Notas 
 
(1) Nas subclases C 12 M a Q ou S e dentro de cada uma destas subclases, salvo indicação contrária, uma invenção é classificada no último 

local apropriado. [3] 
(2) Nesta classe, os vírus, células humanas, de animais ou de plantas não-diferenciadas, protozoários, tecidos e algas unicelulares são 

considerados como microorganismos [3,5] 
(3) Nesta classe, salvo indicação específica, as células humanas, de animais ou de plantas, protozoários, tecidos e algas unicelulares são 

classificadas junto com microorganismos. As partículas sub-celulares, salvo indicação específica, são classificadas com a célula 
inteira [3,5] 

(4) Os códigos da subclasse C 12 R são apenas para uso como códigos de indexação associados com as subclasses C 12 C a Q ou S, para 
fornecer as informações referentes a micro-organismos usados em processos classificados nestas subclasses. [3] 

 
C 12 C PRODUÇÃO DE CERVEJA (limpeza das matérias-primasA 23 N; máquinas para inocular ou remover células, ferramentas de adegas C 

12L; propagação de leveduras C 12 N 1/14; fermentação etanólica que não seja para bebidas C 12 P 7/06) 
 
 
Nota 

Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados [6] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
MATÉRIAS-PRIMASPARA O PREPARO 
DE CERVEJA.............................................................. 1/00, 3/00, 5/00 
PREPARAÇÃO E TRATAMENTO DO 
MOSTO DE CERVEJA; PROCESSOS FER- 
MENTAÇÃO PARA A CERVEJA..................................... 7/00, 11/00 
 

 
 
 
CERVEJAS ESPECIAIS ..............................................................12/00 
DISPOSITIVOS DE FERMENTAÇÃO.......................................13/00 
 

 

1/00 Preparação do malte 
1/02 . Pré-tratamento de grãos, por ex., lavagem, 

encharcamento 
1/027 . Germinação [6] 
1/033 . . em caixas ou tambores [6] 
1/047 . . Influenciando a germinação por meios químicos ou 

físicos [6] 
1/053 . . . por irradiação ou tratamento elétrico [6] 
1/067 . Secagem [6] 
1/073 . . Processos ou aparelhos especialmente adaptados 

para economizar ou recuperar energia [6] 
1/10 . . Secagem em suportes fixos 
1/12 . . Secagem em suportes móveis 
1/125 . Processos contínuos ou semi-contínuos para 

maceração, germinação ou secagem [6] 
1/13 . . com transporte vertical dos grãos [6] 
1/135 . . com transporte horizontal dos grãos [6] 
1/15 . Aparelho para revolver, carregar ou descarregar grão 

ou malte [6] 
1/16 . Pós-tratamento do malte, por ex., limpeza do malte, 

separação do germe 
1/18 . Preparação de extrato de malte ou de tipos especiais de 

malte, por ex., malte caramelado, malte preto (produtos 
de malte para uso como alimentos A 23 L) 

 
3/00 Tratamento do lúpulo  
3/02 . Secagem 
3/04 . Conservação; Armazenamento; Embalagem 
3/06 . . Pó ou grânulo de lúpulo [6] 
3/08 . . Extração por solventes de lúpulo [6] 
3/10 . . . usando dióxido de carbono [6] 

3/12 . . Produtos isomerizados do lúpulo [6] 
 
5/00 Aditivos para a cerveja 
5/02 . Aditivos para a cerveja 
5/04 . . Aditivos corantes 
 
7/00 Preparação do mosto de cerveja (extrato de malte 1/18) 
7/01 . Pré-tratamento do malte, por ex., moagem do malte [6] 
7/04 . Preparação ou tratamento da pasta de malte 
7/047 . . parte da pasta sendo uma pasta de cereal não 

maltado [6] 
7/053 . . parte da pasta sendo um material que não é cereal 

[6] 
7/06 . . Aparelhos para amassar 
7/14 . Clarificação do mosto de cerveja ("Lauterung") 
7/16 . . por filtração 
7/165 . . . em filtros adequados para pasta [6] 
7/17 . . . em LAUTERTUNS [6] 
7/175 . . por centrifugação [6] 
7/20 . . Fervura do mosto (caldeiras para bebidas 

fermentadas 13/02) [6] 
7/22 . . . Processos ou aparelhos especialmente adaptados 

para economizar ou recuperar energia [6] 
7/24 . Clarificação do mosto entre a fervura e o resfriamento do 

lúpulo [6] 
7/26 . Resfriamento do mosto; Clarificação do mosto durante ou 

após o resfriamento [6] 
7/28 . Pós-tratamento [6] 
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11/00 Processos de fermentação para cerveja (preparação de vinho 
C 12 G 1/00) 

11/02 . Inoculação de leveduras 
11/06 . Acidificação do mosto para fermentação etanólica 
11/07 . Fermentação contínua [6] 
11/09 . Fermentação com levedura retida [6] 
11/11 . Tratamentos de pós-fermentação, por ex., carbonação, 

concentração (C 12 H tem prioridade) [6] 

12/00 Processos especialmente adaptados para produção de 
tipos especiais de cerveja [6] 

12/02 . Cerveja com baixo teor calórico (12/04 tem prioridade) [6] 
12/04 . Cerveja com baixo teor de álcool (remoção do álcool C 12 

H 3/00) [6] 
 
13/00 Dispositivos de fermentação não cobertos por um único 

grupo de 1/00 a 12/04 [3, 6] 
13/02 . Caldeiras de produção de cerveja [3] 
13/06 . . aquecidas a fogo [3] 
13/08 . . com elementos internos de aquecimento [6] 
13/10 . Equipamento caseiro de fermentação [6] 
 

 

C 12 F RECUPERAÇÃO DE SUBPRODUTOS DE SOLUÇÕES FERMENTADAS; DESNATURAÇÃO DE, OU ÁLCOOL 
DESNATURADO [6] 

 
Nota 

Nesta subclasse, é desejável se adicionar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. [6] 
 
1/00 a 
1/08 (transferidos para B 01 D 3/00) 
3/00 Recuperação de subprodutos 
3/02 . de dióxido de carbono 
3/04 . . Recuperação de produtos voláteis de fermentação do 

dióxido de carbono 
3/06 . a partir de cervejas ou de vinho (3/02 tem prioridade); 

remoção da levedura C 12 G 1/08) 

3/08 . . Recuperação do álcool de resíduos de prensagem ou de 
outras matérias residuais (a partir de dióxido de carbono 
3/04) 

3/10 . a partir de resíduos de destilarias 
5/00 Preparação de álcool desnaturado 
 

 

 

C 12 G VINHO; OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS; SUA PREPARAÇÃO (cerveja C 12 C) 
 
Nota 

Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. [6] 
 

 

1/00 Preparação de vinho ou de vinho espumante 
1/02 . Preparação do mosto de uvas; Tratamento ou fermentação 

do mosto 
1/022 . . Fermentação; Tratamento microbiológico ou 

enzimático [6]  
1/024 . . . em um vaso cilíndrico montado horizontalmente 

(1/026 tem prioridade) [6] 
1/026 . . . em vasos com equipamento móvel para mistura do 

conteúdo [6] 
1/028 . . . com tratamento térmico das uvas ou do mosto [6] 
1/032 . . . com recirculação do mosto para extração por 

bombeamento [6] 
1/036 . . . mediante uso de um vaso de fabricação de 

vinho caseiro [6] 
1/04 . . Sulfitação do mosto; Dessulfitação 
1/06 . Preparação de vinhos espumantes, por ex., champanha; 

Impregnação do vinho com dióxido de carbono 
 

 
1/067 . . Processos contínuos [6] 
1/073 . . Fermentação com levedura retida [6] 
1/08 . Remoção da levedura (regurgitação) 
1/09 . . Agitação, centrifugação ou vibração das garrafas [6] 
1/10 . Desacidificação do vinho [6] 
1/12 . Processos para evitar a precipitação de partículas no 

vinho [6] 
3/00 Preparação de outras bebidas alcoólicas 
3/02 . por fermentação direta 
3/04 . por mistura, por ex., licores 
3/06 . . com ingredientes aromatizantes 
3/07 . . . Aromatização com madeira ou extrato de 

madeira; Pré-tratamento da madeira usada para 
tal [6] 
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3/08 . por outros métodos destinados a variar a composição de 
soluções fermentadas, por ex., reduzindo o teor 
alcoólico (remoção de álcool de bebidas 
alcoólicas para obtenção de bebidas livres de 
teor de álcool ou de baixo teor de álcool C 12 H 
3/00) 

3/10 . . Aumento do teor alcoólico 
3/12 . . . por destilação 
3/14 . . . por congelamento [6] 

 

C 12 H PASTEURIZAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO, PURIFICAÇÀO, CLARIFICAÇÃO, ENVELHECIMENTO DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS OU REMOÇÃO DE ÁLCOOL DAS MESMAS (desacidificação do vinho C 12 G 1/10; prevenção de 
precipitação de partículas no vinho C 12 G 1/12; simulação de envelhecimento por aromatização C 12 G 3/06) [6] 

 
Nota 
 
Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. 
[6] 

 

1/00 Pasteurização, esterilização, conservação, purificação, 
clarificação, ou envelhecimento de bedidas alcoólicas  

1/02 . combinados com remoção de precipitação ou adição de 
materiais, por ex., material de absorção 

1/04 . . por meio de matérias iônicas ou matérias de 
clarificação, inerte por ex., material de absorção 

1/044 . . . com a ajuda de material inorgânico [6]  
1/048 . . . . com material contendo silício [6] 
1/052 . . . com a ajuda de material orgânico [6]  
1/056 . . . . com a ajuda de polímeros [6] 
1/06 . . Precipitação por meios físicos, por ex., por 

irradiação, vibrações 
1/065 . . . Separação por centrifugação [6] 
1/07 . . . Separação por filtração [6] 
1/075 . . . . por filtração de fluxo cruzado [6] 
1/08 . . . por aquecimento 
1/10 . . Precipitação por meios químicos 
1/12 . sem precipitação 

1/14 . . com compostos não precipitantes, por ex., 
sulfitação; Sequestração, por ex., com 
compostos produtores de quelato 

1/15 . . . com enzimas [6] 
1/16 . . por meios físicos, por ex., irradiação 
1/18 . . . por aquecimento 
1/20 . . . . em recipientes que permitem a dilatação do 

conteúdo 
1/22 . Envelhecimento ou maturação por armazenamento, por 

ex., para obtenção de cervejas leves 
 
3/00 Remoção de álcool de bebidas alcoólicas para 

obtenção de bebidas livres de teor de álcool ou de 
baixo teor de álcool (destilação ou retificação de 
soluções fermentadas para obtenção de álcool puro B 01 
D 3/00; recuperação de subprodutos do vinho ou cerveja 
diferentes de bebidas de baixo teor de álcool C 12 F 3/06; 
preparação de bebidas alcoólicas diferentes de vinho ou 
cerveja mediante variação da composição das soluções 
fermentadas C 12 G 3/08) [6] 

3/02 . por evaporação [6]  
3/04 usando membranas semi-permeáveis [6] 
 

 

C 12 J VINAGRE; SUA PREPARAÇÃO 
 
Nota 

Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. [6] 

 

1/00 Vinagre; Preparação; Purificação 
1/02 . a partir do vinho 
1/04 . a partir do álcool 

1/06 . a partir do leite 
1/08 . Adição de ingredientes aromatizantes 
1/10 . Aparelhos 
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C 12 L MÁQUINAS DE INOCULAR OU REMOVER CÉLULAS; FERRAMENTAS DE ADEGA (limpeza de barris B 08 9/00) 
 
Nota 

Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. [6] 

 

3/00 Máquinas de inocular ou remover células 
9/00 Dispositivos de ventilação para tonéis, barris, ou 

similares 

11/00 Ferramentas de adegas 

 

C 12 M APARELHAGEM PARA ENZIMOLOGIA OU MICROBIOLOGIA; (instalações para fermentação de adubos A 01 C 3/02; 
preservação de partes vivas de seres humanos ou animais A 01 N 1/02; aparelhagem física ou química em geral B 01; aparelhagem de 
preparação de cerveja C 12 C; aparelhagem de fermentação para vinho C 12 G; aparelhagem para preparação de vinagre C 12 J 1/10) [3] 

 
 Notas: 
 
(1) Atenção para as Notas (1) a (3) após o título da classe C 12 [4] 
(2) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. [6] 

 

1/00 Aparelhagem para enzimologia ou microbiologia [3] 
 
Nota: 
 
 O grupo 1/00 abrange: 

� aparelhagem em que são produzidos ou isolados 
microorganismos ou enzimas; 

� aparelhagem em que são investigadas características de 
microorganismos ou enzimas, por ex., quais fatores de 
crescimento são necessários; 

� aparelhagem especialmente adaptada para empregar 
microorganismos ou enzimas como "reagentes" ou 
biocatalisadores; 

� aparelhagem para uso em escala tanto industrial como 
laboratorial. [3] 

 
1/02 . com meios de agitação; com meios de troca de calor 

[3] 
1/04 . com meios para introdução do gás [3] 
1/06 . . com agitador, por ex. rotor [3] 
1/08 . . com tubo de aspiração [3] 
1/09 . . Aparelhos de flotação [5] 
1/10 . montada rotativamente [3] 
1/107 . com meios para recolher os gases de fermentação, por 

ex., metano (produção de metano por tratamento 
anaeróbico de lodos C 02 F 11/04) [5] 

1/113 . . com transporte do substrato durante a 
fermentação [5] 

1/12 . com meios de esterilização, filtração, ou diálise [3] 
1/14 . com meios que proporcionam camadas finas ou com 

bandejas de vários níveis [3] 
1/16 . contendo, ou adaptada para conter, meios sólidos [3] 

1/18 . . Campos ou compartimentos múltiplos [3] 
1/20 . . . Campos planos horizontais [3] 
1/21 . Supressores de bolhas [5] 
1/22 . Placas de Petri [3] 
1/24 . tipo tubo ou frasco [3] 
1/26 . Inoculador ou amostrador [3] 
1/28 . . sendo parte do recipiente [3] 
1/30 . . . Sendo o amostrador uma mecha de material 

absorvente enrolado na ponta de uma haste [3] 
1/32 . . tipo contínuo ou de campo múltiplo [3] 
1/33 . Desintegradores [5] 
1/34 . Medição ou ensaio com meios de medir ou de detectar 

as condições do meio, por ex., contadores de colônias 
[3] 

1/36 . incluindo controle responsivo à condição do meio ou 
ao tempo, por ex., fermentadores automaticamente 
controlados (controle ou regulagem em geral G 05) [3] 

1/38 . . Controle responsivo à temperatura [3] 
1/40 . Aparelhagem especialmente destinada ao uso de 

enzimas livres, imobilizadas, ou ligadas a carreadores, 
por ex., aparelhagem contendo leito fluidizado de 
enzimas imobilizadas [3] 

1/42 . Aparelhos para o tratamento de microorganismos ou 
enzimas com energia elétrica ou ondulatória, por ex., 
magnetismo, ondas sônicas  [5] 

3/00 Aparelhagem para cultura de tecidos, células de animais 
ou plantas, ou de vírus [3] 

3/02 . com meios que proporcionem suspensões [3] 
3/04 . com meios que proporcionem camadas finas [3] 
3/06 . com meios de filtração, ultra-filtração, osmose reversa 

ou de diálise [5] 
3/08 . Aparelho para a desagregação de tecidos [5] 
3/10 . para a cultura em ovos [5] 
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C 12 N MICROORGANISMOS OU ENZIMAS; SUAS COMPOSIÇÕES (biocidas, repelentes ou atrativos de pestes, ou reguladores do 
crescimento de plantas contendo microorganismos, vírus, fungos microbianos, enzimas, fermentados, ou substâncias produzidas por, ou 
extraídas de, microorganismos ou material animal A 01 N 63/00; composições alimentícias A 21, A 23;  preparados medicinais A 61 K; 
aspectos químicos de, ou uso de materiais para bandagens, tampões, absorventes ou artigos cirúrgicos A 61 L; fertilizantes C 05); 
PROPAGAÇÃO, PRESERVAÇÃO, OU MANUTENÇÃO DE MICROORGANISMOS OU TECIDO (preservação de partes 
vivas de pessoas ou de animais A 01 N 1/02); ENGENHARIA GENÉTICA OU DE MUTAÇÕES; MEIOS DE CULTURA (meios 
de ensaio microbiológico C 12 Q) [3] 

 
Notas: 
 
(1) Atenção para as Notas (1) a (3) após o título da classe C12. [3,4] 
(2) A atividade terapêutica de proteínas ou enzimas de célula única é adicionalmente classificada na subclasse A 61 P. [7]  
(3) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. 

[6] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
MICROORGANISMOS; ESPOROS; 
CÉLULAS NÃO DIFERENCIADAS; 
VÍRUS ...................................................................... 1/00; 3/00; 5/00 

7/00; 11/00 
ENZIMAS ........................................................................... 9/00, 11/00 

 
 
 
TRATAMENTO COM ENERGIA 
ELÉTRICA OU ONDULAR ........................................................13/00 
ENGENHARIA GENÉTICA OU DE MUTAÇÕES....................15/00 

 

1/00 Microorganismos por ex., protozoários; Suas 
composições (preparados medicinais contendo material a 
partir de microorganismos A 61 K 35/66; preparação de 
composições de anticorpos ou antígenos bacterianos 
medicinais, por ex., vacinas bacterianas, A 61 K 39/00); 
Processos de propagação, manutenção ou preservação 
de microorganismos ou suas composições; Processos de 
preparação ou isolamento de composições; Processos de 
preparação ou isolamento de composição contendo 
microorganismos; Meios de cultura para tal  [3] 

1/02 . Separação de microorganismos de seu meio de cultura 
[3] 

1/04 . Preservação ou manutenção de microorganismos 
viáveis (microorganismos imobilizados 11/00) [3] 

1/06 . Lises de microorganismos [3] 
1/08 . Redução do teor de ácido nucléico [3] 
1/10 . Protozoários; Seus meios de cultura [3] 
1/11 . . modificados pela introdução de material genético 

exógeno [5] 
1/12 . Algas unicelulares; Seus meios de cultura (cultura de 

plantas multicelulares A 01 G; como novas plantas A 
01 H 13/00) [3] 

1/13 . . modificados pela introdução de material genético 
exógeno [5] 

1/14 . Fungos (cultura de cogumelos A 01 G 1/04; como 
novas plantas per se A 01 H 15/00); Seus meios de 
cultura [3] 

1/15 . . modificados pela introdução de material genético 
exógeno [5] 

1/16 . Leveduras; Seus meios de cultura [3] 
1/18 . . . Levedura de pão; Levedura de cerveja [3] 
1/19 . . modificados pela introdução de material genético 

exógeno [5] 
1/20 . Bactérias; Seus meios de cultura [3] 
1/21 . . modificados pela introdução de material genético 

exógeno [5] 
1/22 . Processos que utilizaram, ou meios de cultura que 

contêm, celulose ou seus hidrolisados [3] 
1/24 . Processos que utilizam, ou meios de cultura que 

contêm, licor sulfítico residual [3] 

1/26 . Processos que utilizam, ou meios de cultura que contêm, 
hidrocarbonetos (refino de óleos de hidrocarboneto (refino 
de óleos de hidrocarboneto pela utilização de 
microorganismos C 10 G 32/00) [3] 

1/28 . . alifáticos [3] 
1/30 . . . tendo cinco ou menos átomos de carbono [3] 
1/32 . Processos usando, ou meios de cultura contendo, alcanóis 

inferiores, isto é, C1 a C6 [3] 
1/34 . Processos usando cultivo em espuma [3] 
1/36 . Adaptação ou atenuação de células [3] 
1/38 . Estimulação química do crescimento ou atividade pela 

adição de compostos químicos que não sejam fatores de 
crescimento essenciais; Estimulação do desenvolvimento 
pela remoção de um composto químico (1/34 tem 
prioridade) [3] 

3/00 Processos de formação ou isolamento de esporos [3] 
5/00 Células não diferenciadas de animais ou plantas, por ex., 

linhagem de células; Tecidos; Sua cultura ou manutenção; 
Seus meios de cultura; (reprodução de vegetais por técnicas de 
tecidos vegetais A 01 H 4/00) [3,5] 

5/02 . Propagação de células individuais ou de células em 
suspensão; Sua manutenção; Seus meios de cultura [3] 

5/04 . Células ou tecidos vegetais [5] 
5/06 . Células ou tecidos animais [5] 
5/08 . Células ou tecidos humanos [5] 
5/10 . Células modificadas pela introdução de material genético 

exógeno, por ex., células transformadas por vírus [5] 
5/12 . . Células obtidas por fusão, por ex., hibridomas [5] 
5/14 . . . Células vegetais [5] 
5/16 . . . Células animais [5] 
5/18 . . . . Células de murídeos, por ex., células de rato [5] 
5/20 . . . . . sendo uma das células parentais da fusão 

em linfócito B [5] 
5/22 . . . Células humanas [5] 
5/24 . . . . sendo uma das células parentais da fusão um 

linfócito B [5] 
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5/26 . . . Células resultantes de uma fusão inter-espécies 
[5] 

5/28 . . . . sendo uma das células parentais da fusão de 
uma célula humana [5] 

7/00 Vírus; Bacteriófagos; Suas composições; Sua 
preparação ou purificação (preparados medicinais 
contendo vírus A 61 K 35/76; preparação de composições 
de anticorpos ou antígenos de vírus, por ex., vacinas de 
vírus, A 61 K 39/00) [3] 

7/01 . Vírus, por ex., bacteriófogos, modificados pela 
introdução de material genético exógeno, (vetores 
15/00) [5] 

7/02 . Recuperação ou purificação [3] 
7/04 . Inativação ou atenuação; Produção de sub-unidades de 

vírus [3] 
7/06 . . por tratamento químico [3] 
7/08 . . por transferência em série do vírus [3] 
9/00 Enzimas, por ex., ligases (6.); Pro-enzimas; Suas 

composições (preparados contendo enzimas para limpeza 
dos dentes A 61 K 7/28; preparados medicinais contendo 
enzimas ou pró-enzimasA 61 K 38/43; composições 
detergentes contendo enzimas C 11 D); Processos para 
preparar, ativar, inibir, separar, ou purificar enzimas 
(preparação de malte C 12 C 1/00) [3] 

Nota: 
 
 Neste grupo: 

� pro-enzimas são classificadas com as enzimas 
correspondentes; [5] 

� as enzimas estão caracterizadas em geral de acordo com a 
�Norma de Classificação de Enzimas� da Comissão 
Internacional de Enzimas. Quando apropriado esta 
designação aparece nos grupos abaixo entre parênteses [3] 

 
9/02 . Óxidoredutases(1.) por ex., luciferase [3] 
9/04 . . agindo sobre grupos CHOH como doadores, por 

ex., glicose oxidase, lactato desidrogenase (1.1). [3] 
9/06 . . agindo sobre compostos contendo nitrogênio como 

doadores (1.4, 1.5, 1.7) [3] 
9/08 . . agindo sobre peróxido de hidrogênio como aceptor 

(1.11) [3] 
9/10 . Transferases (2.0) (ribonucleases 9/22) [3] 
9/12 . . transferindo grupos contendo fósforo, por ex., 

quinases (2.7) [3] 
9/14 . Hidrolases (3.) [3] 
9/16 . . agindo sobre ligações de éster (3.1) [3] 
9/18 . . . Hidrolases de ésteres carboxílicos [3] 
9/20 . . . . Cisão de triglicerideos, por ex., por meio de 

lipase [3] 
9/22 . . . Ribonucleases [3] 
9/24 . . agindo sobre compostos de glicosila (3.2) [3] 
9/26 . . . agindo sobre ligações alfa-1, 4-glicosídicas, por 

ex., hialuronidase, invertase, amilase [3] 
9/28 . . . . alfa-amilase de fonte microbiana, por ex., 

amilase bacteriana [3] 
9/30 . . . . . Fonte fúngica [3] 
9/32 . . . . alfa-amilase de origem vegetal [3] 
9/34 . . . . Glicoamilase [3] 

9/36 . . . agindo sobre ligações beta-1, 4 entre ácido N-
acetilmurâmico e 2-acetilamino 2-deoxi-D-
glicose, por ex., lisozima [3] 

9/38 . . . agindo sobre ligações beta-galactose-glicosídio, 
por ex. beta-galactosidase [3] 

9/40 . . . agindo sobre ligações alfa-galactose-glicosídio, 
por ex., alfa-galactosidase [3] 

9/42 . . . agindo sobre ligações beta-1, 4-glicosídicas, por 
ex., celulase [3] 

9/44 . . . agindo sobre ligações alfa-1, 6-glicosídicas, por 
ex., isoamilase, pululanase [3] 

9/46 . . . . Dextranase [3] 
9/48 . . agindo sobre ligações peptídicas, por ex., 

tromboplastina, leucina aminopeptida (3.4) [3] 
9/50 . . . Proteinases [3] 
9/52 . . . . derivadas de bactérias [3] 
9/54 . . . . . sendo as bactérias do gênero Bacillus 

[3] 
9/56 . . . . . . Bacillus subtilis ou Bacillus 

licheniformis [3] 
9/58 . . . . derivadas de fungos [3] 
9/60 . . . . . de leveduras [3] 
9/62 . . . . . de Aspergillus. [3] 
9/64 . . . . derivados de tecidos animais, por ex., 

reninas [3] 
9/66 . . . Elastase [3] 
9/68 . . . Plasmina, isto é fibrinolisina 
9/70 . . . Estreptoquinase [3] 
9/72 . . . Uroquinase [3] 
9/74 . . . Trombina [3] 
9/76 . . . Tripsina; Quimotripsina [3] 
9/78 . . agindo sobre ligações carbono-nitrogênio distinadas 

de ligações peptídicas (3.5) [3] 
9/80 . . . agindo sobre ligações amida ou amidas 

lineares [3] 
9/82 . . . . Asparaginase [3] 
9/84 . . . . Penicilina amidase [3] 
9/86 . . . agindo sobre ligações amida em amidas cíclicas, 

por ex., penicilinase [3] 
9/88 . Liases (4.) [3] 
9/90 . Isomerases (5.) [3] 
9/92 . . Glicose isomerase [3] 
9/94 . Pancreatina [3] 
9/96 . Estabilização de enzima por formação de duto ou uma 

composição; Formação de conjugados enzimáticos [3] 
9/98 . Estabilização de enzima por formação de duto ou uma 

composição (9/96 têm prioridade). [3] 
9/99 . Inativação de enzimas por tratamento químico [3] 
11/00 Enzimas ligadas a carreador ou nele imobilizados; 

Células microbianas ligadas a carreador ou nele 
imobilizadas; Sua preparação [3] 

11/02 . Enzimas ou células microbianas imobilizadas sobre ou 
dentro de carreador orgânico [3] 

11/04 . . aprisionadas dentro do carreador, por ex., gel, fibra 
oca [3] 

