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

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

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

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

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

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

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

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

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

afetado. 
 

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

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

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

Os símbolos dos grupos que foram cancelados na sexta edição ou em edições anteriores, não aparecem na 
sétima edição. 

 
 
 



 

Int.Cl. 7  (7ª Edição, 1999) Vol. 4, Seção D 5 

SEÇÃO D - TÊXTEIS; PAPEL 
 
 
 

CONTEÚDO DA SEÇÃO (referências e notas omitidas) 

 
Subseção:  TÊXTEIS OU MATERIAIS FLEXÍVEIS NÃO  
 INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL  
 

D 01 LINHAS OU FIBRAS NATURAIS OU 
ARTIFICIAIS; FIAÇÃO ................................................... 7 

 
D 01 B Processamento mecânico de matérias naturais fibrosas 

ou filamentares para obtenção de fibras ou filamentos, 
por ex., para fiação ............................................................... 7 

D 01 C Tratamento químico de matérias naturais filamentares 
ou fibrosas para obtenção de filamentos ou fibras para 
fiação; Carbonização de trapos para recuperar fibras 
animais .................................................................................. 8 

D 01 D Métodos ou aparelhos mecânicos para manufatura de 
filamentos, linhas, fibras, cerdas ou fitas artificiais .............. 8 

D 01 F Características químicas de manufatura de filamentos, 
linhas, fibras, cerdas ou fitas artificiais ................................. 9 

D 01 G Tratamento preliminar de fibras, por ex., para fiação ......... 12 
D 01 H Fiação ou torção .................................................................. 14 
 
 

D 02 FIOS; ACABAMENTO MECÂNICO DE FIOS OU 
CORDAS; URDIDURA OU TECEDURA ..................... 18 

D 02 G Encrespamento ou ondulamento de fibras, filamentos, 
fios ou linhas; Fios ou linhas............................................... 18 

D 02 H Urdidura, preparo para tecelagem ou cruzamento. ............. 19 
D 02 J Acabamento ou preparação de filamentos, fios, linhas, 

cordões, cordas ou similares .............................................. 19 
 
 

D 03 TECELAGEM .................................................................. 21 
D 03 C Mecanismo de abertura de cala; Cartões ou correntes de 

padrões; Perfuração de cartões; Desenhos de padrões........ 21 
D 03 D Tecidos; Métodos de tecer; Teares...................................... 22 
D 03 J Aparelhos auxiliares de tecelagem; Ferramentas para 

tecelões; Lançadeiras .......................................................... 25 
 
 

D 04 ENTRANÇAMENTO; FABRICAÇÃO DE 
RENDA; MALHARIA; PASSAMANARIA; 
PANOS NÃO TECIDOS .................................................. 27 

D 04 B Malharia .............................................................................. 27 
D 04 C Entrançamento ou manufatura de renda, inclusive renda 

de bilro ou rendas químicas; Máquinas de trançar; 
Tranças; Rendas ................................................................. 30 

 
D 04 D Passamanaria; Fitas, cadarços ou tiras, não incluídos em 

outro local ...........................................................................31 
D 04 G Fabricação de redes por meio de nós em materiais 

filamentares; Fabricação de tapetes ou tapeçarias em 
ponto de nós; Formação de nós não incluída em outro 
local .....................................................................................31 

D 04 H Fabricação de tecidos, por ex., com fibras ou material 
filamentar; Tecidos fabricados por esses processos ou 
aparelhos, por ex., feltros, panos não tecidos; Algodão em 
rama; Enchimento ...............................................................32 

 
 

D 05 COSTURAS; BORDADOS; IMPLANTAÇÃO DE 
TUFOS ...............................................................................34 

D 05 B Costuras ..............................................................................34 
D 05 C Bordados; Implantação de tufos .........................................38 
 
 

D 06 TRATAMENTO DE TÊXTEIS OU SIMILARES; 
LAVANDERIA; MATERIAIS FLEXÍVEIS NÃO 
INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL ...............................40 

D 06 B Tratamento de têxteis por líquidos, gases ou vapores .........40 
D 06 C Acabamento, alisamento, estiramento na rama ou 

esticamento de tecidos ........................................................41 

D 06 F Lavanderia, secagem, alisamento a ferro, prensagem ou 
dobramento de artigos têxteis .............................................42 

D 06 G Limpeza mecânica ou por pressão de tapetes, forrações, 
sacos, couros ou outras peles ou artigos têxteis ou tecidos; 
Reviramento de dentro para fora de artigos tubulares 
flexíveis ou de outros artigos ocos ......................................47 

D 06 H Marcação, inspeção, emenda ou separação de materiais 
têxteis ..................................................................................48 

D 06 J Pregueamento, plissagem ou gofradura de tecidos ou 
roupas ..................................................................................48 

D 06 L Alvejamento, por ex., alvejamento óptico, limpeza a seco 
ou lavagem de fibras, linhas, fios, tecidos, penas ou 
artigos fibrosos manufaturados; Alvejamento de couros 
ou peles ...............................................