11/06 . . fixas ao carreador via um agente de ponte [3] 
11/08 . . sendo o carreador um polímero sintético [3] 
11/110 . . sendo o carreador um carboidrato [3] 
11/12 . . . Celulose ou seus derivados [3] 
11/14 . Enzimas ou células microbianas imobilizadas sobre ou 

dentro de um carreador inorgânico [3] 
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11/16 . Enzimas ou células microbianas imobilizadas sobre ou 
dentro de célula biológica [3] 

11/18 . Sistemas multienzimáticos [3] 
13/00 Tratamento de microorganismos ou enzimas com energia 

elétrica ou ondular, por ex., magnetismo, ondas sônicas [3] 
 
15/00 Mutação ou engenharia genética; DNA ou RNA 

concernentes à engenharia genética, vetores, por ex., 
plasmídeos ou seu isolamento, preparação ou purificação; 
Uso de seus hospedeiros (microorganismos mutantes ou 
construídos geneticamente 1/00, 5/00, 7/00; novas plantas per 
se A 01 H; reprodução de plantas por técnicas de cultura de 
tecido A 01 H 4/00; novos animais A 01 K 67/00; uso de 
preparações medicinais contendo material genético que é 
inserido nas células do corpo vivo para tratamento de doenças 
genéticas, terapia gênicaA 61 K 48/00; peptídeos em geral C 
07 K) [3, 5, 6]   

Nota: 
 Este grupo abrange processos no qual exista uma modificação 

do material genético, que não ocorreria normalmente na  
natureza sem intervenção do homem que produz uma 
alteração na estrutura do gene que é transmitida para as 
gerações seguintes. [3] 

 
15/01 . Preparação de mutantes sem introdução de materiais 

genéticos exógenos; Processos de seleção para os mesmos 
[5] 

15/02 . Preparação de células híbridas por fusão de duas ou mais 
células, por ex., fusão de protoplastos [5] 

15/03 . . Bactérias [5] 
15/04 . . Fungos [5] 
15/05 . . Células vegetais [5] 
15/06 . . Células animais [5] 
15/07 . . Células humanas [5] 
15/08 . . Células resultantes de uma fusão inter-espécies [5] 
15/09 . Tecnologia do DNA recombinante [5] 
15/10 . . Processos para o isolamento, preparação ou purificação 

do DNA ou RNA (preparação química do DNA ou 
RNA C 07 H 21/00; preparação de polinucleotídeos 
não-estruturais a partir de microorganismos ou de 
enzimas C 12 P 19/34) [5] 

15/11 . . Fragmentos de DNA ou RNA; Suas formas 
modificadas (DNA ou RNA não empregado em 
tecnologia recombinante C 07 H 21/00) [5] 

15/12 . . . Genes que codificam proteínas animais [5] 
15/13 . . . . Imunoglobulinas [5] 
15/14 . . . . Seroalbuminas humanas [5] 
15/15 . . . . Inibidores de proteases, por ex., antitrombina, 

antitripsina, hirudina [5] 
15/16 . . . . Hormônios [5] 
15/17 . . . . . Insulinas [5] 
15/18 . . . . . Hormônios de crescimento [5] 
15/19 . . . . Interferons; Linfocinas; Citocinas [5] 
15/20 . . . . . Interferons [5] 

15/21 . . . . . . α-interferons [5] 
15/22 . . . . . . ß-interferons [5] 
15/23 . . . . . . γ-interferons [5] 
15/24 . . . . . Interleucinas [5] 
15/25 . . . . . Interleucinas 1 [5] 
15/26 . . . . . . Interleucinas 2 [5] 
15/27 . . . . . Fatores estimulantes de colônias [5] 
15/28 . . . . . Fatores de necrose de tumores [5] 
15/29 . . . Genes que codificam proteínas vegetais, por ex., 

taumatina [5] 
15/30 . . . Genes que codificam proteínas de protozoários, 

por ex., de Plasmodium, Trypanosoma, 
Eimeria [5] 

15/31 . . . Genes que codificam proteínas microbianas, por 
ex., enterotoxinas [5] 

15/32 . . . . Proteínas de cristal de Bacillus [5] 
15/33 . . . . Genes que codificam proteínas virais [5] 
15/34 . . . . . Proteínas de DNA viral [5] 
15/35 . . . . . . Parvoviridae, por ex., virus da 

leucemia felina, parvovirus humano 
[5] 

15/36 . . . . . . Hepadnaviridae [5] 
15/37 . . . . . . Papovaviridae, por ex., 

papilomavirus, poliomavirus, SV 40 
[5] 

15/38 . . . . . . Herpetoviridae, por ex., virus do 
herpes simples, herpesvirus 
varicela-zoster, virus Epstein-Barr, 
citomegalovirus, virus da 
pseudorrabia [5] 

15/39 . . . . . . Poxviridae, por ex. ,virus da vacinia, 
vírus da varíola [5] 

15/40 . . . . . Proteínas de vírus RNA, por ex., 
Flavivirus [5] 

15/41 . . . . . . Picornaviridae, por ex., rinovirus, 
coxsackievirus, echovirus, 
enterovirus [5] 

15/42 . . . . . . . Virus da febre aftosa [5] 
15/43 . . . . . . . Vírus da poliomielite [5] 
15/44 . . . . . . Orthomyxoviridae, por ex., virus da 

gripe influenza [5] 
15/45 . . . . . . Paramyxoviridae, por ex., virus do 

sarampo, vírus da caxumba, vírus da 
doença de Newcastle, vírus da 
cinomose, vírus da peste bovina, 
vírus respiratório sincitiais [5] 

15/46 . . . . . . Reoviridae, por ex., rotavirus, vírus 
da língua azul da ovelha, vírus da 
febre de carrapatos do Colorado [5] 

15/47 . . . . . . Rhabdoviridae, por ex., vírus da 
raiva, vírus da estomatite 
vesicular [5] 

15/48 . . . . . . . Retroviridae, por ex., vírus da 
leucemia bovina, vírus da 
leucemia felina, HIV [5] 

15/49 . . . . . . . Lentiviridae,por ex., vírus da 
imunodeficiência, vírus da 
visna-maedi, vírus da anemia 
infecciosa eqüina [5] 

15/50 . . . . . . Coronaviridae, por ex., vírus da 
bronquite infecciosa, vírus 
gastroenterite transmissível [5] 

15/51 . . . . . Vírus da hepatite [5] 
15/52 . . . Genes que codificam enzimas ou 

proenzimas [5] 
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Nota: 
 Neste grupo: 

� os genes que codificam proenzimas são classificados 
com os correspondentes genes que codificam enzimas; 

� as enzimas são geralmente categorizadas de acordo com 
a �Nomenclatura e Classificação das Enzimas� da 
Comissão Internacional de Enzimas. Quando 
apropriado, essa designação figura entre parênteses nos 
grupos a seguir. [5] 

 
15/53 . . . . Oxidorreductases [1] 
15/54 . . . . Transferases [2] 
15/55 . . . . Hidrolases [3] 
15/56 . . . . . que atuam sobre compostos glicosílicos 

(3.2), por ex., amilose, galactosidase, 
lisozima [5] 

15/57 . . . . . que atuam sobre as ligações 
peptídicas [5] 

15/58 . . . . . . Ativadores plasminogênicos, por 
ex., uroquinase, TPA [5] 

15/59 . . . . . . Quimosina [5] 
15/60 . . . . Liases [5] 
15/61 . . . . Isomerases [5] 
15/62 . . . Seqüências de DNA que codificam proteínas de 

fusão [5] 
Nota: 

Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o 
significado indicado: 
� �fusão� designa a fusão de duas proteínas diferentes [5] 

 
15/63 . . Introdução de material genético exógeno usando 

vetores; Vetores; Utilização de hospedeiros para os 
mesmos; Regulação da expressão [5] 

15/64 . . . Métodos gerais para preparação do vetor para 
sua introdução na célula ou para a seleção do 
hospedeiro que contém o vetor [5] 

15/65 . . . usando marcadores (enzimas empregadas como 
marcadores 15/52) [5] 

15/66 . . . Métodos gerais para introduzir um gene em um 
vetor para formar um vetor recombinante, 
usando a clivagem e ligação; Utilização de 
ligantes não-funcionais ou de adaptadores, por 
ex., ligantes que contêm a seqüência para uma 
endonuclease de restrição [5] 

Nota: 
 Neste grupo, a seguinte expressão é utilizada com o sentido 

indicado: 
� �ligantes não-funcionais�,  designa seqüências de DNA 

que são utilizadas para unir seqüências de DNA e que 
não têm uma função conhecida como genes estruturais 
ou de regulação [5] 

 
15/67 . . . Métodos gerais para favorecer a expressão [5] 
15/68 . . . . Estabilização do vetor [5] 
15/69 . . . . Aumento do número de cópias do vetor [5] 

 
15/70 . . . Vetores ou sistemas de expressão especialmente 

adaptados à E.coli [5] 
Notas: 
(1) Este grupo abrange a  utilização  de E.coli  como   

hospedeiro [5] 
(2) Os vetores transportadores que se replicam também em 

E.coli são classificados de acordo com o outro hospedeiro 
[5] 

15/71 . . . . Sistemas de expressão que utilizam 
seqüências reguladoras derivadas do 
operón.trp [5] 

15/72 . . . . Sistemas de expressão que utilizam 
seqüências reguladoras derivadas do 
operón-lac [5] 

15/73 . . . . Sistemas de expressão que utilizam 
seqüências reguladoras do fago λ [5] 

15/74 . . . Vetores ou sistemas de expressão especialmente 
adaptados a hospedeiros procariotos diferentes 
de E.coli, por ex., Lactobacillus, 
Micromonospora [5] 

 
Nota: 
 Este grupo abrange a utilização de procariotos como 

hospedeiros [5] 
 
15/75 . . . . para Bacillus [5] 
15/76 . . . . para Actinomyces; para Streptomyces [5] 
15/77 . . . . para Corynebacterium; para Brevibacterium 

[5] 
15/78 . . . . para Pseudomonas [5] 
15/79 . . . Vetores ou sistemas de expressão especialmente 

adaptados a hospedeiros eucariotos; [5] 
 
Nota: 
 Este grupo abrange a utilização de eucariotos como 

hospedeiros.  [5] 
 
15/80 . . . . para fungos [5] 
15/81 . . . . . para leveduras [5] 
15/82 . . . . para células vegetais [5] 
15/83 . . . . . Vetores virais, por ex., vírus do mosaico 

da couve-flor [5] 
15/84 . . . . . plasmídeos Ti [5] 
15/85 . . . . para células animais [5] 
15/86 . . . . . Vetores virais, por ex., vírus da 

vacínia [5] 
15/861 . . . . . . Vetores do adenovirus [7] 
15/863 . . . . . . Vetores do poxvírus, por exemplo: 

vaccinia virus [7] 
15/864 . . . . . . Vetores do parvovirus [7] 
15/866 . . . . . . Vetores do baculovirus [7] 
15/867 . . . . . . Vetores do retrovirus [7] 
15/869 . . . . . . Vetores do vírus do herpes [7] 
15/87 . . Introdução de material genético exógeno usando 

processos não-incluídos em outro local, por ex., co-
transformação [5] 

15/88 . . . usando a micro-encapsulação, por ex., usando 
vesículas lipossômicas [5] 

15/89 . . . usando a micro-injeção [5] 
15/90 . . . Introdução estável de DNA exógeno no 

cromossoma [5] 
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C 12 P PROCESSOS DE FERMENTAÇÃO OU PROCESSOS QUE UTILIZEM ENZIMAS PARA SINTETIZAR UM 

COMPOSTO OU UMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DESEJADA OU PARA SEPARAR ISÔMEROS ÓTICOS DE UMA 
MISTURA RACÊMICA (processos de fermentação para formar uma composição alimentícia A 21, A 23; compostos em geral, 
ver a classe do respectivo composto, por ex., C 01, C 07; produção de cerveja C 12 C; produção de vinagre C 12 J; produção de 
enzimas C 12 N 9/00; DNA ou RNA relativo à engenharia genética, vetores, por ex., plasmídeos, ou seu isolamento, preparação ou 
purificação C 12 N 15/00) [3] 

 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange tanto as principais como as pequenas modificações químicas. [3] 
(2) O grupo 1/00 abrange os processos para a produção de compostos orgânicos não identificados de modo suficiente para serem 

classificados nos grupos 3/00 a 37/00. Os compostos identificados  somente por suas fórmulas empíricas não são considerados como 
sendo suficientemente identificados. [3] 

(3) Chama-se a atenção para às Notas (1) a (3) após o título da classe C 12. [4] 
(4) Se uma reação especial for considerada pertinente, ela também é classificada na classe do respectivo composto químico, por ex., C 07, C 

08. [3] 
(5) Nesta subclasse: 

� os sais metálicos ou de amônio de um composto são classificados como o composto. [3] 
� as composições são classificadas nos grupos dos respectivos compostos. [3] 

(6) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. [6]
 

 
 

Índice da Subclasse: 
 
BIOSSÍNTESE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 
 Compostos inorgânicos................................................... 3/00 
 Compostos orgânicos acíclicos ou 
 carbocíclicos .......................................................5/00 a 15/00 
 peptídeos ou proteínas................................................... 21/00 
 Carotenos ...................................................................... 23/00 
 Tetraciclinas.................................................................. 29/00 
 Prostaglandinas ............................................................. 31/00 
 Esteróides...................................................................... 33/00 

 
 
 Compostos orgânicos heterocíclicos..............................17/00 
 contendo radicais sacarídeos .........................................19/00 
 Riboflavina....................................................................25/00 
 Giberelina ......................................................................27/00 
 Cefalosporina; penicilina....................................35/00; 37/00 
SEPARAÇÃO DE ISÔMEROS ÓTICOS ....................................41/00 
OUTROS PROCESSOS DE PREPARAÇÕES PARA 
BIOSSÍNTESE ....................................................................1/00, 39/00 
 

 

 

1/00 Preparação de compostos ou composições, não incluídos 
nos grupos 3/00 a 39/00, pelo uso de microorganismos ou 
enzimas; Processos gerais para a preparação de 
compostos ou composições que utilizam 
microorganismos ou enzimas [3] 

1/02 . pelo uso de fungos [3] 
1/04 . pelo uso de bactérias [3] 
1/06 . pelo uso de actinomicetales [3] 
3/00 Preparação de elementos ou de compostos inorgânicos 

exceto dióxido de carbono [3] 
5/00 Preparação de hidrocarboneto [3] 
5/02 . acíclicos (produção de metano por tratamento 

anaeróbico de sedimento C 02 F 11/04) [3] 
7/00 Preparação de compostos orgânicos contendo 

oxigênio [3] 
7/02 . contendo um grupo hidroxila [3] 
7/04 . . acíclicos [3] 
7/06 . . . Etanol, isto é, não para bebida [3] 
7/08 . . . . produzido como subproduto ou a partir de 

substrato de resíduo ou de material 
celulósico [3] 

7/10 . . . . . contendo o substrato material 
celulósico [3] 

7/12 . . . . . contendo o substrato licor residual de 
sulfito ou resíduos cítricos [3] 

7/14 . . . . Estágios múltiplos de fermentação; 
Utilização de fermentação com diferentes 
tipos de microorganismos ou reutilização de 
microorganismos [3] 

7/16 . . . Butanóis [3] 
7/18 . . . poli-ídricos [3] 
7/20 . . . . Gligerol [3] 
7/22 . . aromáticos [3] 
7/24 . contendo um grupo carbonila [3] 
7/26 . . Cetonas [3] 
7/28 . . . Produtos contendo acetona [3] 
7/30 . . . . produzidos a partir de substrato contendo 

compostos inorgânicos outros que não água 
[3] 

7/32 . . . . produzidos a partir de substrato contendo 
fonte de nitrogênio inorgânico [3] 

7/34 . . . . produzidos a partir de substrato contendo 
proteína como fonte de nitrogênio [3] 

7/36 . . . . produzidos a partir de substrato contendo 
material de cereais ou grãos [3] 

7/38 . . . Produtos contendo ciclopentanona ou 
ciclopentadiona [3] 

7/40 . contendo um grupo carboxila [3] 
7/42 . . Ácidos hidroxi-carboxílicos [3] 
7/44 . . Ácidos policarboxílicos [3] 
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7/46 . . . Ácidos dicarboxílicos tendo quatro ou menos 
átomos de carbono, por ex., ácido fumárico, ácido 
maleico [3] 

7/48 . . . Ácidos tricarboxílicos, por ex., ácido cítrico [3] 
7/50 . . . tendo grupos cetônicos, por ex., ácido 2-

cetuglutárico [3] 
7/52 . . Ácido propiônico; Ácidos butíricos [3] 
7/54 . . Ácido acético (vinagre C 12 J) [3] 
7/56 . . Ácido lático [3] 
7/58 . . Ácidos aldônicos, ceto-aldônicos ou sacáricos 

(ácidos urônicos 19/00) [3] 
7/60 . . . Ácido 2-cetegulônico [3] 
7/62 . Ésteres de ácidos carboxílicos [3] 
7/64 . Gorduras, Óleos graxos; Ceras tipo éster; Ácidos 

graxos superiores, isto é, tendo pelo menos sete átomos 
de carbono em cadeia ininterrupta ligada a grupo 
carboxila; Óleos ou gorduras oxidados [3] 

7/66 . contendo a estrutura quinóide [3] 
9/00 Preparação de compostos orgânicos contendo metal ou 

outro átomo que H, N, C, O, S, ou halogênio [3] 
11/00 Preparação de compostos orgânicos contendo enxofre 

[3] 
13/00 Preparação de compostos orgânicos contendo nitrogênio 

[3] 
 
13/02 . Amidas, por ex., cloranfenicol [3] 
13/04 . Alfa- ou beta-amino ácidos [3] 
13/06 . . Alamina; Leucina; Isoleucina; Serina, 

Homoserina [3] 
 
13/08 . . Lisina; Ácido diaminopimélico; Treonina; 

Valina [3] 
13/10 . . Citrulina; Argilina; Ormitina [3] 
13/12 . . Metionina; Cisteína; Cistina [3] 
13/14 . . Ácido glutâmico; Glutamina [3] 
13/16 . . . usando agentes tensoativos, ácidos graxos ou 

ésteres de ácidos graxos, isto é, tendo pelo 
menos sete átomos de carbono em cadeia 
ininterrupta ligada a grupo carboxila ou grupo 
éster carboxílico [3] 

13/18 . . . usando biotina ou seus derivados [3] 
13/20 . . Ácidos aspártico; Aspargina [3] 
13/22 . . Triptofano; Tirosina; Fenilalanina; 3,4-

Diidroxifenilalanina [3] 
13/24 . . Prolina; Hidroxiprolina; Histidina [3] 
15/00 Preparação de compostos contendo pelo menos três 

anéis carbocíclicos condensados [3] 
17/00 Preparação de compostos heterocíclicos de carbono com 

apenas O, N, S, Se, ou Te como heteroátomos do anel 
(13/04 a 13/24 têm prioridade) [3] 

17/02 . Oxigênio como único átomo do anel [3] 
17/04 . . contendo um anel heterocíclico de cinco membros, 

por ex., griseofulvina [3] 
17/06 . . contendo um heteroanel de seis membros, por ex. 

fluoresceína [3] 
17/08 . . contendo um heteroanel de pelo menos sete 

membros por ex., zearalenona, agliconas 
macrolídeas [3] 

17/10 . Nitrogênio como único heteroátomo do anel [3] 
17/12 . . contendo um heteroanel de seis membros [3] 
17/14 . Nitrogênio ou oxigênio como heteroátomo e pelo 

menos um outro heteroátomo diferente no mesmo 
anel [3] 

17/16 . contendo dois ou mais heteroanéis [3] 
17/18 . contendo pelo menos dois heteroanéis condensados 

entre si ou condensados com um sistema de anéis 
carboxílicos comum, por ex., rifamicina [3] 

19/00 Preparação de compostos contendo radicais sacarídeos 
(ácidos ceto-aldônicos 7/58) [3] 

Nota: 
Atenção para a nota (3) após o  título  da subclasse C 07 H, a 
qual define a expressão "radical sacarídeo". [3] 

 
19/02 . Monossacarídeos (ácidos 2-cetogulônico 7/60) [3] 
19/04 . Polissacarídeos, isto é, compostos contendo mais de cinco 

radicais sacarídeos ligados uns aos outros por ligações 
glicosídicas [3] 

19/06 . . Xantana, isto é, heteropolissacarídeo tipo Xanthomonas 
[3] 

19/08 . . Dextrana [3] 
19/10 . . Pululana [3] 
19/12 . Dissacarídeos [3] 
19/14 . produzidos pela ação de carboidrase, por ex., por alfa-

amilase [3] 
19/16 . produzidos pela ação de alfa-1, 6-glicosidase, por ex., 

amilose, amilopectina não ramificada (hidrólise não 
biológica do amido C 08 B 30/00) [3] 

19/18 . produzidos pela ação de glicosil-transferase, por ex., alfa-
beta ou gama-ciclodextrinas [3] 

19/20 . produzidos pela ação de uma exo-1,4 alfa-glicosidade, por 
ex., dextrose [3] 

19/22 . produzidos pela ação de uma beta-amilase, por ex., maltose 
[3] 

19/24 . produzidos pela ação de uma isomerase, por ex. 
frutose [3] 

19/26 . Preparação de carboidratos contendo nitrogênio [3] 
19/28 . . N-glicosídeos [3] 
19/30 . . . Nucleotídeos [3] 
19/32 . . . . tendo um sistema de anéis condensados  

contendo anel de seis membros tendo dois 
átomos de nitrogênio no mesmo anel, por ex., 
nucleotídeos de purina, nicotinamida adenina-
dinucleotídeos [3] 

19/34 . . . . Polinucleotídeos, por ex., ácidos nucleícos, 
oligoribonucleotídeos [3] 

19/36 . . . . Dinucleotídeos, por ex., fosfato de 
nicotinamida adenina dinucleotídeo [3] 

19/38 . . . Nucleosídeos [3] 
19/40 . . . . tendo um sistema de anéis condensados 

contendo um anel de seis membros tendo dois 
átomos de nitrogênio no mesmo anel, por ex., 
nucleosídeos de purina [3] 

19/42 . . . Cobalaminas, isto é, vitamina B 12, fator LLD [3] 
19/44 . Preparação de O-glicosídeos, por ex., glicosídeos [3] 
19/46 . . tendo um átomo de oxigênio do radical sacarídeo ligado 

a um radical ciclohexila, por ex., casugamicina [3] 
19/48 . . . sendo o radical ciclohexila substituído por dois ou 

mais átomos de nitrogênio, por ex., destomicina, 
neamina [3] 

19/50 . . . . tendo dois radicais sacarídeos ligados apenas 
através de oxigênio a átomos de carbono do 
anel adjacentes ao radical ciclohexila, por ex., 
ambutirosina, ribostamicina [3] 
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19/52 . . . . . contendo três ou mais radicais sacarídeos, 

por ex., neomicina, lividomicina [3] 
19/54 . . . tendo o radical ciclohexila diretamente ligado a 

átomo de nitrogênio de dois ou mais radicais  

      , por ex., estreptomicina [3] 
19/56 . . tendo um átomo de oxigênio do radical sacarídeo 

ligado diretamente a sistema de anéis condensados 
tendo três ou mais anéis carbocíclicos, por ex., 
daunomicina, adriamicina [3] 

19/58 . . tendo um átomo de oxigênio do radical sacarídeo 
ligado diretamente através apenas de átomos de 
carbono acíclicos a anel heterocíclico não sacarídeo, 
por ex. bleomicina, fleomicina [3] 

19/60 . . tendo um oxigênio do radical sacarídeo ligado 
diretamente a anel heterocíclico não-sacarídeo ou a 
sistema de anéis condensados contendo um anel 
heteroíclico não-sacarídeo, por ex., cumermicina, 
novobiocina [3] 

19/62 . . . tendo o heteroanel oito ou mais membros e 
apenas oxigênio como heteroátomos do anel, 
por ex., eritromicina, espiramicina, nistatina [3] 

19/64 . Preparação de S-glicosídeos, por ex., lincomicina [3] 
 
21/00 Preparação de peptídeos ou proteínas (proteínas isoladas 

de células C 12 N 1/00) [3] 
21/02 . tendo uma seqüência conhecida de dois ou mais 

aminoácidos, por ex., glutationa [3] 
21/04 . . Peptídeos cíclicos ou peptídeos ligados em ponte, 

ou polipestídeos por ex., bacitracina (ciclizado 
apenas por ligações �S-S- 21/02) [3] 

21/06 . produzidos pela hidrólise da ligação peptídica, por ex. 
produtos hidrolisados (preparação de alimentos por 
hidrólise de proteínas A 23 J 3/00) [3] 

21/08 . Anticorpos monoclonais [5] 
 
23/00 Preparação de compostos contendo um anel ciclohexeno 

tendo uma cadeia lateral insaturada contendo pelo 
menos dez átomos de carbono ligados por duplas 
ligações conjugadas, por ex., carotenos (contendo anéis 
heterocíclicos 17/00) [3] 

25/00 Preparação de compostos contendo núcleo de aloxazina 
ou isoaloxazina, por ex., riboflavina [3] 

27/00 Preparação de compostos contendo sistema de anéis de 
gibano, por ex., giberelina [3] 

29/00 Preparação de compostos contendo um sistema de anel 
naftaceno, por ex., tetraciclina (19/00 têm prioridade) [3] 

 
31/00 Preparação de compostos contendo anel de cinco 

membros tendo duas cadeias laterais em posição orto 
entre si, e tendo pelo menos um átomo de oxigênio 
ligado diretamente ao anel na posição orto em relação a 
uma das cadeias laterais, contendo uma das cadeias 
laterais, não diretamente ligado ao anel, um átomo de 
carbono tendo três ligações a heteroátomos com no 
máximo duas ligações a halogênio; e tendo a outra 
cadeia lateral pelo menos a um átomo de oxigênio ligado 
em posição gama ao anel, por ex., prostaglandinas [3] 

33/00 Preparação de esteróides [3] 
 
Notas: 
 
(1) Nos grupos 33/02 a 33/20, os seguintes termos são 

empregados com os significados indicados: 
 - �ação�, �formação�, �hidroxilação�, �desidroxilação� ou 

�dehidrogenação� significam a ação de um microorganismo 
ou enzimas mais do que outra ação química [3] 

(2) Atenção para a nota após o título da subclasse C 07 J, a qual 
explica o que está compreendido pelo termo �esteróides�. 
[3] 

 
33/02 . Desidrogenação; Desidroxilação [3] 
33/04 . . Formação de anel arila a partir de anel A [3] 
33/06 . Hidroxilação 
33/08 . . na posição alfa 11 [3] 
33/10 . . . em posição alfa 11 [3] 
33/12 . Ação sobre anel D [3] 
33/14 . . Hidroxilação na posição 16 [3] 
33/16 . . Ação na posição 17 [3] 
33/18 . . . Hidroxilação na posição 17 [3] 
33/20 . contendo anéis heterocíclicos [3] 
35/00 Preparação de compostos tendo um sistema de anel 5-

tia-1-azabiciclo [4.2.0] octano, por ex., cefalosporina [3] 
35/02 . por desacilação do substituinte na posição 7 [3] 
35/04 . por acilação do substituinte na posição 7 [3] 
35/06 . Cefalosporina C; Seus derivados [3] 
35/08 . dissubstituídos na posição 7 [3] 
37/00 Preparação de compostos tendo um sistema de anel 4-

tia-1-azabiciclo [3.2.0] heptano, por ex., penicilina [3] 
37/02 . na presença de ácido fenilacético ou fenil-acetamida ou 

seus derivados [3] 
37/04 . por acilação do substituinte na posição 6 [3] 
37/06 . por desacilação do substituinte na posição 6 [3] 
39/00 Processos envolvendo microorganismos de diferentes 

gêneros no mesmo processo, simultaneamente [3] 
41/00 Processos usando enzimas ou microorganismos para 

separar isômeros óticos a partir de uma mistura 
racêmica [4] 
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C 12 Q PROCESSOS DE MEDIÇÃO OU ENSAIO ENVOLVENDO ENZIMAS; OU MICROORGANISMOS (imunoensaio G 01 N 

33/53); SUAS COMPOSIÇÕES OU SEUS PAPÉIS DE TESTE; PROCESSOS DE PREPARAÇÃO DESSAS COMPOSIÇÕES; 
CONTROLE RESPONSIVO A CONDIÇÕES DO MEIO NOS PROCESSOS MICROBIOLÓGICOS OU ENZIMÁTICOS. [3] 

 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse não abrange as invenções que tratam da observação do progreesso ou do resultado dos processos especificados nesta 

subclasse por qualquer dos métodos especificados nos grupos G 01 N 3/00 a 29/00, os quais são abrangidos pela subclasse G 01 N. [3] 
(2) Nesta subclasse, a seguinte expressão é usada com o significado indicado: 

� �envolvendo�, quando usada em relação à uma substância, inclui o teste para a substância bem como o Uso da substância como um 
determinante ou reagente em um ensaio (teste) para uma substância diferente . [3] 

(3) Atenção para as Notas (1) a (3) após o título da classe C 12. [4] 
(4) Nesta subclasse, os meios de ensaio são classificados no grupo apropriado para o respectivo processo de ensaio. [3] 
(5) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. [6] 

 

1/00 Processos de medição ou ensaio envolvendo enzimas ou 
microorganismos (aparelhagem de medição ou ensaio ou 
meios de medir ou de detectar as condições do meio, por 
ex., contadores de colônias, C 12 M 1/34); Composições 
para esse fim; Processos de preparação dessas 
composições [3] 

1/02 . envolvendo microorganismos viáveis [3] 
1/04 . . Determinando a presença ou tipo de 

microorganismo; Uso de meios seletivos para 
ensaiar antibióticos ou bactericidas; Composições 
contendo indicador químico para este fim [3] 

1/06 . . . Determinação quantitativa [3] 
1/08 . . . . usando meios polivalentes [3] 
1/10 . . . Enterobactérias [3] 
1/12 . . . Bactérias que reduzem nitrato a nitrito [3] 
1/14 . . . Estreptococo; Estafilococo [3] 
1/16 . . . usando material radioativo [3] 
1/18 . . Testes para atividade antimicrobiana de um material [3] 
1/20 . . . usando meios polivalentes [3] 
1/22 . . Testes para condições de esterilidade [3] 
1/24 . . Métodos de amostragem, ou inoculação ou 

espalhamento de amostra; Métodos de isolamento 
físico de um microorganismo intacto [3] 

1/25 . envolvendo enzimas que não podem ser classificadas 
nos grupos 1/26 a 1/70 [5] 

1/26 . envolvendo oxidoredutase [3] 
1/28 . . envolvendo peroxidase [3] 
1/30 . . envolvendo catalase [3] 

1/32 . . envolvendo desidrogenase [3] 
1/34 . envolvendo hidrolase [3] 
1/37 . . envolvendo peptidase ou proteinase [5] 
1/40 . . envolvendo amilase [3] 
1/42 . . envolvendo fosfatase [3] 
1/44 . . envolvendo esterase [3] 
1/46 . . . envolvendo colinesterase [3] 
1/48 . envolvendo transferase [3] 
1/50 . . envolvendo creatina fosfoquinase [3] 
1/52 . . envolvendo transaminase [3] 
1/527 . envolvendo liase [5] 
1/533 . envolvendo isomerase [5] 
1/54 . envolvendo glicose ou galactose [3] 
1/56 . envolvendo fatores hemocoagulantes, por ex., 

envolvendo trombina, tromboplastina, fibrinogênio [3] 
1/58 . envolvendo uréia ou urease [3] 
1/60 . envolvendo colesterol [3] 
1/61 . envolvendo triglicerídeos [5] 
1/62 . envolvendo ácido úrico [3] 
1/64 . Testes geomicrobiológicos, por ex., para petróleo [3] 
1/66 . envolvendo luciferase [3] 
1/68 . envolvendo ácidos nucleicos [3] 
1/70 . envolvendo vírus ou bacteriófagos [3] 
3/00 Processos de controle responsivos a condições do meio 

(aparelhagem para estes C 12 M 1/36; controle ou 
regulagem em geral G 05) [3] 

 

C 12 R ESQUEMA DE INDEXAÇÃO ASSOCIADO ÀS SUBCLASSES C 12 C a Q, RELATIVAS A MICROORGANISMOS [3] 
 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse constitui um esquema de indexação associado às demais subclasses da Classe C 12, relativas aos microorganismos usados 

nos processos classificados nas subclasses C 12 C até Q ou S. Os códigos de indexação devem ser ligados [3] 
(2) A base para a terminologia das bactérias é o �Bergey�s Manual of Determinative Bacteriology�, Oitava Edição, 1975. [3]
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1:00 Microorganismos [3] 
1:01 . Bactérias ou acetinomicetos [3] 
1:02 . . Acetobacter [3] 
1:025 . . Achromobacter [3] 
1:03 . . Actinomadura [3] 
1:04 . . Actinomyces [3] 
1:045 . . Actinoplanes [3] 
1:05 . . Alcaligenes [3] 
1:06 . . Arthrobacter [3] 
1:065 . . Azotobacter [3] 
1:07 . . Bacillus [3] 
1:08 . . . Bacilus brevis [3] 
1:085 . . . Bacillus cereus [3] 
1:09 . . . Bacillus circulares [3] 
1:10 . . . Bacillus licheniformis [3] 
1:11 . . . Bacillus megaterium [3] 
1:12 . . . Bacillus polymyxa [3] 
1:125 . . . Bacillus subtilis [3] 
1:13 . . Brevibacterium [3] 
1:14 . . Chainia [3] 
1:145 . . Clostridium [3] 
1:15 . . Corynebacterium [3] 
1:16 . . . Corynebacterium diphteriase [3] 
1:165 . . . Corynebacterium poinsettae [3] 
1:17 . . . Corynebacterium pyogenes [3] 
1:18 . . Erwinia [3] 
1:185 . . Escherichia [3] 
1:19 . . . Escherichia coli [3] 
1:20 . . Flavobacterium [3] 
1:21 . . Haemophilus [3] 
1:22 . . Klebsiella [3] 
1:225 . . Lactobacillus [3] 
1:23 . . . Lactobacillus acidophilus [3] 
1:24 . . . Lactobacillus brevis [3] 
1:245 . . . Lactobacillus casei [3] 
1:25 . . . Lactobacillus plantarum [3] 
1:26 . . Mathylomonas [3] 
1:265 . . Micrococcus [3] 
1:27 . . . Micrococcus flavus [3] 
1:28 . . . Micrococcus glutamicus [3] 
1:285 . . . Micrococcus lysodeikticus [3] 
1:29 . . Micromonospora [3] 
1:30 . . . Micromonospora chalcea [3] 
1:31 . . . Micromonospora purpurea [3] 
1:32 . . Mycobacterium [3] 
1:325 . . . Mycobacterium avium [3] 
1:33 . . . Mycobacterium fortuitum [3] 
1:34 . . . Mycobacterium smegmatis [3] 
1:35 . . Mycoplasma [3] 
1:36 . . Neisseria [3] 
1:365 . . Nocardia [3] 
1:37 . . Proteus [3] 
1:38 . . Pseudomas [3] 
1:385 . . . Pseudomonas aeruginosa [3] 
1:39 . . . Pseudomonas fluorescens [3] 
1:40 . . . Pseudomonas putida [3] 
1:41 . . Rhizobium [3] 
1:42 . . Salmonella [3] 
1:425 . . Serratia [3] 
1:43 . . . Serratia marcescens [3] 
1:44 . . Staphylococcus [3] 
1:445 . . . Staphyococcus aureus [3] 

1:45 . . . Staphylococcus epidermidis [3] 
1:46 . . . Streptococcus [3] 
1:465 . . Streptomyces [3] 
1:47 . . . Streptomyces albus [3] 
1:48 . . . Streptomyces antibioticus [3] 
1:485 . . . Streptomyces aureofaciens [3] 
1:49 . . . Sterptomyces aureus [3] 
1:50 . . . Sterptomyces bikiniensis [3] 
1:51 . . . Streptomyces candidus [3] 
1:52 . . Streptomyces chartreusis [3] 
1:525 . . . Streptomyces diastatochrom ogenes [3] 
1:53 . . . Streptomyces filipinensis [3] 
1:54 . . . Streptomyces fradiae [3] 
1:545 . . . Streptomyces griseus [3] 
1:55 . . . Streptomyces hygroscopicus [3] 
1:56 . . . Streptomyces lavendulae [3] 
1:565 . . . Sterptomyces lincolnensis [3] 
1:57 . . . Sterptomyces noursei [3] 
1:58 . . . Streptomyces olivaceus [3] 
1:59 . . . Streptomyces rimosus [3] 
1:60 . . . Streptomyces sparsogenes [3] 
1:61 . . . Streptomyces venezuelae [3] 
1:62 . . Streptosporangium [3] 
1:625 . . Steptoverticillium [3] 
1:63 . . Vibrio [3] 
1:64 . . Xanthomonas [3] 
1:645 . Fungos [3] 
1:65 . . Absidia [3] 
1:66 . . Aspergillus [3] 
1:665 . . . Aspergillus awamori [3] 
1:67 . . . Arpergillus flavus [3] 
1:68 . . . Aspergillus fumigatus [3] 
1:685 . . . Aspergillus niger [3] 
1:69 . . . Aspergillus oryzac [3] 
1:70 . . . Aspergillus ustus [3] 
1:71 . . . Aspergillus wentii [3] 
1:72 . . Candida [3] 
1:725 . . . Candida albicans [3] 
1:73 . . . Candida lipoytica [3] 
1:74 . . . Candida topicalis [3] 
1:745 . . Cephalosporium [3] 
1:75 . . . Cephalosporium acremonium [3] 
1:76 . . . Cephalosporium cocrulescens [3] 
1:765 . . . Cephalosporium crotocinigenum [3] 
1:77 . . Fusarium [3] 
1:78 . . Hansenula [3] 
1:785 . . Mucor [3] 
1:79 . . Paecilomyces [3] 
1:80 . . Penicillium [3] 
1:81 . . . Penicillum brevi [3] 
1:82 . . . Penicillum chysogenum [3] 
1:825 . . . Penicillum notatum [3] 
1:83 . . . Penicillum patulum [3] 
1:84 . . Pichia [3] 
1:845 . . Rhizopus [3] 
1:85 . . Saccharomyces [3] 
1:86 . . . Saccharomyces carlsbergensis [3] 
1:865 . . . Saccharomyces cerevisiae [3] 
1:87 . . . Saccharommyces lactis [3] 
1:88 . . Torolopsis [3] 
1:885 . . Trichoderma [3] 
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1:89 . Algas [3] 
1:90 . Protozoários [3] 
1:91 . Linhas celulares [3,7] 

1:92 . Víroses [5,7] 
1:93 . . Víroses de animais [7] 
1:94 . . Víroses de plantas [7] 
 
 

 

C 12 S PROCESSOS QUE UTILIZAM ENZIMAS OU MICROORGANISMOS PARA LIBERAR, SEPARAR OU PURIFICAR UM 
COMPOSTO OU UMA COMPOSIÇÃO PRÉ-EXISTENTES (tratamento biológico da água, água residual, ou esgotos C 02 F 3/00, 
de lamas C 02 F 11/02; processos usando enzimas ou microorganismos para separar isômeros óticos de uma mistura racêmica C 12 P 
41/00); PROCESSOS QUE UTILIZAM ENZIMAS OU MICROORGANISMOS PARA O TRATAMENTO DE TÊXTEIS OU 
PARA LIMPAR SUPERFÍCIES SÓLIDAS DE MATERIAIS [5] 

 
Notas: 
  
(1) Esta subclasse abrange processos já incluídos em: 
 A 21 C 01 D 01 C, F 
 A 23 C 05 F D 06 L, M, P 
 A 61 L C 08 D 21 C, H 
 A 62 D C 09 B, H  
  C 10 G F 24 F, J 
 B 08 B C 13 F 26 B 
 B 09 C C 14 C 
  C 21 B H 01 M 
  C 22 B 
  C 23 F, G 
 Esta subclasse está destinada a fornecer uma base para realizar uma busca completa relativa à matéria definida pelo título da subclasse e, por 

conseguinte, todas as invenções pertinentes são classificadas nesta subclasse, ainda que também estejam classificadas em outros locais [5] 
(2) Atenção para as notas (1) a (3) após o título da classe C 12. [5] 
(3) Os símbolos da classificação desta subclasse não são relacionados primeiro quando impressos em documentos de patente. [5] 
(4) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 12 R. Os códigos de indexação devem ser ligados. [6] 

 

1/00 Tratamento de óleos de petróleo, óleos de xisto ou óleos 
de areias petrolíferas [5] 

1/02 . Dessulfuração [5] 
3/00 Tratamento de materiais de origem animal ou vegetal 

ou microorganismos [5] 
3/02 . Recuperação ou purificação de material que contém 

carboidratos [5] 
3/04 . . Celulose, por ex., fibras vegetais [5] 
3/06 . . . Tratamento do cânhamo ou do linho [5] 
3/08 . . . na produção da polpa de papel [5] 
3/10 . . Tratamento do açúcar ou melaços [5] 
3/12 . . Tratamento da pectina ou do amido [5] 
3/14 . Recuperação ou purificação de matérias protéicas [5] 
3/16 . . Colágeno ou gelatina [5] 

3/18 . Recuperação ou purificação de óleos glicerídicos, 
graxas, ceras do tipo éster ou ácidos graxos [5] 

3/20 . Eliminação de ácidos nucleicos a partir de células 
intactas ou rompidas [5] 

3/22 . Tratamento de frações de sangue [5] 
3/24 . Tratamento de secreções ou órgãos de animais [5] 

5/00 Tratamento de emulsões, gases ou espumas [5] 

7/00 Tratamento de peles, por ex., depilação, maceração [5] 

9/00 Limpeza de superfícies sólidas de materiais [5] 

11/00 Tratamento de têxteis, por ex., limpeza [5] 

13/00 Processos não incluídos nos grupos 1/00 a 11/00 [5] 
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C 13 INDÚSTRIA DO AÇÚCAR (polissacarídeos, por ex., amido, seus derivados C 08 B; malte C 12 C) [4] 
 

Nota: 
 As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
 (ii) tratamento de têxteis ou lavagem de superfícies sólidas de materiais são também classificados na subclasse C 12 S [5] 
 
 
 
C 13 C MÁQUINAS DE CORTAR; FACAS DE PICAR; PRENSAS PARA POLPA 

 

1/00 Redução do tamanho do material do qual o açúcar será 
extraído (para extração de amido C 08 B 30/02) 

1/02 . Corte da cana-de-açúcar 
1/04 . . Picamento da cana-de-açúcar 
1/06 . Fatiamento da beterraba de açúcar 

1/08 . Facas; Ajustagem ou manutenção das mesmas 
3/00 Compressão da água do material do qual foi extraído 

açúcar (do material do qual foi extraído amido C 08 B 
30/10) [4] 

3/02 . entre correias móveis perfuradas 

 

C 13 D PRODUÇÃO OU PURIFICAÇÃO DE SUCOS DE AÇÚCAR 

 

1/00 Produção do açúcar, isto é, sacarose, sucos 
1/02 . Extração do suco de cana-de-açúcar ou material 

similar, por ex., sorgo açucarado 
1/04 . . combinada com embebição 
1/06 . . Trituradores para cana-de-açúcar 
1/08 . Extração do açúcar da beterraba por meio de água 
1/10 . . processos contínuos 
1/12 . . Detalhes dos aparelhos de extração, por ex., 

disposições de canos ou válvulas 
1/14 . empregando agentes de extração outros que não água, 

por ex., álcool ou soluções salinas 
 

3/00 Purificação de sucos de açúcar (separação mecânica de 
sólidos de líquidos B 01) 

 
3/02 . usando compostos alcalino-terrosos 
3/04 . . seguida de saturação 
3/06 . . . com dióxido de carbono ou dióxido de enxofre 
3/08 . por oxidação ou redução 
3/10 . . usando dióxido de enxofre ou sulfitos 
3/12 . usando agentes de adsorção, por ex., carbono ativo 
3/14 . usando matérias permutadoras de íons 
3/16 . por meios físicos, por ex., osmose 
3/18 . por meios elétricos 
 

 

C 13 F PREPARAÇÃO OU PROCESSAMENTO DE AÇÚCAR BRUTO, DE AÇÚCAR, OU DE XAROPE 

 

1/00 Engrossamento, evaporação, ou fervura de sucos de 
açúcar (aparelhos de fervura B 01 B; evaporadores B 01 D; 
centrífugas B 04 B) 

1/02 . Cristalização; Aparelhos de cristalização 
1/04 . Separação dos cristais da calda mãe 
1/06 . . por força centrífuga 
1/08 . . Remoção de resíduos da calda mãe dos cristais 
1/10 . . . em centrífugas 
1/12 . . Reciclagem da calda mãe ou das águas de lavagem 
1/14 . . Dissolução ou purificação do açúcar bruto 

3/00 Diferentes produtos de açúcar, por ex., açúcar em pó, 
em torrões ou açúcar líquido; Tratamento de açúcar 
(5/00, C 13 H têm prioridade; doces A 23 G 3/00; alimentos 
contendo xaropes de carbohidratos, açúcares, álcoois do 
açúcar ou hidrolisados de amidos A 23 L 1/09) [3] 

3/02 . formados pela moldagem do açúcar 
5/00 Secagem do açúcar (armazenamento do açúcar B 65)  
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C 13 G APARELHOS DE EVAPORAÇÃO; TACHOS DE FERVURA 

 

1/00 Evaporadores ou tachos de fervura adaptados 
especialmente a soluções de açúcar 

1/02 . Equipamentos de aquecimento 

1/04 . Outros detalhes, por ex., para impedir a formação da 
espuma ou para apanhar o caldo 

1/06 . combinados com instrumentos de medição para 
controlar o processo. 

 

C 13 H MÁQUINAS DE CORTAR AÇÚCAR; MÁQUINAS COMBINADAS DE CORTE; SEPARAÇÃO; E EMPACOTAMENTO DO 
AÇÚCAR 

 

1/00 Máquinas combinadas de corte, separação, e 
empacotamento do açúcar 

3/00 Máquinas de cortar açúcar 

 

C 13 J EXTRAÇÃO DO AÇÚCAR DE MELAÇOS 

 

1/00 Produção de sacarose a partir de melaços 
1/02 . por meios químicos 

1/04 . . por precipitação como sacaratos de metais alcalinos 
terrosos 

1/06 . . por troca de ions 
1/08 . por meios físicos, por ex., osmose 

 

C 13 K GLICOSE; AÇÚCAR INVERTIDO; LACTOSE; MALTOSE; SÍNTESE DE AÇÚCARES POR HIDRÓLISE DOS DI OU 
POLISSACARÍDEOS (xaropes de carbohidratos em alimentos ou produtos alimentícios A 23 L 1/09; síntese química por outro meio 
que não a hidrólise de di- ou polissacarídeos C 07 H; processos de fermentação ou que utilizem enzimas C 12 P 19/00) 

 

1/00 Glicose (separação a partir de açúcar invertido 3/00); 
Xaropes contendo glicose [2] 

1/02 . por sacarificação de matérias celulósicas (manufatura 
de forragens A 23 K l/12) 

1/04 . . Purificação 
1/06 . por sacarificação do amido ou de matérias-

primascontendo amido 
1/08 . . Purificação] 
1/10 . Cristalização 

3/00 Açúcar invertido; Separação da glicose ou da frutose a 
partir do açúcar invertido 

5/00 Lactose 
7/00 Maltose 
11/00 Frutose (separação a partir do açúcar invertido 3/00) [2] 
13/00 Açúcares não incluídos em outro local nesta classe [2] 
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C 14 PELES; COUROS; PELES DEPILADAS 
 
C 14 B TRATAMENTO OU PROCESSAMENTO MECÂNICO DE PELES OU COUROS EM GERAL; MÁQUINAS PARA 

TOSQUIAR PELES; MÁQUINAS PARA DESPEDAÇAR INTESTINOS (fabricação de substitutos de couro B 29, D 06 N; 
fabricação de artigos de couro B 68 F; limpeza mecânica de peles ou similares D 06 G; couros artificiais D 06 N) 

 
 
Índice da Subclasse: 
 
COUROS 
 Manufatura............................................................. 1/00, 7/00 
 Tratamentos 
 pisoamento, corte............................................. 3/00, 5/00 
 acabamento .................................................. 11/00, 13/00 
 fabricação de correias ............................................... 9/00 

 
 
 Aparelhos, ferramentas.......................................17/00, 19/00 
PELES 
 Tratamentos...................................................................15/00 
 Aparelhos, ferramentas.......................................17/00, 19/00 
INTESTINOS 
 Despedaçamento, corte..................................................21/00 

 

1/00 Manufatura do couro; Máquinas ou dispositivos para 
esse fim 

1/02 . Descamadura, depilação, secagem parcial, estiramento, 
assentamento, raspagem, apronto para desbaratamento 
ou divisão em lâminas de peles, couros, solas etc. 

1/04 . . usando cilindros, lâminas para estiramento, 
raspagem ou alisamento, presos a suportes, por ex., 
cilindros, em um plano praticamente perpendicular 
à superfície de operação 

1/06 . . . em máquinas em que a peça de trabalho é 
mantida em contato com as ferramentas apenas 
por meio de rolos 

1/08 . . . em máquinas com cintas flexíveis com meios de 
suporte ou elementos contrapressão 

1/10 . . . em máquinas com tambores de superfícies 
cilíndricas, cônicas, ou similares para suportar a 
peça de trabalho 

1/12 . . . em máquinas com chapas planas de suporte 
1/14 . . usando ferramentas que cortam a pele em um plano 

praticamente paralelo à sua superfície 
1/16 . . . usando facas fixas de movimento recíproco ou 

oscilatório 
1/18 . . . usando facas de fita 
1/20 . . . usando facas circulares, abauladas ou cônicas 
1/22 . . . usando facas cilíndricas 
1/24 . . Corte ou tosquia de pêlos sem cortar a pele (tosquia 

de peles e depilação em função da manufatura de 
peles 15/02) 

1/26 . Armações para estiramento ou tensionamento de 
couros; Máquinas de estirar; Tábuas para estender ou 
assentar o couro ou a pele; Tábuas para empastamento 
(processos de empastamento 1/60; dispositivos de 
fixação 17/08) 

1/28 . Máquinas para tratar couro combinadas com 
dispositivos para medir e imprimir 

1/30 . Prensagem ou laminagem do couro 
1/32 . . por movimento linear dos elementos de prensagem 
1/34 . . por movimento rotativo dos elementos de 

prensagem ou laminagem 
1/36 . . . Máquinas de laminar couros do tipo de ponte 
1/38 . Martelamento do couro 
1/40 . Amaciamento de peles ou couros, tornar as peles e 

couros flexíveis, por ex., por máquinas para esticar, 
para raspar a pele curtida, para alisar ou pisoar a seco 

1/42 . . por meio de um tambor rotativo com lâminas 
radiais 

1/44 . Tratamento mecânico de superfícies de couro 
1/46 . . Felpagem, polimento, ou lixamento 

1/48 . . Tratamento para tornar rugoso o couro (por 
lixamento 1/46) 

1/50 . . Lustramento 
1/52 . . Escovamento ou polimento com roletes de pelúcia 
1/54 . . Alisamento (prensagem ou laminagem 1/30) 
1/56 . . Ornamentação, produção de desenhos, gravação em 

relevo (prensagem ou laminagem em geral 1/30; 
produção de desenhos em peles 15/12) 

1/58 . Secagem 
1/60 . . Processos de empastamento (tábuas para 

empastamento 1/26; parte química C 14 C 7/00) 
1/62 . Enrolamento ou empilhamento de peles ou couros 
3/00 Pisoamento do couro 
5/00 Recorte, perfuração ou corte do couro (para partes de 

sapato, por ex., solas, A 43 D; aparelhagem não 
especialmente adaptada para couro B 26 D) 

5/02 . Estampos, moldes ou matrizes para artigos de couro 
5/04 . para confecção de correias ou tiras de couro 
5/06 . . Máquinas para cortar tiras em espiral a partir de 

disco de couro 
7/00 Couros especiais ou sua manufatura 
7/02 . Couros compostos (com uma ou mais lâminas de 

matéria plástica B 32 B) 
7/04 . . por colagem ou prensagem uns aos outros de 

pedaços, tiras, ou camadas de couro; Reforço ou 
enrijecimento do couro por meio de camadas de 
reforço 

7/06 . Rolos de couro feitos de tiras ou pedaços interligados, 
por ex., por trançamento 

9/00 Fabricação de correias motrizes ou outras correias ou 
tiras de couro 

11/00 Acabamento das bordas de pedaços de couro, por ex., 
por dobramento, por queima (pisoamento 3/00) 

13/00 Corte de peles ou couros em pedaços (retalhar, cortar em 
pequenos pedaços em geral B 02 C) 

15/00 Tratamento mecânico de peles 
15/02 . Tosquia; Remoção de pêlos mortos ou grossos ou de 

cerdas por tosquia ou depilação 
15/04 . Preparo de peles 
15/06 . . Dispositivos para estiramento de peles 
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15/08 . Aplicação de camadas de reforço ou enrijecimento às 
peles 

15/10 . Corte de peles; Confecção de lâminas ou tiras de pele 
15/12 . Acabamento, por ex., implantação de pêlos brancos em 

peles; Produção de desenhos ou padrões 
17/00 Detalhes de aparelhos ou máquinas para manufatura ou 

tratamento de peles ou couros 
17/02 . Cilindros com lâminas ou outros cilindros, por ex., 

cilindros de alisamento ou raspagem 
17/04 . Suportes para peças de trabalho ou outros elementos de 

contrapressão; Rolos de suporte ou rolos de 
contrapressão 

17/06 . Dispositivos de alimentação ou retenção das peças de 
trabalho 

17/08 . . Dispositivos de fixação, por ex., grampos para 
estiramento do couro 

17/10 . Disposição de peças de acionamento de máquinas de 
processamento de couros 

17/12 . Dispositivos de segurança especialmente adaptados a 
máquinas de processamento de couros 

17/14 . Dispositivos auxiliares para máquinas de 
processamento de couros, por ex., dispositivos de 
esmerilhamento para cilindros de lâminas ou 
dispositivos removedores de pó combinados com as 
máquinas de processamento 

19/00 Ferramentas manuais especialmente adaptadas ao 
tratamento de peles ou couros na manufatura dos 
mesmos (equipamentos ou ferramentas de selaria B 68 C) 

21/00 Despedaçamento de intestinos; Corte longitudinal de 
intestinos (limpeza ou corte de intestinos durante o 
processamento de carne A 22 C 17/00) 

 

C 14 C TRATAMENTO QUÍMICO DE PELES OU COUROS, por ex., CURTIMENTO, IMPREGNAÇÃO, ACABAMENTO: 
APARELHOS PARA ESSE FIM; COMPOSIÇÕES PARA CURTIR (tintura ou descoramento de couros ou peles D 06) 

 
Notas: 
 As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 

(i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
(ii) tratar têxteis ou limpar superfícies sólidas de materiais são também classificadas na subclasse C 12 S. [5] 

 
 
Índice da Subclasse 
 
PRÉ-TRATAMENTO.................................................................... 1/00 
CURTIMENTO; COLAGEM; IMPREGNAÇÃO ....... 3/00; 7/00; 9/00 
DESENGORDURAMENTO ......................................................... 5/00 

 
 
 
ACABAMENTO; COUROS ESPECIAIS.........................11/00, 13/00 
APARELHOS...............................................................................15/00 
 

 

1/00 Tratamento químico anterior ao curtimento 
1/02 . Salga do couro cru 
1/04 . Encharcamento 
1/06 . Meios para facilitar a depilação, por ex., por pintura, 

por caiação 
1/08 . Eliminação de cal; Maceração; Tratamento com 

salmoura; Desengorduramento 
3/00 Curtimento; Composição para o curtimento 
3/02 . Curtimento químico 
3/04 . . Curtimento mineral 
3/06 . . . com compostos de cromo 
3/08 . . por agentes orgânicos 
3/10 . . . Curtimento vegetal 
3/12 . . . . com agentes vegetais de curtimento 

purificados ou modificados 
3/14 . . . Curtimento por gorduras; Curtimento por óleos 
3/16 . . . com aldeídos alifáticos 
3/18 . . . com produtos de policondensação ou com seus 

precursores 
3/20 . . . . sulfonados 
3/22 . . . com produtos de polimerização 
3/24 . . . com derivados de lignina, por ex., licor  

3/26 . . . com outras substâncias orgânicas, contendo 
halogênio 

3/28 . . Processos de etapas múltiplas 
3/30 . . por meios físicos combinados com meios químicos 
3/32 . Recuperação de agentes de curtimento a partir do 

couro 
5/00 Desengorduramento do couro 
7/00 Processos de colagem (empastamento) (parte química) 
9/00 Impregnação do couro para conservação, 

impermeabilização, tornando-o resistente ao calor ou 
fins similares 

9/02 . por meio de materiais graxos ou oleosos, por ex., por 
meio de banhos de óleo ou graxa 

9/04 . Fixação de agentes de curtimento no couro 
11/00 Acabamento da superfície do couro 
13/00 Manufatura de tipos especiais de couro, por ex., 

pergaminho (curtimento de camurças 3/14) 
13/02 . Manufatura de couro industrial 
15/00 Aparelhos para tratamento químico ou lavagem de peles 

ou couros 

    sulfatado 
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METALURGIA 
 
C 21 METALURGIA DO FERRO 
 
C 21 B MANUFATURA DE FERRO OU AÇO (tratamento preliminar de minérios ou sucata de ferro C 22 B 1/00; aquecimento elétrico per se 

H 05 B) 
 
 Nota 
 
(1) Esta subclasse abrange: 

� a produção de ferro ou aço à base de matérias-primas, por ex., a produção de ferro gusa; 
� aparelhos especialmente adaptados a essa produção, por ex., altos-fornos, aquecedores de ar (fornos em geral F 27). 

(2) As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
(i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
(ii) tratar têxteis ou limpar superfícies sólidas de materiais  
são também classificadas na subclasse C 12 S. [5] 

 
Índice da Subclasse: 
 
FABRICAÇÃO DE FERRO GUSA 
 Em alto-fornos .............................................. 5/00, 7/00, 9/00 
 Outros processos ........................................................... 11/00 
 Características gerais ...................................................... 3/00 

 
 
FABRICAÇÃO DO FERRO .............................................13/00, 15/00 
FABRICAÇÃO DE AÇO LÍQUIDO 
POR PROCESSOS DIRETOS......................................................13/00 
 

 

3/00 Características gerais de fabricação do ferro gusa 
(misturadores para ferro gusa C 21 C 1/06) 

3/02 . por aplicação de aditivos, por ex., agentes fundentes 
3/04 . Recuperação de subprodutos, por ex., escórias 
3/06 . . Tratamento de escórias líquidas (lã de escória C 03 

B; pedras de escórias C 04 B) 
3/08 . . . Resfriamento de escórias 
3/10 . . . Potes de escórias; Carrinhos para escórias 
5/00 Fabricação de ferro gusa em alto-fornos 
5/02 . Fabricação de ferro gusa especial, por ex., aplicação de 

aditivos, por ex., óxidos de outros metais 
5/04 . Fabricação de escórias de composição especial 
5/06 . utilização de gases de saída dos alto-fornos (em fornos 

coque C 10 B) 
7/00 Alto-fornos (elevadores associados a alto-fornos B 66 B 

9/06) 
7/02 . Formas internas 
7/04 . com refratários especiais (materiais refratários C 04 B) 
7/06 . . Revestimentos para fornos 
7/08 . Blindagens das aberturas superiores 
7/10 . Resfriamento; Dispositivos para esse fim 
7/12 . Abertura ou vedação dos orifícios de descarga 
7/14 . Dispositivos de descarga, por ex., para escórias 
7/16 . Tubeiras 
7/18 . Disposições de sino e tremonha 
7/20 . . com dispositivo para distribuir a carga 
7/22 . Coletores de pó 
7/24 . Sondas ou dispositivos de verificação 

9/00 Fornos para aquecimento das correntes de ar nos alto-
fornos 

9/02 . Fornos a ar quente de alvenaria 
9/04 . . com cuba de combustão 
9/06 . . Revestimentos 
9/08 . Fornos a ar quente de ferro 
9/10 . Outros detalhes, por ex., condutos para ar quente 
9/12 . . Válvulas ou registros de ar quente para alto-fornos 

(válvulas em geral F 16 K) 
9/14 . Pré-aquecimento do ar de combustão 
9/16 . Resfriamento ou secagem do ar quente 
11/00 Fabricação de ferro gusa por outros meios que não em 

alto-fornos 
11/02 . em fornos de cuba baixa 
11/06 . em fornos rotativos 
11/08 . em fornos de soleira 
11/10 . em fornos elétricos 
13/00 Fabricação de ferro esponja ou de aço líquido, por 

processos diretos 
13/02 . em fornos de cuba 
13/04 . em retortas 
13/06 . em fornos de andares múltiplos 
13/08 . em fornos rotativos 
13/10 . em fornos de soleira 
13/12 . em fornos elétricos 
13/14 . Processos de estágios múltiplos 
15/00 Outros processos para a manufatura do ferro à base de 

compostos de ferro (métodos gerais de redução a metal C 
22 B 5/00; por eletrólise C 25 C 1/06) 

15/02 . Processos termometálicos, por ex., por redução de 
termite 

15/04 . à base de ferri-carbonilo 
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C 21 C PROCESSAMENTO DE FERRO GUSA, por ex., REFINO, MANUFATURA DE FERRO OU DE AÇO FORJADO; (refino ou 
refusão de metais em geral C 22 B 9/00); TRATAMENTO DE LIGAS FERROSAS EM ESTADO DE FUSÃO 

 

1/00 Refino de ferro gusa; Ferro fundido 
1/02 . Desfosforização ou dessulfurização 
1/04 . Remoção de impurezas outras que não carbono, 

fósforo, ou enxofre 
1/06 . Características estruturais de misturadores para ferro 

gusa 
1/08 . Manufatura de ferro fundido 
1/10 . Fabricação de ferro fundido de grafita esferoidal 
 
3/00 Manufatura de ferro forjado ou de aço forjado 
 
5/00 Manufatura de aço ao carbono, por ex., aço doce, aço 

médio carbono ou aço fundido 
5/02 . Processos de fornos de cadinho 
5/04 . Manufatura de aço em fornos de soleira, por ex., aço 

Siemens-Martin 
5/06 . . Processos que produzem escórias de composição 

especial 
5/28 . Manufatura de aço em conversores 
5/30 . . Regulagem ou controle de sopro 
5/32 . . . Sopro por cima (5/35 tem prioridade) [5] 
5/34 . . . Sopro através do banho (5/35 tem prioridade) 

[5] 
5/35 . . . Sopro por cima e através do banho [5] 
5/36 . . Processos que produzem escórias de composição 

especial 
5/38 . . Remoção de gases residuais ou de pós 
5/40 . . . Tomadas ou aparelhos separadores de gases 

residuais ou pós de conversores 

5/42 . . Características estruturais de conversores 
5/44 . . . Revestimentos refratários 
5/46 . . . Detalhes ou acessórios 
5/48 . . . . Fundos de tuyères dos conversores 
5/50 . . . . Mecanismos basculantes para conversores 
5/52 . Manufatura de aço em fornos elétricos (aquecimento 

elétrico per se H 05 B) 
5/54 . . Processos que produzem escórias de composição 

especial 
5/56 . Manufatura de aço por outros métodos (fabricação de 

aço líquido por processos diretos C 21 B 13/00) 
 
7/00 Tratamento de ligas de ferro em estado de fusão, por 

ex., aço, não incluído nos grupos 1/00 a 5/00 (tratamento 
de metais em estado de fusão durante a moldagem B 22 D 
1/00, 27/00; refusão de metais ferrosos C 22 B) 

7/04 . Remoção de impurezas por adição de agente de 
tratamento 

7/06 . . Desoxidação, por ex., acalmação [2] 
7/064 . . Desfosforização; Desulfurização [3] 
7/068 . . Descarburização [3] 
7/072 . . Tratamento com gases (7/06, 7/064, 7/068 têm 

prioridade) [3] 
7/076 . . Uso de escórias ou fundentes como agentes de 

tratamento (7/06, 7/064, 7/068 têm prioridade) [3] 
7/10 . Processamento a vácuo 

 

C 21 D MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE METAIS FERROSOS; DISPOSITIVOS GERAIS PARA O TRATAMENTO 
TÉRMICO DE METAIS OU LIGAS FERROSAS OU NÃO FERROSAS; MALEABILIZAÇÃO DE METAIS POR 
DESCARBURIZAÇÃO, REVENIMENTO, OU OUTROS TRATAMENTOS (cimentação por processos de difusão C 23 C; 
tratamento superficial de materiais metálicos envolvendo pelo menos um processo incluído na classe C 23 e pelo menos um processo 
coberto por esta subclasse C 23 F 17/00; solidificação unidirecional de materiais eutéticos ou desmixagem unidirecional de materiais 
eutetóides C 30 B). 

 
Nota 
Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 22 K relativos às mudanças das características físicas 
das ligas. Os códigos de indexação devem ser não ligados. [6] 

 
Índice da Subclasse 
 
TRATAMENTO TÉRMICO 
 Métodos ou dispositivos gerais ............................ 1/00, 11/00 
 de ferro fundido, de ligas de ferro .......................... 5/00, 6/00 
 adaptado a fins especiais ................................................. 9/00 

TRATAMENTO MECÂNICO.......................................................7/00 
TRATAMENTO TÉRMICO E 
MECÂNICO COMBINADOS........................................................8/00 
OUTROS TRATAMENTOS........................................................10/00 
PROCESSOS DE DIFUSÃO PARA A EXTRAÇÃO 
DE SUBSTÂNCIAS NÃO METÁLICAS......................................3/00 
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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) 

1/00 Métodos ou dispositivos gerais para tratamentos 
térmicos por ex., recozimento, endurecimento, têmpera, 
revenimento (fornos em geral F 27; aquecimento elétrico H 
05 B) 

1/02 . Endurecimento de artigos ou de materiais formados por 
forjamento ou laminação; sem aquecimento adicional 
além do exigido para a formação 

1/04 . com aplicação simultânea de ondas supersônicas, 
campos magnéticos ou elétricos 

1/06 . Endurecimento superficial 
1/08 . . com chamas 
1/09 . . por aplicação direta de energia elétrica ou de ondas; 

por irradiação com partículas [3] 
1/10 . . . por indução elétrica [3] 
1/18 . Endurecimento (1/02 tem prioridade); Têmpera com ou 

sem revenimento subseqüente (dispositivos de têmpera 
1/62) [3] 

1/19 . . por têmpera interrompida [3] 
1/20 . . . Têmpera isotérmica, por ex., endurecimento 

bainítico [3] 
1/22 . . . Martêmpera [3] 
1/25 . . Endurecimento, combinado com recozimento entre 

300ºC e 600ºC, isto é, refino térmico (�Vertigem�) 
[3] 

1/26 . Métodos de recozimento 
1/28 . . Normalização 
1/30 . . Alívio de tensões 
1/32 . . Recozimento complexo, por ex., esferidização 
1/34 . Métodos de aquecimento (1/06 tem prioridade) 
1/38 . . Aquecimento por descargas catódicas 
1/40 . . Aquecimento por resistência direta 
1/42 . . Aquecimento por indução 
1/44 . .  em banhos de tratamento térmico 
1/46 . . . Banhos de sal 
1/48 . . . Banhos metálicos 
1/50 . . . Banhos de óleo 
1/52 . . com chamas 
5/53 . . Aquecimento em leitos fluidizados [3] 
1/54 . Determinação do ponto de temperatura de 

endurecimento pela medida das propriedades 
magnéticas ou elétricas 

1/55 . Ensaios de temperatura, por ex., ensaio Jominy 
(investigação ou análise de materiais pela 
determinação de suas propriedades químicas ou físicas, 
em geral G 01 N) [3] 

1/56 . caracterizados pelos agentes de têmpera 
1/58 . . Óleos 
1/60 . . Agentes aquosos 
1/607 . . Sais em estado de fusão [3] 
1/613 . . Gases; Material normalmente gasoso em estado 

líquido ou sólido [3] 
1/62 . Dispositivos de têmpera 
1/63 . . para têmpera em banho [3] 
1/64 . . . com líquidos circulantes (em geral F 28 D) [3] 
1/667 . . para têmpera por resfriamento a borrifo [3] 
1/673 . . para têmpera por resfriamento em molde [3] 
1/68 . Revestimentos ou materiais de embutir temporários 

aplicados antes ou no curso do tratamento térmico 
1/70 . . no decorrer do aquecimento ou da têmpera 
1/72 . . durante alteração química de superfícies 
1/74 . Métodos de tratamento em gás inerte, atmosfera 

controlada, vácuo, ou matérias pulverulentas (produção 
de gases C 01, C 10) 

1/76 . . Ajustagem da composição da atmosfera 

1/767 . . com circulação forçada de gás; Seu 
reaquecimento [3] 

1/78 . Tratamentos térmicos combinados não incluídos acima 
1/82 . Remoção de incrustrações por tensões térmicas 

(mecanicamente B 21, B 23; quimicamente C 23; 
eletroliticamente C 25 F) 

1/84 . Resfriamento lento controlado (leitos de resfriamento 
para laminação de metais B 21 B 43/00) [3] 

 
3/00 Processos de difusão para a extração de substâncias não 

metálicas; Fornos para esse fim (camadas para proteção 
local 1/72; Fornos em geral F 27) 

3/02 . Extração de substâncias não metálicas 
3/04 . . Descarburização 
3/06 . . Extração de hidrogênio 
3/08 . . Extração de nitrogênio 
3/10 . Fornos para esse fim 
5/00 Tratamentos térmicos do ferro fundido 
5/02 . para melhorar a maleabilidade do ferro fundido 

cinzento 
5/04 . do ferro fundido branco 
5/06 . . Maleabilização 
5/08 . . . com oxidação do carbono 
5/10 . . . . em agentes gasosos 
5/12 . . . . em agentes sólidos 
5/14 . . . Grafitização 
5/16 . . . . Agentes de vedação 
 
6/00 Tratamento térmico de ligas ferrosas [2] 
 
Notas 
 
(1)  Neste grupo é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação relativos aos aspectos dos métodos de 
tratamento térmico. Os códigos de indexação são 
escolhidos dentre os grupos 1/02 a 1/84, e apresentam os 
mesmos números que os dos símbolos da classificação, 
porém  é utilizada uma vírgula ao invés da barra oblíqua, 
e devem ser não-ligados. [7] 

(2)  Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação relativos aos elementos de liga. Os códigos de 
indexação são escolhidos dentre os grupos C 22 C 38/02 
a 38/60, e apresentam os mesmos números que os dos 
símbolos da classificação, porém é utilizada uma vírgula 
ao invés  da barra oblíqua, e devem ser não-ligados. [7] 

(3)  Atenção para o Capítulo IV do Guia, que estabelece as 
regras referentes à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação. [7] 

 
6/02 . Endurecimento por precipitação [2] 
6/04 . Endurecimento por resfriamento abaixo de 0ºC [2] 
7/00 Modificação das propriedades físicas do ferro ou do aço 

por deformação (aparelhos para trabalho mecânico do 
metal B 21, B 23, B 24, por ex., por martelamento de 
pequenas partículas de aço projetadas a grande pressão 
B 24 C) 

7/02 . por trabalho a frio 
7/04 . . da superfície 
7/06 . . . por martelamento de pequenas partículas de aço 

projetadas à grande pressão ou processos 
similares 

7/08 . . . por brunidura ou processos similares 
7/10 . . de toda a seção transversal, por ex., de vergalhões 

para armação de concreto 
7/12 . . . pela expansão de corpos tubulares 
7/13 . por trabalho a quente 
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8/00 Modificação das propriedades físicas por deformação 
combinada com, ou seguida de, tratamento térmico 
(endurecimento de artigos ou materiais formados por 
forjamento ou laminação sem nenhum aquecimento 
adicional além do necessário para a formação  1/02)  [3] 

8/02 . durante a manufatura de chapa grossa ou tiras (8/12 
tem prioridade) [3] 

8/04 . . para produzir chapas grossas ou tiras para 
estampagem profunda [4] 

8/06 . durante a manufatura de vergalhões ou arames [3] 
8/08 . . para armação de concreto [3] 
8/10 . durante a manufatura de corpos tubulares [3] 
8/12 . durante a manufatura de artigos com propriedades 

eletromagnéticas especiais [3] 
9/00 Tratamento térmico, por ex., recozimento, 

endurecimento, têmpera, revenimento, adaptado a 
deteminados artigos; fornos para esse fim (fornos em 
geral F 27) 

9/02 . para molas 
9/04 . para trilhos (aparelhos para tratamento térmico de 

trilhos ferroviários no próprio local E 01 B 31/18) 
9/06 . . com tendência reduzida para se tornarem ondulados 
9/08 . para corpos tubulares ou canos 
9/10 . . canos de espingardas 
9/12 . . canos para artilharia 
9/14 . canos resistentes ao desgaste ou à pressão 
9/16 . para obuzes explosivos 
9/18 . para facas, foices, tesouras, ou ferramentas manuais de 

corte similares 
9/20 . para lâminas de patins 
9/22 . para brocas; para fresas; para máquinas-ferramentas de 

corte 
9/24 . para lâminas de serra 
9/26 . para agulhas; para dentes de bicos de cardas 
9/28 . para eixos simples 
9/30 . Para eixos de manivelas; para eixos de carne 
9/32 . para rodas de engrenagem, rodas helicoidais, ou 

similares 
9/34 . para pneus; para aros 
9/36 . para esferas; para roletes 
9/38 . para corpos cilíndricos 

9/40 . para anéis; para rolamentos de esferas 
9/42 . para chapas de blindagem 
9/44 . para equipamento de revestimento de poços de minas, 

por ex., segmentos, anéis, escoras 
9/46 . para metais em chapa 
9/48 . . para chapas de estampagem profunda 
9/50 . para juntas soldadas 
9/52 . para fios metálicos; para tiras 
9/54 . . Fornos para tratamento de tiras ou fios metálicos 
9/56 . . . Fornos contínuos para tiras ou fios metálicos 
9/563 . . . . com resfriamento em leitos fluidizados [3] 
9/573 . . . . com resfriamento [3] 
9/58 . . . . com aquecimento por meio de banhos 
9/60 . . . . com aquecimento por indução 
9/62 . . . . com aquecimento por resistência direta 
9/63 . . . . sendo a tira sustentada por colchão de 

gás [3] 
9/64 . . . Fornos para patenteamento 
9/66 . . . Fornos do tipo de torre 
9/663 . . . Fornos de câmaras levadiça [3] 
9/665 . . . . invertidos ou voltados para um lado [3] 
9/667 . . . . Fornos de vários estágios [3] 
9/67 . . . . . adaptados para tratar a carga em vácuo 

ou atmosfera especial [3] 
9/673 . . . . Detalhes, acessórios, ou equipamentos 

característicos de fornos de câmara 
levadiça [3] 

9/675 . . . . Arranjos ou dispositivos de carga ou 
descarga [3] 

9/677 . . . . Arranjos de dispositivos de aquecimento [3] 
9/68 . . . Embobinadeiras de forno; Embobinadeiras a 

quente (embobinadeiras a frio B 21 C) 
9/70 . Fornos para lingotes, isto é,  fornos-poço) 
10/00 Modificação das propriedades físicas por métodos 

outros que não o tratamento térmico ou deformação [3] 
11/00 Controle ou regulagem de processo para tratamento 

térmicos (controle ou regulagem em geral G 05) [2] 
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C 22 METALURGIA (do ferro C 21); LIGAS FERROSAS OU NÃO-FERROSAS; TRATAMENTO DE LIGAS 
OU DE METAIS NÃO-FERROSOS (métodos ou dispositivos gerais para tratamento térmico de metais ou 
ligas ferrosas ou não-ferrosas C 21 D; produção de metais por eletrólise ou eletroforese C 25) 

 
Nota 
Os códigos da subclasse C 22 K são apenas para uso como códigos de indexação associados com as subclasses C 21 D, C 22 C ou C 22 F, 
para fornecer, as informações referentes às mudanças de características físicas das ligas [6]  

 
C 22 B PRODUÇÃO OU REFINO DE METAIS (produção de pó metálico ou suas suspensões B 22 F 9/00; eletrolítica C 25); PRÉ-

TRATAMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS 
 
 Nota: 
 
(1) Nesta subclasse, os grupos relativos à extração de metais incluem extração por processos não metalúrgicos, a extração de compostos de 

metal por processos metalúrgicos. Assim, por ex., o grupo 11/00 abrange a produção da prata por redução do óxido de prata amoníaco em 
solução, e o grupo 17/00 inclui a produção de óxido de cádmio por um processo metalúrgico. Além disso, embora os compostos de 
arsênio e antimônio estejam classificados em C 01 G, a produção dos próprios elementos, está incluída em C 22 B, como também a 
produção de seus compostos por processos metalúrgicos. 

(2) As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
 (ii) tratar têxteis ou limpar superfícies sólidas de materiais são também classificadas na subclasse C 12 S. [5] 

Índice da Subclasse 
 
PRÉ-TRATAMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS....... 1/00, 4/00, 7/00 
PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DE METAIS........ 3/00, 4/00, 5/00 

 
 
REFINO OU REFUSÃO DE METAIS ..........................................9/00 
OBTENÇÃO DE METAIS ESPECÍFICOS .................... 11/00 a 61/00 

 

 

 
 
1/00 Pré-tratamento de minérios ou de sucatas (fornos, 

aparelhos de sinterização F 27 B) 
1/02 . Processos de ustulação (1/16 tem prioridade) 
1/04 . . Ustulação à ar 
1/06 . . Ustulação por sulfatação 
1/08 . . Ustulação por cloridização 
1/10 . . em forma fluidizada 
1/11 . Remoção de enxofre, fósforo ou arsênico, por outros 

meios que não por ustulação [2] 
1/14 . Aglomeração; Briquetagem; Aglutinação; Granulação 
1/16 . . Sinterização; Aglomeração 
1/18 . . . em potes de sinterização 
1/20 . . . em máquinas de sinterização com grelhas 

móveis 
1/212 . . . em fornos de túnel [2] 
1/214 . . . em fornos de cuba [2] 
1/216 . . . em fornos rotativos [2] 
1/22 . . . em outros aparelhos de sinterização 
1/24 . . Aglutinação; Briquetagem 
1/242 . . . com aglutinantes [2] 
1/243 . . . . inorgânicos [2] 
1/244 . . . . orgânicos [2] 
1/245 . . . . . com matérias carbonáceas para a 

produção de aglomerados 
coqueificados [2] 

1/248 . . . de sucata de metal ou de ligas [2] 
1/26 . Resfriamento de minérios ustulados, sinterizados, ou 

aglomerados 

 
 
 
3/00 Extração de compostos metálicos de minérios ou 

concentrados por processos a úmido [5] 
Nota: 
(1) Neste grupo é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação relativos aos metais obtidos. Os códigos de 
indexação escolhidos dentre os principais grupos (apenas) 
dentre os grupos 11/00 a 25/00, dentre os grupos 19/34 ou 
dentre quaisquer dos grupos 26/00 a 61/00, têm os mesmos 
números dos símbolos de classificação, porém usa-se dois 
pontos (:) ao invés da barra oblíqua, e devem ser não 
ligados. [5] 

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

 
3/02 . Aparelhos para esse fim 
3/04 . por lixiviação (3/18 tem prioridade) [5] 
3/06 . . em soluções inorgânicas ácidas [5] 
3/08 . . . Ácido sulfúrico [5] 
3/10 . . . Ácido clorídrico [5] 
3/12 . . em soluções inorgânicas alcalinas [5] 
3/14 . . . contendo amônia ou sais de amônia [5] 
3/16 . . em soluções orgânicas [5] 
3/18 . com o auxílio de microorganismos ou enzimas, por ex., 

bactérias ou algas [5] 
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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) 

 
3/20 . Tratamento ou purificação de soluções, por ex., 

obtidas por lixiviação (3/18 tem prioridade) [5] 
3/22 . . por processos físicos, por ex., por filtração, por 

meios magnéticos (3/26 tem prioridade) [5] 
3/24 . . . por absorção em substâncias sólidas, por ex., 

extração com resinas sólidas [5] 
3/26 . . por extração líquido-líquido usando compostos 

orgânicos [5] 
Notas: 
 Nos grupos 3/28 a 3/40: 

 (a) salvo indicação contrária, os compostos são 
classificados no último local apropriado; 

 (b) quando dois ou mais compostos são utilizados 
sucessivamente, cada composto é classificado como tal; 

 (c) as misturas que contêm vários compostos abrangidos 
individualmente pelo mesmo grupo compreendido entre 
os grupos 3/28 a 3/38, são classificados apenas nesse 
grupo. [5] 

 
3/28 . . . Aminas [5] 
3/30 . . . Oximas [5] 
3/32 . . . Ácidos carboxílicos [5] 
3/34 . . . contendo enxofre [5] 
3/36 . . . Compostos heterocíclicos (3/34 tem 

prioridade) [5] 
3/38 . . . contendo fósforo [5] 
3/40 . . . Misturas [5] 
3/42 . . por extração mediante a troca de íons [5] 
3/44 . . por processos químicos (3/26, 3/42 têm 

prioridade) [5] 
3/46 . . . por substituição, por ex., por cimentação [5] 
4/00 Tratamento eletrotérmico de minérios ou produtos 

metalúrgicos para obtenção de metais ou ligas (métodos 
gerais de refino ou refusão de metais 9/00; obtenção de 
ferro ou aço C 21 B, C) [2] 

4/02 . Metais leves [2] 
4/04 . Metais pesados [2] 
4/06 . Ligas [2] 
4/08 . Aparelhos  (elementos  elétricos para aquecimento H 

05 B [2] 
5/00 Processos gerais e redução a metais 
5/02 . Processos a seco 
5/04 . . por alumínio, outros metais, ou silício 
5/06 . . por carburetos ou similares 
5/08 . . por sulfetos; Processos de reação por ustulação 
5/10 . . por agentes redutores carbonáceos sólidos 
5/12 . . por gases 
5/14 . . . material fluidizado 
5/16 . . com volatilização ou condensação do metal em 

produção 
5/18 . . Redução por etapas 
5/20 . . de carbonilos de metal 
 
7/00 Processamento de matérias-primasoutras que não 

minérios por ex., sucata, a fim de produzir metais não 
ferrosos ou seus compostos 

7/02 . Processamento de cinzas de chaminés 
7/04 . Processamento de escórias 
 
9/00 Processos gerais de refino ou refusão de metais;  

Aparelhos para refusão de eletroescória ou refusão de 
metais a arco voltaico. 

 
9/02 . Refino por liquação, centrifugação, destilação ou ação 

de ondas supersônicas 
9/04 . Refino por aplicação de vácuo [3] 
9/05 . Refino por tratamento com gases, por ex., 

desgaseificação [3] 
9/10 . com agentes fundentes ou de refino; Uso de materiais 

para este fim (9/18 tem prioridade) [3] 
9/14 . Refino em estado sólido 
9/16 . Refusão de metais (liquação 9/02) [3] 
9/18 . . Refusão de eletroescória [3] 
9/187 . . . Aparelhos para esse fim, por ex., fornos [5] 
9/193 . . . . Moldes, placas de fundo ou placas 

iniciadoras [5] 
9/20 . . Refusão a arco voltaico [3] 
9/21 . . . Aparelhos para esse fim [5] 
9/22 . . com aquecimento por energia de ondas ou irradiação por 

partículas [3] 
11/00 Obtenção de metais nobres 
11/02 . por processos a seco 
11/06 . Cloridização 
11/08 . por cianuretação 
11/10 . por amalgamação 
11/12 . . Aparelhos para esse fim 
13/00 Obtenção do chumbo 
13/02 . por processos a seco 
13/06 . Refino 
13/08 . . Separação de metais do chumbo por precipitação, por ex., 

pelo processo Parkes 
13/10 . . Separação de metais do chumbo por cristalização, por ex., 

pelo processo Pattison 
15/00 Obtenção do cobre 
15/02 . em alto-fornos 
15/04 . em fornos de reverbação 
15/06 . em conversores 
15/14 . Refino 
17/00 Obtenção de cádmio 
17/02 . por processos a seco 
17/06 . Refino 
19/00 Obtenção do zinco ou do óxido de zinco 
19/02 . Pré-tratamento dos minérios; Refino preliminar do óxido de 

zinco 
19/04 . Obtenção do zinco por destilação 
19/06 . . em fornos de mufla 
19/08 . . em alto-fornos 
19/10 . . em fornos de reverberação 
19/12 . . em fornos de cadinho 
19/14 . . em retortas verticais 
19/16 . . Recipientes de destilação 
19/18 . . . Condensadores; Depósitos 
19/20 . Obtenção do zinco por outros meios que não a destilação 
19/28 . de resíduos de fornos de mufla 
19/30 . de resíduos metálicos ou de sucata 
19/32 . Refino do zinco 
19/34 . Obtenção de óxido de zinco (purificação do óxido de zinco C 01 

G 9/02) 
19/36 . . em alto-fornos ou em fornos de reverbação 
19/38 . . em fornos rotativos 
21/00 Obtenção do alumínio 
21/02 . com redução 
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21/04 . com metais alcalinos 
21/06 . Refino 
23/00 Obtenção do níquel ou do cobalto 
23/02 . por processos a seco 
23/06 . Refino 
25/00 Obtenção do estanho 
25/02 . por processos a seco 
25/06 . a partir de sucata, principalmente sucata de estanho 

(por processo eletrolítico C 25 C 1/14) 
25/08 . Refino 
26/00 Obtenção de metais alcalinos, alcalino-terrosos ou do 

magnésio [2] 
26/10 . Obtenção de metais alcalinos [2] 
26/12 . . Obtenção do lítio [2] 
26/20 . Obtenção de metais alcalino-terrosos ou do 

magnésio [2] 
26/22 . . Obtenção do magnésio [2] 
30/00 Obtenção de antimônio, arsênio ou bismuto [2] 
30/02 . Obtenção de antimônio [2] 
30/04 . Obtenção de arsênio [2] 
30/06 . Obtenção de bismuto [2] 
34/00 Obtenção de metais refratários [2] 
34/10 . Obtenção de titânio, zircônio ou háfnio [2] 
34/12 . . Obtenção de titânio [2] 

 
34/14 . . Obtenção do zircônio ou do háfnio [2] 
34/20 . Obtenção do nióbio, do tântalo ou do vanádio [2] 
34/22 . . Obtenção do vanádio [2] 
34/24 . . Obtenção do nióbio ou do tântalo [2] 
34/30 . Obtenção do cromo, do molibdênio ou do tungstênio 

[2] 
34/32 . . Obtenção do cromo [2] 
34/34 . . Obtenção do molibdênio [2] 
34/36 . . Obtenção do tungstênio [2] 
35/00 Obtenção do berílio 
41/00 Obtenção do germânio 
43/00 Obtenção do mercúrio 
47/00 Obtenção do manganês 
58/00 Obtenção do gálio ou do índio [2] 
59/00 Obtenção de metais de terras raras 
60/00 Obtenção de metais tendo um número atômico de 87 ou 

mais, isto é, metais radioativos [2] 
60/02 . Obtenção do tório, do urânio ou dos outros 

actinídeos [2] 
60/04 . . Obtenção do plutônio [2] 
61/00 Obtenção de metais não incluídos em outro local desta 

subclasse (ferro C 21) [2] 

 

C 22 C LIGAS (predas de isqueiro C 06 C 15/00; tratamento de ligas  C 21 D, C 22 F) 
 
 Nota: 
 
(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
 � �ligas� também inclui: 
 (a) materiais metálicos compostos contendo uma proporção substancial de fibras ou outras partículas de algum modo maiores; 

 (b) composições de cerâmica contendo metal livre ligado a carbetos, diamante, óxidos, boretos, nitretos, nitretos ou silicietos, por ex., 
cermets, ou outros compostos metálicos, por ex., oxinitretos ou sulfetos, outros que não como agentes de reforço macrocépticos. 

 � �à base de� requer pelo menos 50% em peso do constituinte especificado ou do grupo de constituintes especificados. [2] 
(2) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 22 K. Os códigos de indexação devem ser não 

ligados. [6] 
 
Índice da Subclasse: 
 
LIGAS NÃO-FERROSAS 
 Manufatura............................................................. 1/00, 3/00 
 À base de ou contendo metais 
 especiais..............................................................5/00 a 32/00 
LIGAS FERROSAS 
 Manufatura.................................................................... 33/00 
 Ligas básicas ................................................................. 35/00 

 
 
 Ligas de ferro fundido ...................................................37/00 
 Ligas de ferro ................................................................38/00 
LIGAS RADIOATIVAS...............................................................43/00 
LIGAS AMORFAS ......................................................................45/00 
LIGAS CONTENDO FIBRAS  
OU FILAMENTOS.............................................................47/00, 49/00 
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Ligas não -errosas, isto é, ligas à base essencialmente de metais 
outros que não o ferro (ligas básicas para ferro e aço 35/00; ligas 
contendo matérias radioativas 43/00; ligas amorfas 45/00) [2,5] 
 
1/00 Fabricação de ligas (aparelhos ou processos para 

metalurgia do pó, não especialmente modificados para a 
fabricação das ligas B 22 F; por métodos térmicos C 22 B 
4/00; por eletrólise C 25 C) 

1/02 . por fusão 
1/03 . . usando ligas básicas [2] 
1/04 . pela metalurgia do pó (1/08, 1/09 têm prioridade) [2] 
1/05 . . Misturas de pós metálicos com pós não metálicos 

(1/08, 1/09 têm prioridade) [2] 
1/06 . com utilização de agentes especiais para refino ou 

desoxidação 
1/08 . Ligas com poros abertos ou fechados 
1/09 . Ligas contendo fibras ou filamentos metálicos ou não 

metálicos [2] 
1/10 . Ligas contendo substâncias não metálicas (1/08, 1/09 

têm prioridade) [2] 
3/00 Remoção de uma substância de uma liga para produzir 

liga de constituição diferente 
5/00 Ligas à base de metais nobres 
5/02 . Ligas à base de ouro [2] 
5/04 . Ligas à base de um metal do grupo de platina [2] 
5/06 . Ligas à base de prata [2] 
5/08 . . tendo o cobre como o segundo componente 

principal [2] 
5/10 . . tendo o cádmio como o segundo componente 

principal [2] 
7/00 Ligas à base de mercúrio 
9/00 Ligas à base de cobre 
9/01 . tendo o alumínio como o segundo componente 

principal [2] 
9/02 . tendo o estanho como segundo componente 

principal [2] 
9/04 . tendo o zinco como o segundo componente principal 

[2] 
9/05 . tendo o manganês como o segundo componente 

principal [2] 
9/06 . tendo o níquel ou o cobalto como o segundo 

componente principal [2] 
9/08 . tendo o chumbo como o segundo componente 

principal [2] 
9/10 . tendo o silício como o segundo componente principal 
11/00 Ligas à base de chumbo 
11/02 . com um metal alcalino ou alcalino-terroso como o 

segundo componente principal [2] 
11/04 . com o cobre como o segundo componente principal [2] 
11/06 . com o estanho como o segundo componente 

principal [2] 
11/08 . com o antimônio ou bismuto como o segundo 

componente principal [2] 
11/10 . . com o estanho [2] 
12/00 Ligas à base de antimônio ou de bismuto [2] 
13/00 Ligas à base de estanho 
13/02 . com o antimônio ou o bismuto como o segundo 

componente principal [2] 
14/00 Ligas à base de titânio [2] 
16/00 Ligas à base de zircônio [2] 
18/00 Ligas à base de zinco [2] 
18/02 . tendo o cobre como o segundo componente 

principal [2] 

18/04 . tendo o alumínio como o segundo componente 
 principal [2] 

19/00 Ligas à base de níquel ou de cobalto 
19/03 . à base de níquel [2] 
19/05 . . com cromo [2] 
19/07 . à base de cobalto [2] 
20/00 Ligas à base de cádmio [2] 
21/00 Ligas à base de alumínio 
21/02 . com silício como o segundo componente principal [2] 
21/04 . . Ligas de alumínio e silício modificadas 
21/06 . com magnésio como o segundo componente 

principal [2] 
21/08 . . com silício [2] 
21/10 . com zinco como o segundo componente principal [2] 
21/12 . com cobre como o segundo componente principal [2] 
 
Nota: 
 Nos grupos 21/14 a 21/18, salvo indicação contrária, uma 

liga é classificada no último local apropriado. [4] 
 
21/14 . . com silício [2] 
21/16 . . com magnésio [2] 
21/18 . . com zinco [2] 
22/00 Ligas à base de manganês [2] 
23/00 Ligas à base de magnésio 
23/02 . com alumínio como o segundo componente principal 

[2] 
23/04 . com o zinco ou o cádmio como o segundo componente 

principal [2] 
23/06 . com um metal do grupo de terras raras como o segundo 

componente principal [2] 
24/00 Ligas à base de um metal alcalino ou alcalino-terroso [2] 
25/00 Ligas à base de berílio 
26/00 Ligas contendo diamante 
27/00 Ligas à base de rênio ou de um metal refratário não 

mencionadas nos grupos 14/00 ou 16/00 [2] 
27/02 . Ligas à base de vanádio, nióbio ou tântalo [2] 
27/04 . Ligas à base de tungstênio ou molibdênio [2] 
27/06 . Ligas à base de cromo [2] 
28/00 Ligas à base de um metal não incluídos nos grupos 5/00 

a 27/00 [2] 
29/00 Ligas à base de carbetos, óxidos, boretos, nitretos ou 

silicietos, por ex., cermets, ou outros compostos 
metálicos, por ex., oxinitretos, sulfetos [4] 

29/02 . Ligas à base de carbetos ou carbonitretos [4] 
29/04 . . à base de carbonitretos [4] 
29/06 . . à base de carbetos, mas não contendo outros 

compostos metálicos [4] 
29/08 . . . à base de carbeto de tungstênio [4] 
29/10 . . . à base de carbeto de titânio [4] 
29/12 . à base de óxidos [4] 
29/14 . à base de boretos [4] 
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29/16 . à base de nitretos [4] 
29/18 . à base de silicietos [4] 
30/00 Ligas contendo menos de 50% em peso de cada 

componente [2] 
 
Nota 
 Nos grupos 30/02 a 30/06, salvo indicação contrária, uma 

liga é classificada no último local apropriado. [4] 
30/02 . contendo cobre [2] 
30/04 . contendo estanho ou chumbo [2] 
30/06 . contendo zinco [2] 
32/00 Ligas não ferrosas contendo no mínimo 5% em peso 

,mas menos que 50% em peso de boretos, carbetos, 
nitretos, óxidos, silicietos ou outros compostos metálicos, 
por ex., oxinitretos, sulfetos, se adicionados como tal ou 
formados in situ  [2] 

 
Ligas ferrosas (ligas contendo matéria radioativa 43/00; ligas 
amorfas 45/00;  seu tratamento térmico C 21 D) [2,5] 
33/00 Fabricação de ligas ferrosas 
33/02 . pela técnica da metalurgia do pó (usinagem de pós 

metálicos B 22 F) 
33/04 . por fusão [2] 
33/06 . . usando ligas básicas [2] 
33/08 . Fabricação de ligas de ferro fundido [2] 
33/10 . . incluindo métodos para a adição de magnésio [2] 
33/12 . . . por injeção no estado fluidizado [2] 
35/00 Ligas básicas para o ferro ou o aço 
 
Nota 
 
 Salvo indicação contrária, nos grupos 37/00 ou 38/00 uma 

liga é classificada no último local apropriado incluindo um 
dos componentes da liga [2] 

 
37/00 Ligas de ferro fundido [2] 
37/04 . contendo grafita esferoidal 
37/06 . contendo cromo [2] 
37/08 . . com níquel 
37/10 . contendo alumínio ou silício 
38/00 Ligas ferrosas, por ex., ligas de aço (ligas de ferro fundido 

37/00) [2] 
 
Nota 
 
Os grupos 38/02 a 38/60 constituem um esquema de indexação 
associado ao grupo C 21 D 6/00, relativo aoselementos de liga. Os 
códigos de indexação devem ser não-ligados. [7] 
 
38/02 . contendo silício [2] 
38/04 . contendo manganês [2] 
38/06 . contendo alumínio [2] 
38/08 . contendo níquel [2] 
38/10 . contendo cobalto [2] 

38/12 . contendo tungstênio, tântalo, molibdênio, vanádio ou 
nióbio [2] 

38/14 . contendo titânio ou zircônio [2] 
38/16 . contendo cobre [2] 
38/18 . contendo cromo [2] 
38/20 . . com cobre [2] 
38/22 . . com molibdênio ou tungstênio [2] 
38/24 . . com vanádio [2] 
38/26 . . com nióbio ou tântalo [2] 
38/28 . . com titânio ou zircônio [2] 
38/30 . . com cobalto [2] 
38/32 . . com boro [2] 
38/34 . . com mais de 1,5% em peso de silício [2] 
38/36 . . com mais de 1,7% em peso de carbono [2] 
38/38 . . com mais de 1,5% em peso de manganês [2] 
38/40 . . com níquel [2] 
38/42 . . . com cobre [2] 
38/44 . . . com molibdênio ou tungstênio [2] 
38/46 . . . com vanádio [2] 
38/48 . . . com nióbio ou tântalo [2] 
38/50 . . . com titânio ou zircônio [2] 
38/52 . . . com cobalto [2] 
38/54 . . . com boro [2] 
38/56 . . . com mais de 1,7% em peso de carbono [2] 
38/58 . . . com mais de 1,5% em peso de manganês [2] 
38/60 . contendo chumbo, selênio, telúrio ou antimônio, ou 

mais de 0,04% em peso de enxofre [2] 
 
 
43/00 Ligas contendo uma matéria radioativa [2] 
 
45/00 Ligas amorfas [5] 
 
45/02 . com ferro, como o componente principal [5] 
45/04 . com níquel ou cobalto como o componente principal 

[5] 
45/06 . com berílio como o componente principal [5] 
45/08 . com alumínio como o componente principal [5] 
45/10 . com molibdênio, tungstênio, nióbio, tântalo, titânio, ou 

zircônio como o componente principal [5] 
 
Ligas contendo fibras ou filamentos [7] 
 
Nota 
 

Nos grupos 47/00 e 49/00 é aconselhável acrescentar os 
códigos de indexação dos grupos 101:00, 111:00 E 121:00. 
Os códigos de indexação devem ser não-ligados. [7] 
 

47/00 Fabricação de ligas contendo fibras ou filamentos 
metálicos ou não-metálicos [7] 

47/02 . Pré-tratamento de fibras ou filamentos [7] 
47/04 . . mediante revestimento, por ex., com uma cobertura 

protetora ou ativada [7] 
47/06 . . formando as fibras ou filamentos dentro de uma 

estrutura pré-formada, por ex., usando um ligante 
temporário para formar um elemento tipo esteira [7] 

47/08 . mediante contato das fibras ou filamentos com metal 
fundido, por ex., infiltrando as fibras ou filamentos 
colocados em um molde [7] 

47/10 . . Infiltração na presença de uma atmosfera reativa; 
infiltração reativa [7] 
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47/12 . . Infiltração ou fundição sob pressão mecânica [7]  
47/14 . por meio da metalurgia do pó, isto é, mediante 

processamento de misturas de pó metálico e fibras ou 
filamentos [7] 

47/16 . mediante pulverização térmica do metal, por ex., 
pulverização por plasma [7] 

47/18 . . usando uma estrutura pré-formada de fibras ou 
filamentos [7] 

47/20 . mediante submissão à pressão e calor de um conjunto 
compreendendo pelo menos uma camada ou folha de 
metal e uma camada de fibras ou filamentos [7] 

49/00 Ligas contendo fibras ou filamentos metálicos ou não-
metálicos [7] 

49/02 . caracterizadas pelo material da matriz [7] 
49/04 . .  Metais leves [7] 
49/06 . . .  Alumínio [7] 
49/08 . .  Metais do grupo do ferro [7] 
49/10 . .  Metais refratários [7] 
49/11 . . . Titânio [7] 
49/12 . . . Material de matriz intermetálico [7] 
49/14 . caracterizadas pelas fibras ou filamentos [7]  

 
Esquema de indexação associado aos grupos 47/00 e 49/00, 
relativo à natureza dos materiais fibrosos contidos em materiais 
compósitos de fibras metálicas. Os códigos de indexação devem 
ser não-ligados [7] 
 
Nota 
 

Atenção para ao Capítulo IV do Guia, que estabelece as 
regras referentes à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de códigos de indexação. [7] 

 
101:00 Fibras ou filamentos não-metálicos [7] 
101:02 . baseados em óxidos, por ex., fibras cerâmicas à base 

de óxido [7]  
101:04 . . Óxido de alumínio [7] 
101:06 . . Óxidos mistos, por ex., silicato de alumínio ou 

vidro [7] 
101:08 . baseado em elementos diferentes de óxidos, por ex., 

fibras cerâmicas à base de elementos diferentes de 
óxidos [7] 

101:10 . . Carbono [7] 
101:12 . . Carbetos [7] 
101:14 . . . Carbeto de silício [7] 
101:16 . . Nitretos [7] 
101:18 . . . Nitreto de silício [7] 
101:20 . . Boro [7] 
101:22 . . Boretos [7] 
 
111:00 Fibras ou Filamentos Metálicos [7] 
111:02 . Fibras ou filamentos de metal refratário, por ex., 

fibras de tungstênio [7] 
 
121:00 Fibras ou filamentos pré-tratados [7] 
121:02 . Fibras ou filamentos revestidos, por ex., fibras 

cerâmicas com revestimentos protetores [7] 
 
 
 
C 22 F MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE METAIS NÃO-FERROSOS OU DE LIGAS NÃO-FERROSAS (tratamento 

superficial de materiais metálicos envolvendo pelo menos um processo incluído na classe C 23 e pelo menos um processo coberto por esta 
subclasse C 23 F 17/00) 

 
Nota 
Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse C 22 K. Os códigos de indexação devem ser não 
ligados. [6] 

 

1/00 Modificação da estrutura física de metais ou ligas não-
ferrosas por tratamento térmico ou por trabalho a 
quente ou a frio (aparelhos para o trabalho mecânico do 
metal B 21, B 23, B 24, por ex., aparelhos para 
martelamento de pequenas partículas de aço projetadas à 
grande pressão B 24 C) 

1/02 . em atmosfera inerte ou controlada ou no vácuo 
(ajustagem da composição da atmosfera C 21 D 1/76) 

1/04 . do alumínio ou de suas ligas 
1/043 . . de ligas contendo silício como o segundo 

componente principal [4] 
1/047 . . de ligas contendo magnésio como o segundo 

componente principal [4] 
1/05 . . de liga do tipo Al-Si-Mg, isto é, contendo silício e 

magnésio em proporções aproximadamente 
iguais [4] 

1/053 . . de ligas contendo zinco como o segundo 
componente principal [4] 

1/057 . . de ligas contendo cobre como o segundo 
componente principal [4] 

1/06 . do magnésio ou de suas ligas 
1/08 . do cobre ou de suas ligas 
1/10 . do níquel ou do cobalto ou de suas ligas 
1/11 . do cromo ou de suas ligas 
1/12 . do chumbo ou de suas ligas 
1/14 . de metais nobres ou de suas ligas 
1/16 . de outros metais ou de suas ligas 
1/18 . . metais de alto ponto de fusão ou metais refratários 

ou suas ligas 
3/00 Modificação da estrutura física de metais ou ligas não 

ferrosas por métodos físicos especiais, por ex., 
tratamento com nêutrons 

3/02 . por solidificação de uma massa fundida controlada por 
ondas supersônicas ou por campos elétricos ou 
magnéticos 
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C 22 K ESQUEMA DE INDEXAÇÃO ASSOCIADO ÀS SUBCLASSES C 21 D, C 22 C OU C 22 F RELATIVO ÀS MUDANÇAS DE 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS LIGAS [6] 

 
Notas 

 
(1) Esta subclasse constitui um esquema de indexação associado às subclasses C 21 D, C 22 C ou C 22 F. Os códigos de indexação devem 

ser não ligados [6] 
(2) Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras que se referem à aplicação e apresentação de diferentes tipos de código de 

indexação. [6] 

 

1:00 Mudança na estrutura física de ligas, resultando no efeito 
de perfil de memória; Processos para estabilização ou 
mudança de tal efeito; Ligas tendo características de 
memória de forma [6]  

3:00 Mudança na estrutura física de ligas, resultando no efeito 
de superplasticidade; Processos para estabilização ou 
mudança de tal efeito; Ligas tendo características de 
superplasticidade [6] 
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C 23 REVESTIMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS; REVESTIMENTO DE MATERIAIS COM 
MATERIAIS METÁLICOS (por metalização de têxteis D 06 M 11/83; decoração de têxteis por metalização 
local D 06 Q 1/04); TRATAMENTO QUÍMICO DE SUPERFÍCIES; TRATAMENTO DE DIFUSÃO DE 
MATERIAIS METÁLICOS; REVESTIMENTO POR EVAPORAÇÃO A VÁCUO, POR 
PULVERIZAÇÃO CATÓDICA, POR IMPLANTAÇÃO DE ÍONS OU POR DEPOSIÇÃO QUÍMICA 
EM FASE DE VAPOR, EM GERAL (para aplicações específicas, ver as classes pertinentes, por ex., para 
fabricação de resistores H 01 C 17/06); INIBIÇÃO DA CORROSÃO DE MATERIAIS METÁLICOS OU 
INCRUSTAÇÃO EM GERAL (tratamento de superfícies metálicas ou revestimento de metais por eletrólise ou 
eletroforese C 25 D, F) [2] 

 
 Nota: 
 Nesta classe, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
 � �material metálico� abrange: 
 (a) metais; [4] 
 (b) ligas (atenção para a Nota  após o título da subclasse C 22 C). 

 
 

C 23C REVESTIMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS; REVESTIMENTO DE MATERIAIS COM MATERIAIS METÁLICOS; 
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DE MATERIAIS METÁLICOS POR DIFUSÃO, POR CONVERSÃO QUÍMICA OU 
SUBSTITUIÇÃO; REVESTIMENTO POR EVAPORAÇÃO A VÁCUO, POR PULVERIZAÇÃO CATÓDICA, POR 
IMPLANTAÇÃO DE IONS OU POR DEPOSIÇÃO QUÍMICA EM FASE DE VAPOR, EM GERAL (aplicação de líquidos ou 
outros materiais fluentes a superfícies em geral B 05; fabricação de produtos revestidos com metal por extrusão B 21 C 23/22; 
revestimento metálico por ligação de objetos a camadas pré-existentes, ver as classes apropriadas, por ex., B 21 D 39/00, B 23 K; 
usinagem de metal pela ação de uma elevada concentração de corrente elétrica sobre um objeto usando um eletrodo B 23 H; metalização 
do vidro C 03 C; metalização de argamassa, concreto, pedra artificial, cerâmica ou pedra natural C 04 B 41/00; tintas, vernizes, lacas C 09 
D; esmaltagem de, ou aplicação de camadas vítreas a, metais C 23 D; inibição da corrosão de material metálico ou incrustação em geral C 
23 F; crescimento de película monocristalina C 30 B; produção de dispositivos semi-condutores H 01 L; produção de circuitos impressos 
H 05 K) [4] 

 
 Nota 
 
 Nesta subclasse, uma operação é considerada como um pré-tratamento ou pós-tratameto quando ela for especialmente adaptada para a 

mesma, porém muito distinta do processo de revestimento respectivo, e constitui uma operação independente. Se uma operação resultar 
na formação de uma subcamada ou uma camada superior permanente, ela não é considerada como um pré-tratamento ou pós-tratamento e 
é classificada como um processo de múltiplo revestimento. [4] 

 
 
Índice da Subclasse: 
 
REVESTIMENTO USANDO MATERIAL DE REVESTIMENTO 
EM ESTADO FUNDIDO ....................................................2/00 a 6/00 
REVESTIMENTO POR DIFUSÃO 
EM ESTADO SÓLIDO......................................................8/00 a 12/00 
REVESTIMENTO POR EVAPORAÇÃO 
A VÁCUO, POR PULVERIZAÇÃO CATÓDICA OU POR 
IMPLANTAÇÃO DE ÍONS ........................................................ 14/00 
REVESTIMENTO QUÍMICO .........................................16/00 a 20/00 

 
REVESTIMENTO POR CONTATO ...........................................18/00 
TRATAMENTO QUÍMICO DE 
SUPERFÍCIES..............................................................................22/00 
REVESTIMENTO A PARTIR DE PÓ 
INORGÂNICO .............................................................................24/00 
OUTROS REVESTIMENTOS, REVESTIMENTO 
EM MÚLTIPLAS CAMADAS .........................................26/00, 28/00 
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL 
METÁLICO DE REVESTIMENTO ............................................30/00 
 

 

Revestimento por aplicação de um material de revestimento no 
estado fundido (fundição B 22 D, por ex., B 22 D 19/08, 23/04, B 
29, soldagem a passos transversais B 23 K, por ex., B 23 K 5/18, 
9/04) [4] 
2/00 Processo de imersão a quente ou a frio para aplicar um 

material de revestimento em estado fundido sem 
modificar a forma do objeto; Aparelhos para esse fim. 
[4] 

2/02 . Pré-tratamento do material a ser revestido, por ex., para 
revestimento de superfícies determinadas (2/30 tem 
prioridade) [4] 

2/04 . caracterizado pelo material do revestimento [4] 
2/06 . . Zinco ou cádmio ou suas ligas[4] 

2/08 . . Estanho ou suas ligas  [4] 
2/10 . . Chumbo ou suas ligas [4] 
2/12 . . Alumínio ou suas ligas [4] 
2/14 . Remoção de excessos de revestimentos fundidos; 

Controle ou regulagem da espessura do revestimento 
(controle ou regulagem da espessura em geral G 05 D 
5/02) [4] 

2/16 . . usando fluídos sobre pressão, por ex., lâminas de ar 
[4] 

2/18 . . . Remoção de excessos de revestimentos 
fundidos de material alongado [4] 

2/20 . . . . Tiras; Placas [4] 
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2/22 . . por fricção, por ex., usando lâminas [4] 
2/24 . . usando campo magnético ou elétrico [4] 
2/26 . Pós-tratamento (2/14 tem prioridade) [4] 
2/28 . . Pós-tratamento térmico, por ex., tratamento em 

banho de óleo[4] 
2/30 . Fundentes ou revestimentos em banhos fundidos (2/22 

tem prioridade) [4] 
2/32 . usando energia vibratória aplicada aos banhos ou 

substâncias (2/14 tem prioridade) [4] 
2/34 . caracterizado pela forma do material a ser tratado (2/14 

tem prioridade) [4] 
2/36 . . Material alongado[4] 
2/38 . . . Fios metálicos; Tubos[4] 
2/40 . . . Placas; Tiras[4] 
 
4/00 Revestimento pela pulverização do material de 

revestimento em estado fundido, por ex., por chama, 
plasma ou descarga elétrica (pistolas de pulverização B 
05 B; pistolas de plasma H 05 H) [4] 

 
4/02 . Pré-tratamento do material a ser revestido, por ex., para 

revestimento de superfícies determinadas[4] 
4/04 . caracterizado pelo material de revestimento[4] 
4/06 . . Material metálico[4] 
4/08 . . . contendo apenas elementos metálicos[4] 
4/10 . . Óxidos, boretos, carburetos, nitretos, silicietos ou 

suas misturas[4] 
4/12 . caracterizado pelo método de pulverização[4] 
4/14 . . para revestir material alongado[4] 
4/16 . . . Fios metálicos; Tubos[4] 
4/18 . Pós-tratamento[4] 
 
6/00 Revestimento pelo vazamento do material fundido no 

substrato[4] 
 
Difusão em estado sólido nas superfícies do material metálico[4] 
 
8/00 Difusão em estado sólido de apenas um elemento não 

metálico nas superfícies de materiais metálicos (difusão 
de silício 10/00); Tratamento químico da superfície dos 
materiais metálicos pela reação da superfície com um 
gás reativo, deixando os produtos reacionais do material 
da superfície no revestimento, por ex., revestimentos de 
conversão, passivação de metais (14/00 tem prioridade) 
[4] 

8/02 . Pré-tratamento do material a ser revestido (8/04 tem 
prioridade) [4] 

8/04 . Tratamento de superfícies determinadas por ex., 
usando máscaras [4] 

8/06 . usando gases (8/36 tem prioridade) [4] 
8/08 . . sendo aplicado apenas um elemento [4] 
8/10 . . . Oxidação [4] 
8/12 . . . . usando oxigênio ou ozônio [4] 
8/14 . . . . . Oxidação de superfícies ferrosas [4] 
8/16 . . . . usando compostos contendo oxigênio, por 

ex., H2O, CO2 [4] 
8/18 . . . . . Oxidação de superfícies ferrosas [4] 
8/20 . . . Carburização [4] 
8/22 . . . . de superfícies ferrosas [4] 

8/24 . . . Nitruração [4] 
8/26 . . . . de superfícies ferrosas [4] 
8/28 . . sendo aplicado mais de um elemento em uma etapa 

[4] 
8/30 . . . Carbo-nitruração [4] 
8/32 . . . . de superfícies ferrosas 
8/34 . . sendo aplicado mais de um elemento em mais de 

uma etapa[4] 
8/36 . . usando gases ionizados, por ex., nitruração iônica 

(tubos de descarga com previsão para introduzir 
objetos ou materiais a serem expostos à descarga H 
01 J 37/00) [4] 

8/38 . . . Tratamento de superfícies ferrosas[4] 
8/40 . usando líquidos, por ex., banhos de sal, suspensões 

líquidas[4] 
8/42 . . sendo aplicado apenas um elemento[4] 
8/44 . . . Carburização[4] 
8/46 . . . . de superfícies ferrosas[4] 
8/48 . . . Nitretação[4] 
8/50 . . . . de superfícies ferrosas[4] 
8/52 . . sendo aplicado mais de um elemento em uma 

etapa[4] 
8/54 . . . Carbo-nitruração[4] 
8/56 . . . . de superfícies ferrosas[4] 
8/58 . . sendo aplicado mais de um elemento em mais de 

uma etapa[4] 
8/60 . usando sólidos, por ex., pós, pastas (usando suspensões 

líquidas de sólidos 8/40) [4] 
8/62 . . sendo aplicado apenas um elemento[4] 
8/64 . . . Carburização[4] 
8/66 . . . . de superfícies ferrosas[4] 
8/68 . . . Boração[4] 
8/70 . . . . de superfícies ferrosas[4] 
8/72 . . sendo aplicado mais de um elemento em uma 

etapa[4] 
8/74 . . . Carbo-nitruração[4] 
8/76 . . . . de superfícies ferrosas[4] 
8/78 . . sendo aplicado mais de um elemento em mais de 

uma etapa[4] 
8/80 . Pós-tratamento [4] 
 
10/00 Difusão em estado sólido de apenas elementos metálicos 

ou silício na superfície dos materiais metálicos [4] 
10/02 . Pré-tratamento do material a ser revestido (10/04 em 

prioridade) [4] 
10/04 . Difusão em superfícies determinadas, por ex., usando 

máscaras [4] 
10/06 . usando gases [4] 
10/08 . . sendo difundido apenas um elemento [4] 
10/10 . . . Cromagem [4] 
10/12 . . . . de superfícies ferrosas [4] 
10/14 . . sendo difundido mais de um elemento em uma 

etapa [4] 
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10/16 . . sendo difundido mais de um elemento  em etapa [4] 
10/18 . usando líquidos, por ex., banhos de sal, suspensões 

líquidas [4] 
10/20 . . sendo difundido apenas um elemento [4] 
10/22 . . . Metais fundidos contendo o elemento a ser 

difundido [4] 
10/24 . . . Banho de sal contendo o elemento a ser 

difundido [4] 
10/26 . . sendo difundido mais de um elemento [4] 
10/28 . usando sólidos, por ex., pós, pastas [4]  
10/30 . . usando uma camada de pó ou pasta na superfície 

(usando suspensão líquida de sólidos 10/18) [4] 
10/32 . . . Cromagem [4] 
10/34 . . Imersão em uma mistura de pó, isto é, cementação 

por compressão [4] 
10/36 . . . sendo difundido apenas um elemento [4]  
10/38 . . . . Cromagem [4] 
10/40 . . . . . de superfícies ferrosas [4] 
10/42 . . . . . . na presença de aditivos voláteis de 

transporte, por ex., substâncias 
halogenadas [4] 

10/44 . . . . Revestimento com silício [4] 
10/46 . . . . . de superfícies ferrosas [4] 
10/48 . . . . Aluminização [4] 
10/50 . . . . . de superfícies ferrosas [4] 
10/52 . . . sendo difundido mais de um elemento em mais 

de uma etapa [4] 
10/54 . . . . Difusão de pelo menos do cromo [4] 
10/56 . . . . . e pelo menos do alumínio [4] 
10/58 . . . sendo difundido mais de um elemento em mais 

de uma etapa [4] 
10/60 . Pós-tratamento [4] 
 
12/00 Difusão no estado sólido de pelo menos um elemento 

não-metálico outro que não o silício, e pelo menos um 
elemento metálico ou silício na superfície do material 
metálico 

12/02 . Difusão em uma etapa[4] 
 
Revestimento por evaporação a vácuo, por pulverização 
catódica, ou por implantação de ions [4] 
 
14/00 Revestimento por evaporação a vácuo, por pulverização 

catódica ou por implantação de ions do material 
formador do revestimento (tubos de descarga per se com 
previsão para introduzir objetos ou materiais a serem 
expostos à descarga H 01 J 37/00) [4] 

14/02 . Pré-tratamento do material a ser revestido (14/04 tem 
prioridade) [4] 

14/04 . Revestimento de superfícies determinadas, por ex., 
usando máscaras [4] 

14/06 . caracterizado pelo material de revestimento (14/04 
tem prioridade) [4] 

14/08 . . Óxidos (14/10 tem prioridade) [4] 
14/10 . . Vidro ou sílica [4] 
14/12 . . Material orgânico [4] 
14/14 . . Material metálico ou sobre substratos de boro ou 

silício [4] 
14/16 . . . sobre substratos metálicos ou sobre substratos 

de boro ou silício [4] 
14/18 . . . sobre outros substratos inorgânicos [4] 
14/20 . . . sobre substratos orgânicos [4] 

 
14/22 . caracterizado pelo processo de revestimento [4] 
14/24 . . Evaporação avácuo [4] 
14/26 . . . pela resistência ou pelo aquecimento da fonte 

por indução [4] 
 
14/28 . . . pela energia eletromagnética ou por radiação de 

partículas (14/32 a 14/48 tem prioridade) [4] 
14/30 . . . . por bombardeamento de elétrons [4] 
14/32 . . . por explosão; por evaporação e subseqüente 

ionização de vapores (14/34 a 14/48 tem 
prioridade) [4] 

14/34 . . Pulverização catódica [4] 
14/35 . . . pela aplicação de um campo magnético, por ex., 

pulverização por meio de um magnetron [5] 
14/36 . . . Pulverização à base de diodo (14/35 tem 

prioridade) [4,5] 
14/38 . . . . por descarga luminescente de corrente 

contínua [4] 
14/40 . . . . com descarga de corrente alternada, por ex., 

descarga de alta freqüência [4] 
14/42 . . . Pulverização à base de triodo (14/35 tem 

prioridade [4,5] 
14/44 . . . . por aplicação de altas freqüências e de 

potenciais contínuos adicionais [4] 
14/46 . . . por um feixe de ions produzido por uma fonte 

de íons externa (14/40 tem prioridade) [4] 
14/48 . . Implantação de substrato [4] 
14/50 . . Suportes de substrato [4] 
14/52 . . Dispositivos para observar o processo de 

revestimento [4] 
14/54 . . Controle ou regulagem do processo de revestimento 

(controle ou regulagem em geral G 05) [4] 
14/56 . . Aparelhos especialmente adaptados para 

revestimento contínuo; Dispositivos para manter o 
vácuo, por ex., trava de vácuo [4] 

14/58 . Pós-tratamento [4] 
 
Deposição química ou revestimento por decomposição; 
Revestimento por contato (difusão em estado sólido 8/00 a 
12/00) [4] 
 
16/00 Revestimento químico por decomposição de compostos 

gasosos, sem deixar produtos reacionais do material da 
superfície no revestimento, isto é, processo de deposição 
química em fase de vapor (pulverização catódica reativa 
ou evaporação a vácuo 14/00) [4] 

16/01 . sobre substratos temporários, por ex., sobre substratos 
subseqüentemente removidos por causticação [7] 

16/02 . Pré-tratamento do material a ser revestido (16/04 tem 
prioridade) [4] 

16/04 . Revestimento de superfícies determinadas por ex., 
usando máscaras [4] 

16/06 . caracterizado pela deposição de material metálico [4] 
16/08 . . a partir de halogenetos metálicos [4] 
16/10 . . . Deposição apenas de cromo [4] 
16/12 . . . Deposição apenas de alumínio [4] 
16/14 . . . Deposição apenas de um outro elemento 

metálico [4] 
16/16 . . a partir de compostos da carbonila metálica [4] 
16/18 . . a partir de compostos organo-metálicos [4] 
16/20 . . . Deposição apenas de alumínio [4] 
16/22 . caracterizado pela deposição de material inorgânico, 

outro que não materiais metálicos [4] 
16/24 . . Deposição apenas de silício [4] 
16/26 . . Deposição apenas de carbono [4] 
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16/27 . . . Apenas diamante [7]  
16/28 . . Deposição apenas de um outro elemento não 

metálico [4] 
16/30 . . Deposição de compostos, misturas ou soluções 

sólidas, por ex., boretos, carbonos, nitretos [4] 
16/32 . . . Carburetos [4] 
16/34 . . . Nitretos [4] 
16/36 . . . Carbonitretos [4] 
16/38 . . . Boretos [4] 
16/40 . . . Óxidos [4] 
16/42 . . . Silicietos [4] 
16/44 . caracterizado pelo método de revestimento (16/04 tem 

prioridade) [4] 
16/442 . .  usando processos de leito fluidizado [7] 
16/448 . . caracterizados pelo método utilizado para gerar 

correntes gasosas reativas, por ex., mediante 
evaporação ou sublimação de materiais 
precursores [7] 

16/452 . . . mediante ativação das correntes gasosas 
reativas antes da introdução na câmara de 
reação, por ex., por ionização ou por adição de 
espécies reativas [7] 

16/453 . . passando os gases da reação através de 
queimadores ou maçaricos, por ex.,  por ex., CVD a 
pressão atmosférica (16/513 tem prioridade; para 
pulverização por chama ou plasma do material de 
revestimento no estado fundido 4/00) [7] 

16/455 . . caracterizados pelo método utilizado para 
introdução dos gases na câmara de reação ou 
para modificação dos fluxos de gás na câmara 
de reação [7] 

16/458 . . caracterizados pelo método utilizado para suportar 
os substratos na câmara de reação [7] 

16/46 . . pelo modo do aquecimento do substrato (16/48, 
16/50 têm prioridade) [4] 

16/48 . . por irradiação, por ex., fotólise, radiólise, radiação 
de partículas [4] 

16/50 . . usando descargas elétricas [4] 
16/503 . . . usando descargas de corrente contínua ou 

corrente alternada [7] 
16/505 . . . usando descargas de radiofreqüência [7] 
16/507 . . . . usando eletrodos externos, por ex., reatores 

do tipo túnel [7] 
16/509 . . . . usando eletrodos internos [7] 
16/511 . . . usando descargas de microondas [7] 
16/513 . . . usando jatos de plasma [7] 
16/515 . . . usando descargas pulsantes [7] 
16/517 . . . usando uma combinação de descargas 

cobertas por dois ou mais dos grupos 16/503 
a 16/515 [7] 

16/52 . . Controle ou regulagem de processos de 
revestimento (controle ou regulagem em geral G 
05) [4] 

16/54 . . Aparelhos especialmente adaptados para 
revestimento contínuo [4] 

16/56 . Pós-tratamento [4] 
 
18/00 Revestimento químico por decomposição tanto de 

elementos químicos como soluções de elementos 
formadores de revestimento, sem deixar produtos 
reacionais do material da superfície no revestimento 
(reação química de superfície 8/00, 22/00); Depósito por 
contato 

 
Nota: 
 Este grupo abrange também suspensões contendo líquidos 

reativos e partículas sólidas não reativas. [4] 

 
18/02 . por decomposição térmica [4] 
18/04 . . Pré-tratamento do material a ser revestido (18/06 

tem prioridade) [4] 
18/06 . . Revestimento de superfícies determinadas, por ex., 

usando máscaras [4] 
18/08 . . caracterizado pela deposição de material 

metálico [4] 
18/10 . . . Deposição apenas de alumínio [4] 
18/12 . . caracterizado pela deposição de material inorgânico, 

outro que não o material metálico [4] 
18/14 . Decomposição por irradiação, por ex., fotólise, 

radiação de partículas [4] 
18/16 . por redução ou substituição, isto é revestimento não 

eletrolítico (18/54 tem prioridade) [4] 
18/18 . . Pré-tratamento do material a ser revestido [4] 
18/20 . . . de superfícies orgânicas, por ex., resinas [4] 
18/22 . . . . tornando a superfície rugosa, por ex., por 

gravura forte [4] 
18/24 . . . . . usando soluções aquosas ácidas [4] 
18/26 . . . . . usando líquidos orgânicos [4] 
18/28 . . . . Sensibilização ou ativação [4] 
18/30 . . . . . Ativação [4] 
18/31 . . Revestimento com metais [5] 
18/32 . . Revestimento com um dentre ferro, cobalto ou 

níquel; Revestimento com misturas de um deles 
com misturas de fósforo ou boro [4,5] 

18/34 . . . usando agentes de redução[4,5] 
18/36 . . . . usando hipofosfitos[4,5] 
18/38 . . Revestimento com cobre[4,5] 
18/40 . . . usando agentes de redução[4,5] 
18/42 . . Revestimento com metais nobres[4,5] 
18/44 . . . usando agentes de redução[4,5] 
18/48 . . Revestimento com ligas[4,5] 
18/50 . . . com material metálico baseado em ferro níquel 

ou cobalto (18/32 tem prioridade) [4,5] 
18/52 . . usando agentes de redução para revestimento com 

material metálico não previsto pelos grupos 18/32 a 
18/50) [4] 

18/54 . Deposição por contato, isto é, revestimento 
eletroquímico não eletrolítico [4] 

 
20/00 Revestimento químico por decomposição tanto de 

elementos sólidos como suspensões de elementos 
formadores de revestimento, sem deixar produtos 
reacionais do material da superfície no revestimento 
(reação química na superfície 8/00, 22/00) [4] 

 
Nota: 
 Este grupo abrange também suspensões contendo líquidos 

não reativos e partículas sólidas reativas [4] 
 
20/02 . Revestimento com material metálico [4] 
20/04 . . com metais [4] 
20/06 . Revestimento com material inorgânico, outro que 

não o material metálico [4] 
20/08 . . com compostos, misturas ou soluções sólidas, por 

ex., boretos, carbetos, nitretos [4] 
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Tratamento químico de superfícies de material metálico por 
reação de superfície com um meio reativo (com um gás reativo 
8/00) [4] 
 
22/00 Tratamento químico de superfícies de material metálico 

por reação de superfícies com um líquido reativo, 
deixando produtos reacionais do material da superfície 
no revestimento, por ex., revestimento por conversão, 
passivação de metais (�wash primers� reativos C 09 D 
5/12) [4] 

 
Notas: 
 
(1) Este grupo abrange também suspensões contendo líquidos 

reativos e partículas sólidas não-reativas. [4] 
(2) Nos grupos 22/02 a 22/86, salvo indicação contrária, uma 

invenção é classificada no último local apropriado. [4] 
(3) A regeneração do banho é classificada no local apropriado 

para composição específica do banho. [4] 
 
22/02 . usando soluções não aquosas [4] 
22/03 . . contendo compostos de fósforo [4] 
22/04 . . contendo compostos de cromo hexavalente [4] 
22/05 . usando soluções aquosas [5] 
22/06 . usando soluções aquosas ácidas com pH 6 [4,5] 
22/07 . . contendo fosfatos [4,5] 
22/08 . . . Ortofosfatos [4,5] 
22/10 . . . . contendo oxidantes [4,5] 
22/12 . . . . contendo cátions de zinco [4,5] 
22/13 . . . . . contendo também ânions nitrato ou 

nitrito [4,5] 
22/14 . . . . . contendo também ânions clorato [4,5] 
22/16 . . . . . contendo também peroxi-compostos 

[4,5] 
22/17 . . . . . contendo também ácidos orgânicos [4,5] 
22/18 . . . . contendo cátions de manganês [4,5] 
22/20 . . . . contendo cátions de alumínio [4,5] 
22/22 . . . . contendo cátions de metal alcalino terroso 

[4,5] 
22/23 . . . . Fosfatos condensados [4,5] 
22/24 . . contendo compostos de cromo hexavalente [4,5] 
22/26 . . . contendo também compostos orgânicos [4,5] 
22/27 . . . . Ácidos [4,5] 
22/28 . . . . Compostos macromoleculares [4,5] 
22/30 . . . contendo também cromo trivalente [4,5] 
22/32 . . . contendo também metais pulverulentos [4,5] 
22/33 . . . contendo também fosfatos [4,5] 
22/34 . . contendo fluoretos ou fluoretos complexos [4,5] 
22/36 . . . contendo também fosfatos [4,5] 
22/37 . . . contendo também compostos de cromo 

hexavalente [4,5] 
22/38 . . . . contendo também fosfatos [4,5] 
22/40 . . contendo molibdatos, tungstatos ou vanadatos [4,5] 
22/42 . . . contendo também fosfatos [4,5] 
22/43 . . . contendo também compostos de cromo 

hexavalente [4,5] 
22/44 . . . contendo também fluoretos ou flouretos 

complexos [4,5] 
22/46 . . compostos oxalatos [4,5] 
22/47 . . . contendo também fosfatos [4,5] 

 
22/48 . . não contendo fosfatos, compostos de cromo 

hexavalente, fluoretos ou flouretos complexos, 
molibdatos, tungstatos, vanadatos ou oxalatos [4,5] 

22/50 . . . Tratamento do ferro ou suas ligas [4,5] 
22/52 . . . Tratamento do cobre ou suas ligas [4,5] 
22/53 . . . Tratamento do zinco ou suas ligas [4,5] 
22/54 . . . Tratamento de metais refratários ou suas ligas 

[4,5] 
22/56 . . . Tratamento do alumínio ou suas ligas [4,5] 
22/57 . . . Tratamento do magnésio ou suas ligas [4,5] 
22/58 . . . Tratamento de outro material metálico [4,5] 
22/60 . usando soluções aquosas alcalinas com pH 8 [4,5] 
22/62 . . Tratamento do ferro ou suas ligas [4,5] 
22/63 . . Tratamento do cobre ou suas ligas [4,5] 
22/64 . . . Tratamento de metais refratários ou suas 

ligas [4,5] 
22/66 . . Tratamento do alumínio ou suas ligas [4,5] 
22/67 . . . com soluções contendo cromo hexavalente [4,5] 
22/68 . usando soluções aquosas com pH entre 6 e 8 [4,5] 
22/70 . usando banhos fundidos [4] 
22/72 . . Tratamento do ferro ou suas ligas[4] 
22/73 . caracterizado pelo processo [4] 
22/74 . . para obter revestimentos de conversão por 

cozimento [4] 
22/76 . . Aplicação de líquido por pulverização [4] 
22/77 . . Controle ou regulagem do processo de revestimento 

(controle ou regulagem em geral G 05) [4] 
22/78 . Pré-tratamento do material a ser revestido [4] 
22/80 . . com soluções contendo compostos de titânio ou 

zircônio [4] 
22/82 . Pós-tratamento [4] 
22/83 . . Pós-tratamento químico [4] 
22/84 . . Tingimento [4] 
22/86 . Regeneração de banhos de revestimento [4] 

 

24/00 Revestimento a partir de pó inorgânico (pulverização do 
material de revestimento em estado fundido 4/00; difusão 
no estado sólido 8/00 a 12/00; produção de camadas 
compostas, peças ou artigos por sinterização de pó metálico 
B 22 F 7/00; solda por atrito B 23 K 20/12) [4] 

24/02 . por aplicação apenas de pressão [4] 
24/04 . . Deposição de partículas por impacto ou cinética [4] 
24/06 . . Revestimento por compressão de material em pó, 

por ex., por fresagem [4] 
24/08 . por aplicação de calor ou pressão e calor (24/04 tem 

prioridade) [4] 
24/10 . . com formação intermediária de uma fase líquida na 

camada [4] 
26/00 Revestimento não incluídos nos grupos 2/00 a 24/00 [4] 
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26/02 . pela aplicação ao substrato de material fundido 
(aplicação de substâncias fluentes a superfícies, em 
geral B 05) [4] 

28/00 Revestimento para obtenção de pelo menos dois 
revestimentos superpostos tanto por métodos não 
incluídos em um dos grupos principais 2/00 a 26/00, 
como pela combinação dos métodos incluídos pelas 
subclasses C 23 C e C 25 C ou C 25 D [4] 

28/02 . somente revestimentos de material metálico [4] 
28/04 . somente revestimentos de material inorgânico não 

metálico [4] 
30/00 Revestimento com material metálico caracterizado 

apenas pela composição do material metálico, isto é não 
caracterizado pelo processo de revestimento (26/00, 
28/00 têm prioridade) [4] 

 

 

C 23 D ESMALTAGEM DE METAIS, OU APLICAÇÃO DE UMA CAMADA VÍTREA A METAIS (composições químicas de esmaltes C 
03 C) 

 
 
Índice da Subclasse 
 
TRATAMENTO ANTERIOR À ESMALTAGEM .............. 1/00, 3/00 ESMALTAGEM................................................................ 5/00 a 11/00 

PÓS-TRATAMENTO ............................................13/00, 15/00, 17/00 

 

1/00 Fusão ou fritagem dos esmaltes; Aparelhos ou fornalhas 
para esse fim 

1/02 . Granulação da massa fundida; Secagem dos grânulos 
 
Revestimento com esmaltes 
 
3/00 Tratamento químico de superfícies de metal antes do 

revestimento (limpeza ou desengorduramento de objetos 
metálicos C 23 G) 

5/00 Revestimento com esmaltes ou camadas vítreas [4] 
5/02 . por via úmida 
5/04 . por via seca 
5/06 . para a produção de desenhos ou letras 
5/08 . Aplicação de esmaltes de maneira não uniforme a 

superfície 
7/00 Tratamento dos revestimentos, por ex., secagem antes 

do cozimento 
 

Cozimento dos esmaltes 
9/00 Fornos especialmente adaptados ao cozimento de 

esmaltes 
9/02 . Fornalhas de mufla não elétricas 
9/04 . Fornos de túnel não elétricos 
9/06 . Fornalhas elétricas 
9/08 . Dispositivos de sustentação para grades de cozimento 
9/10 . Dispositivos de carga ou descarga 
11/00 Processos contínuos; Aparelhos para esse fim 
 
Pós-tratamento 
13/00 Pós-tratamento de artigos esmaltados 
13/02 . Remoção de defeitos pela refundição local do esmalte; 

Ajustagem da forma 
15/00 Junção de artigos esmaltados a outros artigos 

esmaltados por processos que compreendem uma fase 
de esmaltagem 

17/00 Remoção do esmalte 
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C 23 F REMOÇÃO NÃO-MECÂNICA DE MATERIAIS METÁLICOS DAS SUPERFÍCIES (usinagem do metal por eletro-erosão B 23 
H; despolimento pela aplicação de chamas B 23 K 7/00; usinagem do metal por raios-laser B 23 K 26/00; obtenção de efeitos decorativos 
por remoção superficial do material, por ex., por gravação, por gravura à água forte B 44 C 1/22; gravura ou polimento eletrolítico C 25 
F); INIBIÇÃO DA CORROSÃO DE MATERIAIS METÁLICOS OU DA INCRUSTAÇÃO EM GERAL; PROCESSOS EM 
MÚLTIPLOS ESTÁGIOS PARA TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE METÁLICA ENVOLVENDO PELO MENOS UM 
PROCESSO INCLUÍDO NA CLASSE C 23 E PELO MENOS UM PROCESSO ABRANGIDO PELA SUBCLASSE C 21 D OU 
C 22 F OU PELA CLASSE C 25 (inibição ou prevenção de corrosão ou incrustação durante o processo de hidrocarboneto C 10 G 7/10, 
9/16, 75/00) [4] 

 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange prevenção da corrosão ou incrustação em geral, tanto de superfícies metálicas ou não-metálicas, sujeita à Nota (2) 

abaixo 
(2) Esta subclasse não abrange: 

� camada protetoras ou composição de revestimento ou métodos para sua aplicação; estes são classificados nas suas classes pertinentes 
por ex.,:  B 05, B 44, C 09 D, C 10 M, C 23 C; 

� dispositivos mecânicos ou características estruturais de determinados artigos para inibir a incrustação; estes são classificados em 
classes  pertinentes por ex., tubos, acessórios para tubos F 16 L 58/00; 

� artigos caracterizados por serem feitos com materiais selecionados por suas propriedades de resistência à  corrosão ou à incrustação; 
estes são classificados em classes pertinentes, tais como, palhetas de turbina  F 01 D 5/28. 

(3) As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
 (ii) tratar têxteis ou limpar superfícies sólidas de materiais são também classificadas na subclasse C 12 S. [5] 
 
Índice da Subclasse 
 
GRAVURA À ÁGUA FORTE, ABRILHANTAMENTO, 
COMPOSIÇÕES PARA OS MESMOS................................ 1/00, 3/00 
OUTRA REMOÇÃO DE MATERIAL METÁLICO .................... 4/00 

 
PREVENÇÃO DE CORROSÃO OU 
DE INCRUSTAÇÃO....................................................... 11/00 a 15/00 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EM 
FASES MÚLTIPLAS ...................................................................17/00 

 

1/00 Gravura à água-forte de material metálico por meio 
químico (manufatura de superfícies de impressão B 41 C; 
manufatura de circuitos impressos H 05 K) [2] 

1/02 . Gravura local 
1/04 . . Fresagem de limas 
1/06 . Afiamento de limas 
1/08 . Aparelhos, por ex., para impressão fotomecânica de 

superfícies (reprodução fotomecânica G 03 F) 
1/10 . Composições para gravuras à água-forte (1/44 tem 

prioridade) [4] 
1/12 . . Composições gasosas [4] 
1/14 . . Composições aquosas[4] 
1/16 . . . Composições acídicas (1/42 tem prioridade) [4] 
1/18 . . . . para gravação de cobre ou suas ligas [4] 
1/20 . . . . para gravação de alumínio ou suas ligas [4] 
1/22 . . . . para gravação de magnésio ou suas ligas [4] 
1/24 . . . . para gravação de silício ou germânio [4] 
1/26 . . . . para gravação de metais refratários [4] 
1/28 . . . . para gravação de metais do grupo doferro 

[4] 
1/30 . . . para gravação de outros materiais metálicos [4] 
1/32 . . . Composições alcalinas (1/42 tem prioridade) [4] 
1/34 . . . . para gravação de cobre ou suas ligas [4] 
1/36 . . . . para gravação de alumínio ou suas ligas [4] 
1/38 . . . . para gravação de metais refratários [4] 
1/40 . . . . para gravação de outros materiais 

metálicos [4] 
1/42 . . . contendo um líquido disperso não miscível em 

água [4] 
1/44 . Composições para gravura à água-forte de um material 

metálico a partir de um substrato de material metálico 
de diferente composição [4] 

1/46 . Regeneração de composição de gravura à água-forte 
[4] 

3/00 Abrilhantamento de metais por meios químicos [2] 
3/02 . Metais leves 
3/03 . . com soluções acídicas [4] 
3/04 . Metais pesados 
3/06 . . com soluções acídicas [4] 
4/00 Processos para remoção do material metálico das 

superfícies, não incluído no grupo 1/00 ou 3/00 [4] 
4/02 . por evaporação [4] 
4/04 . por dissolução física [4] 
11/00 Inibição da corrosão de materiais metálicos por 

aplicação de inibidores à superfícies sujeitas à corrosão 
ou por adição de inibidores ou agente corrosivo (adição 
de inibidores de corrosão à óleos minerais, combustíveis ou 
lubrificantes C 10; adição de inibidores à solução de 
decapagem C 23 G) 

11/02 . no ar ou em gases pela adição de inibidores em fase de 
vapor 

11/04 . em líquidos acentuadamente ácidos 
11/06 . em líquidos acentuadamente alcalinos 
11/08 . em outros líquidos 
11/10 . . usando inibidores orgânicos 
 
Nota: 
 Nos grupos 11/12 a 11/18, salvo indicação contrária, um 

composto é sempre classificado no último local apropriado. 
11/12 . . . Compostos contendo oxigênio 
11/14 . . . Compostos contendo nitrogênio 
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11/16 . . . Compostos contendo enxofre 
11/167 . . . Compostos contendo fósforo [4] 
11/173 . . . Compostos macromoleculares [4] 
11/18 . . usando inibidores inorgânicos 
13/00 Meios para impedir a corrosão de metais por meio de 

proteção anódica ou catódica 
13/02 . Catódica; Seleção das condições, parâmetros ou 

procedimentos para a proteção catódica, por ex., das 
condições elétricas [5] 

13/04 . . Controle ou regulagem dos parâmetros 
desejados [5] 

13/06 . . Detalhes estruturais, ou montagens dos aparelhos 
para a proteção catódica [5] 

13/08 . . . Eletrodos especialmente adaptados para impedir 
a corrosão por proteção catódica; Sua 
manufatura; Alimentação de corrente elétrica 
aos mesmos [5] 

13/10 . . . . Eletrodos caracterizados pela estrutura 
(13/16 tem prioridade) [5] 

13/12 . . . . Eletrodos caracterizados pelo material 
(13/16 tem prioridade) [5] 

 
13/14 . . . . . Material para ânodos de sacrifício [5] 
13/16 . . . . Eletrodos caracterizados pela combinação 

de sua estrutura e o material [5] 
13/18 . . . . Meios para suporte dos eletrodos [5] 
13/20 . . . . Alimentação de corrente elétrica aos 

eletrodos [5] 
13/22 . . . . Seus dispositivos de controle [5] 
14/00 Meios para impedir a formação de incrustações nos 

aparelhos de aquecimento de líquidos para fins físicos 
ou químicos (adição à água de preventivos ou removedores 
de incrustações C 02 F 5/00) [2] 

14/02 . por meios químicos 
15/00 Outros métodos para impedir a corrosão ou as 

incrustações 
17/00 Processos em múltiplos estágios para tratamento de 

materiais metálicos envolvendo pelo menos um processo 
abrangido pela classe C 23 e pelo menos um processo 
descrito pelas subclasses C 21 D ou C 22 F ou classe C 
25 (C 23 C 28/00 tem prioridade)[4] 

 

C 23 G LIMPEZA OU DESENGORDURAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS POR OUTROS MÉTODOS QUÍMICOS QUE 
NÃO A ELETRÓLISE (composições para polir C 09 G; detergentes em geral C 11 D) 
 
Nota: 
As invenções relativas aos processos usando enzimas ou microorganismos para: 
(i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
(ii) tratar têxteis ou limpar superfícies sólidas de materiais são também classificadas na subclasse C 12 S. [5] 

 

1/00 Limpeza ou desincrustação de materiais metálicos com 
soluções ou sais fundidos (com solventes orgânicos 5/02) 

1/02 . com soluções ácidas 
1/04 . . usando inibidores 
1/06 . . . inibidores orgânicos 
1/08 . . Ferro ou aço 
1/10 . . De outros metais pesados 
1/12 . . Metais leves 
1/14 . com soluções alcalinas 
1/16 . . usando inibidores 
1/18 . . . Inibidores orgânicos 
1/19 . . Ferro ou aço [4] 
1/20 . . Outros metais pesados [4] 
1/22 . . Metais leves 
1/24 . com soluções neutras 
1/26 . . usando inibidores 
1/28 . com sais fundidos 
1/30 . . usando inibidores 
1/32 . . Metais pesados 
1/34 . . Metais leves 
1/36 . Regeneradores de licores residuais ou desincrustações 

3/00 Aparelhos para limpeza ou desincrustação de materiais 
metálicos (com solventes orgânicos 5/04) 

3/02 . para limpeza contínua de fios, tiras, filamentos 
metálicos 

3/04 . para limpeza de tubos 
5/00 Limpeza ou desengorduramento de materiais metálicos 

por outros métodos; Aparelhos para limpeza ou 
desengorduramento de materiais metálicos com 
solventes orgânicos 

Nota: 
 Nos grupos 5/02 a 5/06, salvo indicação contrária, uma 

invenção é classificada no último local apropriado. [4] 
 
5/02 . usando solventes orgânicos 
5/024 . . contendo hidrocarbonetos [4] 
5/028 . . contendo hidrocarbonetos halogenados [4] 
5/032 . . contendo compostos que possuam oxigênio [4] 
5/036 . . . contendo também nitrogênio [4] 
5/04 . . Aparelhos 
5/06 . usando emulsões [4] 
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C 25 PROCESSOS ELETROLÍTICOS OU ELETROFORÉTICOS; APARELHOS PARA ESTE FIM 
(eletrodiálise, eletroosmose, separação de líquidos por eletricidade B 01 D; usinagem de metais pela ação de uma 
corrente elétrica de alta concentração B 23 H;  tratamento de água, água servida ou esgoto por processos 
eletromecânicos C 02 F 1/46; tratamento das superfícies metálicas, usando pelo menos um processo de 
revestimento descrito na classe C 23 e pelo menos um processo descrito pela presente classe, C 23 C 28/00, C 23 
F 17/00; proteção anódica ou catódica C 23 F; crescimento de monocristais C 30 B; decoração de têxteis por 
metalização local D 06 Q 1/04; métodos de análise eletroquímicos G 01 N; dispositivos eletroquímicos de 
medida, de indicação ou de registro G 01 R, elementos de circuitos eletrolíticos por ex.: capacitores, H 01 G; 
geradores eletroquímicos de voltagem ou de corrente H 01 M). [4] 

 
 Notas: 
 
(1) As invenções que tratam dos processos eletrolíticos ou eletroforéticos ou dos aparelhos ou das características operacionais são 

classificadas: 
 (i) nos grupos relativos aos compostos ou artigos produzidos, e  
 (ii) nos grupos que incluem os aparelhos ou as características operacionais [2] 
(2) A purificação eletrolítica ou eletroforética de materiais é classificada de acordo com a natureza do líquido nos locais apropriados, por ex., 

A 01 K 63/00, C 02 F 1/46, C 25 B 15/08, C 25 D 21/16, C 25 F 7/02. [2] 
 
Índice da Subclasse 
 
PRODUÇÃO ELETROLÍTICA 
 Compostos inorgânicos, não metais .................... C 25 B 1/00 
 Compostos orgânicos ..........................................C 25 D 3/00 
 Revestimentos não metálicos ..............................C 25 D 9/00 
 Metais ............................................... C 25 C 1/00, 3/00, 5/00   5/00 
 Revestimentos metálicos...................C 25 D 3/00, 5/00, 7/00   7/00 
PRODUÇÃO ELETROLÍTICA DE 
COMPOSTOS OU DE NÃO METAIS 
COM PRODUÇÃO SIMULTÂNEA 
DE ELETRICIDADE......................................................... C 25 B 5/00 
PRODUÇÃO ELETROFORÉTICA 
 Compostos, não metais ....................................... C 25 B 7/00 
 Revestimentos...................................................C 25 D 13/00 

 
ELETROTIPIA.................................................................. C 25 D 1/00 
ANODIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO 
CROMAGEM.................................................................. C 25 D 11/00 
REVESTIMENTOS COM 
MATERIAIS INCORPORADOS.................................... C 25 D 15/00 
LIMPEZA, DESINCRUSTAÇÃO, OU REMOÇÃO 
DE REVESTIMENTOS METÁLICOS POR MEIOS 
ELETROLÍTICOS..................................................... C 25 F 1/00, 5/00 
GRAVURA A ÁGUA FORTE OU 
POLIMENTO ELETROLÍTICO ........................................ C 25 F 3/00 
CÉLULAS, ELETRÓDIOS, DIAFRAGMAS 
 Produção de compostos 
 ou de não metais .......................................C 25 B 9/00, 11/00 
  13/00, 15/00 
 Produção de metais..............................................C 25 C 7/00 
 Produção de revestimentos ......... C 25 D 17/00, 19/00, 21/00 
Limpeza, desincrustação, tratamento 
de superfícies ...................................................................... C 25 F 7/00 

 
 
C 25 B PROCESSOS ELETROLÍTICOS OU ELETROFORÉTICOS PARA A PRODUÇÃO DE COMPOSTOS OU DE NÃO METAIS; 

APARELHOS PARA ESSE FIM [2] 
 
 Notas: 
 
(1) Nesta subclasse, salvo indicação contrária, uma invenção é classificada no último local apropriado [2] 
(2) Os compostos de interesse especial são classificados nas classes apropriadas por ex., em C 01, C 07 [2] 

 

1/00 Produção eletrolítica de compostos inorgânicos ou de 
não metais [2] 

1/02 . de hidrogênio ou de oxigênio [2] 
1/04 . . por eletrólise da água [2] 
1/06 . . . em células com eletrodos chatos ou planos [2] 
1/08 . . . . do tipo de filtro-prensa [2] 
1/10 . . . em células de diafragma [2] 
1/12 . . . em células sob pressão [2] 
1/13 . de ozônio [7] 
1/14 . de compostos de metal alcalino [2] 
1/16 . . Hidróxidos [2] 

1/18 . de compostos de metal alcalino terroso ou de 
compostos de magnésio [2] 

1/20 . . Hidróxidos [2] 
1/21 . de óxidos de manganês [7] 
1/22 . de ácidos inorgânicos [2] 
1/24 . de halogênios ou de seus compostos [2] 
1/26 . . Cloro; Seus compostos [2] 
1/28 . de per-compostos [2] 
1/30 . . Peróxidos [2] 
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1/32 . . Perboratos [2] 
1/34 . Produção simultânea de hidróxidos de metal alcalino e 

de cloro, de seus oxiácidos ou de seus sais [2] 
1/36 . . em células de catódio de mercúrio [2] 
1/38 . . . com um catódio de mercúrio vertical [2] 
1/40 . . . com um catódio de mercúrio horizontal [2] 
1/42 . . . Decomposição dos amálgamas [2] 
1/44 . . . . por meio de catalisadores [2] 
1/46 . . em células de diafragma [2] 
3/00 Produção eletrolítica de compostos orgânicos [2] 
3/02 . por oxidação [2] 
3/04 . por redução [2] 
3/06 . por halogenação [2] 
3/08 . . por fluoração [2] 
3/10 . por reações de copulação, por ex., dimerização [2] 
3/12 . de compostos organometálicos [2] 
5/00 Processos eletrogerativos, isto é, processos de fabricação 

de compostos em que a eletricidade é produzida 
simultaneamente  [2] 

7/00 Produção eletroforética de compostos ou não-metais 
(separação ou purificação de proteínas por eletroforese C 07 
K 1/26) [2] 

9/00 Pilhas ou conjunto de pilhas; Partes construtivas das 
pilhas; Conjuntos de partes construtivas, por ex., 
conjuntos de eletrodo-diafragma [2,7] 

9/02 . Suportes para eletródios [2] 
9/04 . Dispositivos para fornecimento de correntes (conexões 

elétricas per se H 01 R); Conexões de eletródios; 
Conexões elétricas inter-células [2] 

9/06  . Pilhas compreendendo eletrodos dimensionalmente 
estáveis e imóveis; Conjuntos de partes construtivas 
dos mesmos [7] 

9/08 . . com diafragmas [7] 
9/10 . . . incluindo uma membrana trocadora de íon na 

qual ou sobre a qual é embebido um material de 
eletrodo [7] 

9/12 . Pilhas ou conjuntos de pilhas compreendendo pelo 
menos um eletrodo móvel, por ex., eletrodos rotativos; 
Conjuntos de partes construtivas dos mesmos [7] 

 

9/14 . . Eletrodos líquidos, por ex., eletrodos de 
mercúrio [7] 

9/16 . Pilhas ou conjunto de pilhas compreendendo pelo 
menos um eletrodo feito de partículas; Conjuntos de 
partes construtivas dos mesmos [7] 

9/18 . Conjuntos compreendendo uma pluralidade de pilhas 
(conjuntos de pilhas com eletrodos móveis 9/12; 
conjunto de pilhas com eletrodos feitos de partículas 
9/16) [7] 

9/20 . . do tipo de filtro prensa [7]  
 
11/00 Eletródios; Sua manufatura não incluída em outro local 

[2] 
11/02 . caracterizados pela configuração ou pela forma [2] 
11/03 . . perfurados ou foraminosos [2] 
11/04 . caracterizados pelo material [2] 
11/06 . . pelos materiais catalíticos utilizados (catalisadores 

em geral B 01 J) [2] 
11/08 . . . Metais nobres [2] 
11/10 . . Eletródios à base de metais do tipo de barreira, por 

ex., titânio [2] 
11/12 . . Eletródios à base de carbono (massas de carbono 

em geral C 04 B 35/52) [2] 
11/14 . . . Impregnação de eletródios de carbono (11/06 

tem prioridade) [2] 
11/16 . . Eletródios à base de dióxido de manganês ou de 

dióxido de chumbo [2] 
11/18 . . Eletródios de mercúrio ou de amálgama [2] 
11/20 . Montagem de eletrodo-membrana caracterizado por ter 

eletrodo catalítico encaixado dentro ou sobre a 
superfície da membrana de troca iônica [4] 

13/00 Diafragma; Elementos espaçadores (11/20 tem 
prioridade) [4] 

13/02 . caracterizado pela forma ou pela configuração [2] 
13/04 . caracterizados pelo material [2] 
13/06 . . à base de amianto [2] 
13/08 . . à base de materiais orgânicos [2] 
15/00 Operação ou manutenção das células [2] 
15/02 . Controle ou regulagem do processo (controle ou 

regulagem em geral G 05) [2] 
15/04 . Regulagem da distância intereletródios (usinagem do 

metal pela ação de uma de corrente elétrica de alta 
contração B 23 H) [2] 

15/06 . Detecção ou prevenção de curto circuito nas células [2] 
15/08 . Suprimento ou remoção de reativos ou eletrólitos; 

Regeneração dos eletrólitos  [2] 
 

 

C 25 C PROCESSOS PARA A PRODUÇÃO, A RECUPERAÇÃO, OU REFINO ELETROLÍTICO DOS METAIS; APARELHOS 
PARA ESSE FIM [2] 

 

 

1/00 Produção, recuperação ou refinação eletrolítica dos 
metais por eletrólise de soluções (5/00 tem prioridade) [2] 

1/02 . dos metais leves [2] 
1/04 . . em células de catódio de mercúrio [2] 
1/06 . dos metais do grupo do ferro, metais refratários ou 

manganês [2] 
1/08 . . do níquel ou do cobalto [2] 
1/10 . . do cromo ou do manganês [2] 
1/12 . do cobre [2] 
1/14 . do estanho [2] 

1/16 . do zinco, do cádmio ou do mercúrio [2] 
1/18 . do chumbo [2] 
1/20 . dos metais nobres [2] 
1/22 . dos metais não incluídos nos grupos 1/02 a 1/20 [2] 
1/24 . Ligas obtidas pela redução catódica de todos os seus 

íons [2] 
3/00 Produção, recuperação, ou refino eletrolítico dos metais 

por eletrólise de banhos fundidos (5/00 tem 
prioridade) [2] 

3/02 . dos metais alcalinos ou alcalino-ferrosos [2] 
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3/04 . do magnésio [2] 
3/06 . do alumínio [2] 
3/08 . . Estrutura das células, por ex., fundos, paredes [2] 
3/10 . . . Armações ou estruturas de suporte no exterior 

da célula [2] 
3/12 . . . Anódios [2] 
3/14 . . Dispositivos para alimentação ou para quebrar a 

crosta [2] 
3/16 . . Dispositivos de suprimento de corrente elétrica, por 

ex., barras coletoras [2] 
3/18 . . Eletrólitos [2] 
3/20 . . Controle ou regulagem automáticos das células 

(controle ou regulagem em geral G 05) [2] 
3/22 . . Coleta dos gases emitidos [2] 
3/24 . . Refinação [2] 
3/26 . do titânio, do zircônio, do háfnio, do tântalo ou do 

vanádio [2] 
3/28 . . do titânio [2] 
3/30 . do manganês [2] 

3/32 . do cromo [2] 
3/34 . dos metais não incluídos nos grupos 3/02 a 3/32 [2] 
3/36 . Ligas obtidas pela redução catódica de todos os seus 

íons [2] 
5/00 Produção, recuperação ou refino eletrolítico de pós 

metálicos ou de massas de metais porosos [2] 
5/02 . a partir de soluções [2] 
5/04 . a partir de banhos fundidos [2] 
7/00 Peças estruturais das células ou seus conjuntos; 

Operações ou manutenção das células (para a produção 
do alumínio 3/06 a 3/22) [2] 

7/02 . Eletrodos (anódios consumíveis para refino dos metais 
1/00 a 5/00); Suas conexões [2] 

7/04 . Diafragmas; Elementos espaçadores[2] 
7/06 . Operação ou manutenção [2] 
7/08 . . Separação dos metais depositados no catódio [2] 
 

 

 

C 25 D PROCESSOS PARA PRODUÇÃO ELETROLÍTICA OU ELETROFORÉTICA DE REVESTIMENTOS; ELETROTIPIA 
(decoração de têxteis por metalização D 06 Q 1/04; manufatura de circuitos impressos por deposição de metal H 05 K 3/18); UNIÃO 
DE PEÇAS POE ELETRÓLISE; APARELHOS PARA ISSO [2, 6] 

 

1/00 Eletrotipia [2] 
1/02 . Tubos; Anéis; Corpos ocos [2] 
1/04 . Fios metálicos; Tiras; Folhas [2] 
1/06 . Espelhos inteiramente metálicos [2] 
1/08 . Objetos  perfurados ou foraminosos, por ex., peneiras 

(1/10 tem prioridade) [2] 
1/10 . Moldes; Máscaras; Mandris [2] 
1/12 . por eletroforese [2] 
1/14 . . de matérias inorgânicas [2] 
1/16 . . . Metais [2] 
1/18 . . de matérias orgânicas [2] 
1/20 . Separação dos eletródios de objetos formados pelos 

mesmos [2] 
1/22 . . Compostos de separação [2] 
2/00 União de peças por eletrólise [6] 
 
3/00 Eletrogalvanização; Banhos para esse fim [2] 
3/02 . a partir de soluções 5/24 a 5/32 têm prioridade) [2] 
3/04 . . de cromo [2] 
3/06 . . . a partir de soluções (5/24 a 5/32 têm prioridade) [2] 
3/08 . . . Depósito de cromo preto [2] 
3/10 . . . caracterizado pelos componentes orgânicos 

utilizados para o banho [2] 
3/12 . . de níquel ou cobalto [2] 
3/14 . . . a partir de banhos contendo compostos 

acetilênicos ou heterocíclicos [2] 
3/16 . . . . Compostos acetilênicos [2] 
3/18 . . . . Compostos heterocíclicos [2] 
3/20 . . de ferro [2] 
3/22 . . de zinco [2] 
3/24 . . . a partir de banhos de cianeto [2] 
3/26 . . de cádmio[2] 
3/28 . . . a partir de banhos de cianeto [2] 
 

3/30 . . de estanho [2] 
3/32 . . . caracterizados pelos componentes orgânicos 

utilizados para o banho [2] 
3/34 . . de chumbo [2] 
3/36 . . . caracterizados pelos componentes orgânicos 

utilizados para o banho [2] 
3/38 . . de cobre [2] 
3/40 . . . a partir de banhos de cianeto [2] 
3/42 . . de metais leves [2] 
3/44 . . . Alumínio [2] 
3/46 . . de prata [2] 
3/48 . . de ouro [2] 
3/50 . . de metais do grupo da platina [2] 
3/52 . . . caracterizados pelos componentes orgânicos 

utilizados para o banho [2] 
3/54 . . de metais não incluídos nos grupos 3/04 a 3/50 [2] 
3/56 . . de ligas [2] 
3/58 . . . contendo mais de 50% em peso de cobre [2] 
3/60 . . . contendo mais de 50% em peso de estanho [2] 
3/62 . . . contendo mais de 50% em peso de ouro [2] 
3/64 . . . contendo mais de 50% em peso de prata[2] 
3/66 . a partir de banhos fundidos [2] 
 
5/00 Eletrogalvanização caracterizada pelo processo; Pré-

tratamento ou pós-tratamento das peças de trabalho [2] 
5/02 . Eletrogalvanização de determinadas áreas de 

superfícies [2] 
5/04 . Eletrogalvanização com eletrólitos móveis [2] 
5/06 . . Eletrogalvanização à escova ou à almofada [2] 
5/08 . Eletrogalvanização com eletrólito móvel, por ex., 

eletrogalvanização a jato [2] 
5/10 . Eletrogalvanização com mais de uma camada do 

mesmo metal ou de metais diferentes (para mancais 
7/10) [2] 
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5/12 . . sendo pelo menos uma camada de níquel ou cromo 
[2] 

5/14 . . . sendo duas ou mais camadas de níquel ou 
cromo, por ex., camadas duplas ou triplas [2] 

5/16 . Eletrogalvanização com camadas de espessura variável [2] 
5/18 . Eletrogalvanização por meio de corrente modulada 

pulsante  ou invertida [2] 
5/20 . Eletrogalvanização por meio de ultrasom [2] 
5/22 . Eletrogalvanização combinada com tratamento 

mecânico durante o depósito [2] 
5/24 . Eletrogalvanização de superfícies metálicas as quais 

não podem ser facilmente aplicado um revestimento 
(5/34 tem prioridade) [2] 

5/26 . . de superfícies de ferro ou aço [2] 
5/28 . . de superfícies de metais refratários [2] 
5/30 . . de superfícies de metais leves [2] 
5/32 . . de superfícies de actinídeos [2] 
5/34 . Pré-tratamento de superfícies metálicas a serem 

submetidas à eletrogalvanização [2] 
5/36 . . de ferro ou aço [2] 
5/38 . . de metais refratários ou de níquel [2] 
5/40 . . . Níquel; Cromo [2] 
5/42 . . de metais leves [2] 
5/44 . . . Alumínio [2] 
5/46 . . de actinídeos [2] 
5/48 . Pós-tratamento das superfícies submetidas à 

eletrogalvanização [2] 
5/50 . . por tratamento térmico [2] 
5/52 . . por abrilhantamento ou polimento [2] 
5/54 . Eletrogalvanização de superfícies não metálicas (7/12 

tem prioridade) [2] 
5/56 . . de matérias plásticas[2] 
7/00 Eletrogalvanização caracterizada pelo artigo 

revestido [2] 
7/02 . Fechos de correr [2] 
7/04 . Tubos; Anéis; Corpos ocos [2] 
7/06 . Fios metálicos; Tiras; Folhas [2] 
7/08 . Espelhos; Refletores [2] 
7/10 . Mancais [2] 
7/12 . Semicondutores [2] 
9/00 Revestimento eletrolítico por outro meio que não por 

metais (11/00, 15/00 têm prioridade; revestimento 
eletroforético 13/00)[2] 

9/02 . com matérias orgânicas [2] 
9/04 . com matérias inorgânicas [2] 
9/06 . . por processos anódicos [2] 
9/08 . . por processos catódicos [2] 
9/10 . . . sobre o fero ou o aço [2] 
9/12 . . . sobre metais leves [2] 
11/00 Revestimento eletrolítico por reação de superfície, isto é, 

formando camadas de conversão [2] 
11/02 . Anodização [2] 
11/04 . . do alumínio ou de suas ligas [2] 
11/06 . . . caracterizada pelos eletrólitos utilizados [2] 
11/08 . . . . contendo ácidos inorgânicos [2] 
11/10 . . . . contendo ácidos orgânicos [2] 
11/12 . . . Anodização em mais de uma etapa, por ex., em 

diversos banhos [2] 
11/14 . . . Produção de camadas totalmente coloridas [2] 
11/16 . . . Pré-tratamento [2] 
11/18 . . . Pós-tratamento, por ex., vedação dos poros 

(laqueamento B 44 D) [2] 
11/20 . . . . Pós-tratamento eletrolítico [2] 

11/22 . . . . . para produzir camadas coloridas [2] 
11/24 . . . . Pós-tratamento químico [2] 
11/26 . . de metais refratários ou de suas ligas [2] 
11/28 . . de actinídeos ou de suas ligas [2] 
11/30 . . de magnésio ou de suas ligas [2] 
11/32 . . de materiais semicondutores [2] 
11/34 . . de metais ou de ligas não incluídos nos grupos 

11/04 a 11/32 [2] 
11/36 . Fosfatização [2] 
11/38 . Cromagem [2] 
13/00 Revestimento eletroforético (15/00 tem prioridade; 

aparelhos para o transporte contínuo de artigos para dentro 
do banho B 65 G, por ex. B 65 G 49/00; composições para 
os revestimentos eletroforéticos C 09 D 5/44) [2] 

13/02 . com matérias inorgânicas [2] 
13/04 . com matérias orgânicas [2] 
13/06 . . polímeros[2] 
13/08 . . . pela polimerização in situ de monômeros[2] 
13/10 . caracterizado pelos aditivos utilizados [2] 
13/12 . caracterizado pelo artigo revestido [2] 
13/14 . . Tubos; Anéis; Corpos ocos [2] 
13/16 . . Fios metálicos; Tiras; Folhas [2] 
13/18 . usando corrente modulada, pulsante ou invertida [2] 
13/20 . Pré-tratamento [2] 
13/22 . Operação ou manutenção [2] 
13/24 . . Regeneração dos banhos[2] 
15/00 Produção eletrolítica ou eletroforética de revestimentos 

contendo materiais incorporados, por ex., partículas, 
cerdas, fios [2] 

15/02 . Processos eletrolíticos e eletroforéticos combinados [2] 
17/00 Peças estruturais de células ou seus conjuntos para 

revestimento eletrolítico (aparelhos para o transporte 
contínuo de artigos para dentro de banho B 65 G, por ex., B 
65 G 49/00; dispositivos elétricos per se, ver os locais 
pertinentes, por ex., H 01 B, H 02 G)[2] 

17/02 . Tanques; Sua instalação [2] 
17/04 . . Armações ou estruturas de suporte no exterior da 

célula [2] 
17/06 . Dispositivos para suspender ou suportar artigos a 

serem revestidos [2] 
17/08 . . Estantes [2] 
17/10 . Eletródios[2] 
17/12 . . Configuração ou forma (17/14 tem prioridade) [2] 
17/14 . . para eletrogalvanização à almofada [2] 
17/16 . Aparelhos para o revestimento eletrolítico de pequenos 

objetos a granel [2] 
17/18 . . tendo recipientes fechados [2] 
17/20 . . . Barris horizontais [2] 
17/22 . . tendo recipientes abertos [2] 
17/24 . . . Barris oblíquos [2] 
17/26 . . . Cestas oscilatórias [2] 
17/28 . . com meios para deslocar os objetos individualmente 

através do aparelho durante o tratamento [2] 
19/00 Instalações para o revestimento eletrolítico [2] 
21/00 Processos para operação ou manutenção das células 

para o revestimento eletrolítico [2] 
21/02 . Aquecimento ou resfriamento [2] 
21/04 . Remoção de gases ou vapores [2] 
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21/06 . Filtragem 
21/08 . Enxaguadura [2] 
21/10 . Agitação dos eletrólitos; Deslocamento das estantes [2] 
21/11 . Uso de camadas superficiais protetoras sobre os banhos 

eletrolíticos [2] 
21/12 . Controle ou regulagem do processo (controle ou 

regulagem em geral G 05) [2] 

21/14 . . Adição controlada dos componentes de eletrólitoS 
[2] 

21/16 . Regeneração dos banhos [2] 
21/18 . . de eletrólitos (21/22 tem prioridade) [2] 
21/20 . . de soluções de enxaguadura (21/22 tem prioridade) 

[2] 
21/22 . . por troca de íons [2] 

 
 
 
C 25 F PROCESSOS PARA A REMOÇÃO ELETROLÍTICA DE MATÉRIAS DOS OBJETOS; APARELHOS PARA ESSE FIM [2] 
 
 Nota: 
 
 Nesta subclasse, salvo indicação contrária, uma invenção é classificada no último local apropriado [2] 

 

 
1/00 Limpeza, desengorduramento, desoxidação ou 

desincrustação eletrolítica [2] 
1/02 . Desoxidação; Desincrustação [2] 
1/04 . . em solução [2] 
1/06 . . . de ferro ou aço [2] 
1/08 . . . de metais refratários [2] 
1/10 . . . de actinídeos [2] 
1/12 . . em banhos fundidos 
1/14 . . . de ferro ou aço [2] 
1/16 . . . de metais refratários [2] 
1/18 . . . de actinídeos [2] 
3/00 Gravura à água forte ou polimento eletrolítico [2] 
3/02 . Gravura à água forte [2] 
3/04 . . de metais leves [2] 
3/06 . . de ferro ou aço [2] 
3/08 . . de metais refratários [2] 
3/10 . . de actinídeos [2] 
3/12 . . de materiais semicondutores [2] 

3/14 . . localizada [2] 
3/16 . Polimento [2] 
3/18 . . de metais leves [2] 
3/20 . . . de alumínio [2] 
3/22 . . de metais pesados [2] 
3/24 . . . de ferro ou aço [2] 
3/26 . . . de metais refratários [2] 
3/28 . . . de actinídeos [2] 
3/30 . . de materiais semicondutores [2] 
5/00 Remoção eletrolítica de camadas ou revestimentos 

metálicos [2] 
7/00 Peças estruturais de células ou seus conjuntos para 

remoção eletrolítica de matérias dos objetos  (para 
revestimento e remoção eletrolítica ao mesmo temo C 25 
D); Manutenção ou operação [2] 

7/02 . Regeneração dos banhos [2] 
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C 30 CRESCIMENTO DE CRISTAIS (separação por cristalização em geral B 01 D 9/00) [2] 
 
C 30 B CRESCIMENTO DE MONOCRISTAIS (pela utilização de pressão ultra elevada, por ex., para a formação de diamantes B 01 J 3/06); 

SOLIDIFICAÇÃO UNIDIRECIONAL DE MATERIAIS EUTÉTICOS OU DESMIXAGEM UNIDIRECIONAL DE 
MATERIAIS EUTECTÓIDES; REFINO POR FUSÃO ZONAL DE MATERIAL (refino zonal de metais ou ligas C 22 B); 
PRODUÇÃO DE UM MATERIAL POLICRISTALINO HOMOGÊNEO COM ESTRUTURA DEFINIDA (vazamento de metais; 
vazamento de outras substâncias pelos mesmos processos ou dispositivos B 22 D; processamento de plásticos B 29; modificação da 
estrutura física de metais ou ligas C 21 D, C 22 F);   MONOCRISTAIS  OU MATERIAL POLICRISTALINO HOMOGÊNEO 
COM ESTRUTURA DEFINIDA; PÓS-TRATAMENTO DE MONOCRISTAIS OU DE UM MATERIAL POLICRISTALINO 
COM ESTRUTURA DEFINIDA (para produção de dispositivos semicondutores ou suas partes H 01 L); APARELHOS PARA ESSE 
FIM [3] 

 
 Notas: 
 
(1) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o sentido indicado: 

� �monocristal� inclui também cristais geminados e um produto predominantemente monocristalino [3] 
� �material policristalino homogêneo� designa um material com partícula de cristal, todas elas tendo a mesma composição química [5] 
� �estrutura definida� designa a estrutura de um material com partículas orientadas de maneira preferencial superiores às normalmente 

obtidas [5] 
(2) Nesta subclasse: 

� as invenções que tratam de preparação de monocristais ou de um material policristalino homogêneo com estrutura definida, de 
materiais ou formatos especiais, são de materiais ou com formatos especiais são classificados no grupo relativo ao processo bem 
como no grupo 29/00 [3] 

� um aparelho especialmente adaptado a um processo é classificado no grupo apropriado para o processo.  Aparelho a ser empregado 
em  mais de um tipo de processo é classificado no grupo 35/00. [3] 

 
Índice da Subclasse: 
 
CRESCIMENTO DE MONOCRISTAIS 
 a partir de sólidos ou géis.............................. 1/00, 3/00, 5/00 
 a partir de líquidos ...................................7/00 a 21/00, 27/00 
 a partir de vapores.............................................. 23/00, 25/00 
PRODUÇÃO DE MONOCRISTAIS OU DE  
MATERIAL POLICRISTALINO HOMOGÊNEO  
COM ESTRUTURA DEFINIDA...................................... 28/00, 30/00 

MONOCRISTAIS OU MATERIAL POLICRISTALINO 
HOMOGÊNEO COM ESTRUTURA DEFINIDA.......................29/00 
PÓS-TRATAMENTO .......................................................31/00, 33/00 
APARELHAGEM ........................................................................35/00 

 

Crescimento de monocristais a partir de sólidos ou géis [3] 
1/00 Crescimento de monocristais diretamente a partir do 

estado sólido (desmixagem unidirecional de materiais 
eutectóides 3/00; sob fluido protetor 27/00) [3] 

1/02 . por tratamento térmico, por ex., recozimento (1/12 tem 
prioridade) [3] 

1/04 . . Recristalização isotérmica [3] 
1/06 . . Recristalização sob gradiente de temperatura [3] 
1/08 . . . Recristalização zonal [3] 
1/10 . por reações de estado sólido ou difusão multifásica [3] 
1/12 . por tratamento de pressão durante o crescimento [3] 
3/00 Desmixagem unidirecional de materiais eutectóides [3] 
5/00 Crescimento de monocristais a partir de géis (sob fluído 

protetor 27/00) [3] 
5/02 . com adição de materiais de dopagem [3] 

Crescimento de monocristais a partir de líquidos; Solidificação 
unidirecional de materiais eutéticos [3] 
7/00 Crescimento de monocristais a partir de soluções 

usando solventes que são líquidos à temperatura 
normal, por ex., soluções aquosas (a partir de solventes 
fundidos 9/00; por congelamento normal ou em gradiente 
11/00; sob fluído protetor 27/00) [3] 

7/02 . por evaporação do solvente [3] 
7/04 . . usando solventes aquosos [3] 
7/06 . . usando solventes não-aquosos [3] 
7/08 . por resfriamento da solução [3] 
7/10 . por aplicação de pressão, por ex.,  processos 

hidrotérmicos [3] 
7/12 . por eletrólise [3] 
7/14 . sendo o material cristalizante formado por reações 

químicas na solução [3] 
9/00 Crescimento de monocristais a partir de soluções de 

material em estado de fusão usando solventes em estado 
de fusão (por congelamento normal ou de gradiente 11/00); 
por fusão zonal 13/00; por puxamento de cristais 15/00; 
sobre uma semente de cristal imersa no fundido 17/00; por 
crescimento epitaxial em fase líquida 19/00; sob fluido 
protetor 27/00) [3] 

9/02 . por evaporação do solvente em estado de fusão [3] 
9/04 . por resfriamento da solução [3] 
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9/06 . . usando como solvente em um componente da 
composição de cristal [3] 

9/08 . . usando outros solventes [3] 
9/10 . . . Solventes metálicos [3] 
9/12 . . . Solventes salinos, por ex., crescimento de 

fundente [3] 
9/14 . por eletrólise [3] 
11/00 Crescimento de monocristal por congelamento normal 

ou sob gradiente de temperatura, por ex., método 
Bridgman Stockbarger (13/00, 15/00, 17/00, 19/00) têm 
prioridade; sob fluído protetor 27/00) [3] 

11/02 . sem usar solventes (11/06 tem prioridade) [3] 
11/04 . adicionando material cristalizante ou reagentes que o 

formem in situ ao material em estado de fusão [3] 
11/06 . . sendo adicionado todos os componentes da 

composição do cristal durante a cristalização [3] 
11/08 . . sendo adicionado todos os componentes da 

composição do cristal durante a cristalização [3] 
11/10 . . . Componentes sólidos ou líquidos, por ex., 

método Verneuil [3] 
11/12 . . . Componentes vaporosos, por ex., crescimento 

vapor-líquido-sólido [3] 
11/14 . caracterizado pela semente, por ex., sua orientação 

cristalográfica [3] 
 
13/00 Crescimento de monocristais por fusão zonal; Refino 

por fusão zonal (17/00 tem prioridade; por alteração da 
seção transversal do sólido tratado 15/00; sob fluído 
protetor 27/00; para o crescimento de material policristalino 
homogêneo com estrutura definida 28/00; refino zonal de 
material específico, ver as respectivas subclasses para os 
materiais) [3,5] 

13/02 . Fusão zonal com solvente, por ex., processo por 
deslocamento do solvente [3] 

13/04 . Homogeneização por nivelamento zonal [3] 
13/06 . não se estendendo a zona em estado de fusão sobre 

toda a seção transversal [3] 
13/08 . adicionando-se material cristalizante ou reagentes que 

o formem in situ à zona em estado de fusão [3] 
13/10 . . com adição de material dopante [3] 
13/12 . . . no estado gasoso ou de vapor [3] 
13/14 . Cadinhos ou vasos [3] 
13/16 . Aquecimento da zona em estado de fusão [3] 
13/18 . . estando o elemento aquecedor em contato com a 

zona em estado de fusão ou imerso nesta [3] 
13/20 . . por indução, opor ex., técnica do fio quente (13/18 

tem prioridade; bobinas de indicação H 05 
B 6/36) [3] 

13/22 . . por irradiação ou descarga elétrica [3] 
13/24 . . . usando ondas electromagnéticas [3] 
13/26 . Agitação da zona em estado de fusão [3] 
13/28 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 

geral G 05) [3] 
13/30 . . Estabilização ou controle do formato da zona em 

estado de fusão, por ex., concentradores, por 
campos eletromagnéticos; Controle da seção do 
cristal [3] 

13/32 . Mecanismos para deslocar a carga ou o aquecedor [3] 
13/34 . caracterizado pela semente, por ex., por sua orientação 

cristalográfica [3] 

15/00 Crescimento de monocristais por puxamento de um 
material em estado de fusão, por ex., método 
Czochralski (sob fluido protetor 27/00) [3] 

15/02 . adicionando-se material cristalizante ou reagentes que 
o firmem in situ ao material em estado de fusão [3] 

15/04 . . adicionando-se material dopante, por ex., para 
junção n-p [3] 

15/06 . Puxamento não vertical [3] 
15/08 . Puxamento descente [3] 
15/10 . Cadinhos ou recipientes para sustentar o material em 

estado de fusão [3] 
15/12 . . Métodos de dois cadinhos [3] 
15/14 . Aquecimento do material em estado de fusão ou do 

material cristalizado [3] 
15/16 . . por irradiação ou descarga elétrica [3] 
15/18 . . usando aquecimento de resistência direta além do 

outros métodos de aquecimento, por ex., usando 
aquecimento Peltier [3] 

15/20 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 
geral G 05) [3] 

15/22 . . Estabilização ou controle do formato da zona em 
estado de fusão próximo ao cristal puxado; Controle 
da seção do cristal [3] 

15/24 . . . usando meios mecânicos, por ex., guias de 
conformação (matrizes de conformação para 
crescimento de cristais alimentado por películas 
definido pelas arestas 15/34) [3] 

15/26 . . . usando detetores com televisão; usando 
detetores fotográficos ou radiográficos [3] 

15/28 . . . usando alterações de peso do cristal ou do 
material em estado de fusão, por ex., métodos 
de flotação [3] 

15/30 . Mecanismos para rotação ou deslocamento ou do 
material em estado de fusão ou do cristal ( métodos de 
flotação 15/28) [3] 

15/32 . Suportes de sementes, por ex., placas [3] 
15/34 . Crescimento de cristais alimentados em películas 

definido pelas arestas usando matrizes ou talhos [3] 
15/36 . caracterizado pela semente, por ex., sua orientação 

cristalográfica [3] 
17/00 Crescimento de monocristais sobre sementes que 

permanece dentro do material em estado de fusão 
durante o crescimento, por ex., método Nacken-
Kyropoulos (15/00 tem prioridade) [3] 

19/00 Crescimento de camadas epitaxiais em fase líquida [3] 
19/02 . usando solventes em estado de fusão, por ex., fundente [3] 
19/04 . . sendo o solvente um componente da composição do 

cristal [3] 
19/06 . Câmara de reação; Botes para sustentar o material em 

estado de fusão; Suportes de substratos [3] 
19/08 . Aquecimento da câmara de reação ou do substrato [3] 
19/10 . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 

geral G 05) [3] 
19/12 . caracterizado pelo substrato [3] 
21/00 Solidificação unidirecional de materiais eutéticos [3] 
21/02 . por fundição normal ou congelamento em gradiente [3] 
21/04 . por fusão zonal [3] 
21/06 . por puxamento de um material em estado de fusão [3] 
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Crescimento de monocristais a partir de vapores 
 
23/00 Crescimento de monocristais pela condensação de 

materiais evaporado ou sublimados [3] 
23/02 . Crescimento de camadas epitaxiais [3] 
23/04 . . Depósitos em padrões, por ex., pela utilização de 

máscaras [3] 
23/06 . . Aquecimento de câmara de deposição, do substrato, 

ou do material a ser evaporado [3] 
23/08 . . por condensação de vapores ionizados (por 

crepitação reativa 25/06) [3] 
 
25/00 Crescimento de monocristais por reação química de 

gases reativos, por ex., crescimento químico por 
depósito de vapores [3] 

25/02 . Crescimento de camadas epitaxiais [3] 
25/04 . . Depósito em padrões, por ex., pela utilização de 

máscaras [3] 
25/06 . . por crepitação reativa [3] 
25/08 . . Câmaras de reação; Seleção de seus materiais [3] 
25/10 . . Aquecimento da câmara de reação ou do 

substrato [3] 
25/12 . . Susceptores ou suportes de substratos [3] 
25/14 . . Meios de alimentação e saída para os gases; 

Modificação da vazão dos gases reativos [3] 
25/16 . . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 

geral G 05) [3] 
25/18 . . caracterizado pelo substrato [3] 
25/20 . . . sendo o substrato do mesmo material que a 

camada epitaxial [3] 
25/22 . . processos sanduíche [3] 
 
 
27/00 Crescimento de monocristais sob fluído protetor [3] 
27/02 . por puxamento de um material em estado de fusão [3] 
 
28/00 Produção de material policristalino homogêneo com 

estrutura definida [5] 
28/02 . diretamente a partir do estado sólido [5] 
28/04 . a partir de líquidos [5] 
28/06 . . por solidificação normal ou sob um gradiente de 

temperatura [5] 
28/08 . . por fusão zonal [5] 
28/10 . . por retirada de um banho fundido [5] 
28/12 . diretamente a partir do estado gasoso [5] 
28/14 . . por reação química de gases reativos [5] 
 
29/00 Monocristais ou material policristalino homogêneo com 

estrutura definida caracterizadas pelo material ou por 
seus formatos (ligas C 22 C) [3,5] 

 
Nota: 
 
 Nos grupos 29/02 a 29/58, salvo indicação contrária um 

material é classificado no último lugar apropriado. [3] 
 
29/02 . Elementos [3] 
29/04 . . Diamante [3] 
29/06 . . Silício [3] 
29/08 . . Germânio  [3] 
29/10 . Compostos ou composições inorgânicas [3] 

 
29/12 . . Haletos [3] 
29/14 . . Fosfatos [3] 
29/16 . . Óxidos [3] 
29/18 . . . Quartzo [3] 
29/20 . . . Óxidos de alumínio [3] 
29/22 . . . Óxidos complexos [3] 
29/24 . . . . com fórmula AMe03 onde A é lantanídio e 

Me é Fe, Ga, Sc, Cr, Co, ou Al, por ex., 
ortoferritas [3] 

29/26 . . . . com fórmula BMe2 O4, onde B é Mg, Ni, 
Co, Al, Zn ou Cd e Me é Fe, Ga, Sc, Cr, Co, 
ou Al [3] 

29/28 . . . . com fórmula A3 Me5O12 onde é A 
lantanídeo e Me é Fe, Ga, Sc, Cr, Co ou Al, 
por ex., granadas [3] 

29/30 . . . . Niobatos; Vanadatos; Tantalatos [3] 
29/32 . . . . Titanatos; Germanatos; Mobilibdatos; 

Tungstatos [3] 
29/34 . . Silicatos [3] 
29/36 . . Carbonetos [3] 
29/38 . . Nitretos [3] 
29/40 . . Compostos AIIIBv [3] 
29/42 . . . Arsenato de gálio [3] 
29/44 . . . Fosfeto de gálio [3] 
29/46 . . Compostos contendo enxofre, selênio ou telúrio [3] 
29/48 . . . Compostos AII BVI[3] 
29/50 . . . . Sulfeto de cádmio [3] 
29/52 . . Ligas [3] 
29/54 . Compostos orgânicos [3] 
29/56 . . Tartaratos [3] 
29/58 . . Compostos macromoleculares [3] 
29/60 . caracterizado pelo formato [3] 
29/62 . . Bigodes de gato ou agulhas [3] 
29/64 . . Cristais planos, por ex., placas, tiras, discos [5] 
29/66 . . Cristais de forma geométrica complexa, por ex., 

tubos, cilindros [5] 
29/68 . . Cristais com estrutura laminada, por ex., redes 

superpostas [5] 
 
30/00 Produção de monocristais ou de material policristalino 

homogêneo com estrutura definida caracterizados pela 
ação de campos elétricos ou magnéticos, de energia de 
onda ou outras condições físicas específicas [5] 

 
Nota: 
 Ao classificar neste grupo, a classificação tambérm é feita 

nos grupos 1/00 a 28/00, de acordo com o processo de 
crescimento de cristal. [5] 

 
30/02 . usando campos elétricos, por ex., eletrólise [5] 
30/04 . usando campos magnéticos [5] 
30/06 . usando vibrações mecânicas [5] 
30/08 . em condições de gravidade nula ou baixa [5] 
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Pós-tratamento de monocristais ou de material policristalino 
homogêneo com estrutura definida [3,5] 
 
31/00 Processos de difusão ou nucleação para monocristais ou 

material policristalino homogêneo com estrutura 
definida; Aparelho para esse fim [3,5] 

 
31/02 . por contactação com material de difusão em estado 

sólido [3] 
31/04 . por contactação com material de difusão em estado 

líquido [3] 
31/06 . por contactação com material de difusão em estado 

gasoso (31/18 tem prioridade) [3] 
31/08 . . sendo o material de difusão um composto dos 

elementos a se difundirem [3] 
31/10 . . Câmaras de reação; Seleção de seus materiais [3] 
31/12 . . Aquecimento da câmara de reação [3] 
31/14 . . Susceptores ou suportes de substratos [3] 
31/16 . . Meios de alimentação e saída para os gases; 

Modificação da vazão dos gases [3] 
 31/18 . . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 

geral G 05) [3] 

 
31/20 . Dopagem por irradiação com ondas eletromagnéticas 

ou por irradiação com  partículas [3] 
31/22 . . por implantação de íons [3] 
 
33/00 Pós-tratamento de monocristais ou de material 

policristalino homogêneo com estrutura definida (31/00 
tem prioridade; esmerilhamento, polimento B 24; trabalho 
mecânico fino de gemas, jóias, cristais B 28 D 5/00) [3,5] 

33/02 . Tratamento térmico (33/04, 33/06 têm prioridade) [5] 
33/04 . usando campos elétricos ou magnéticos ou radiações 

de partículas [5] 
33/06 . Montagem de cristais [5] 
33/08 . Gravação [5] 
33/10 . . em soluções ou banhos fundidos [5] 
33/12 . . em atmosfera gasosa ou em plasma [5] 

 

35/00 Aparelhagem em geral, especialmente adaptadas para o 
crescimento, produção ou pós-tratamento de 
monocristais ou de um material policristalino 
homogêneo com estrutura definida [3,5] 

 


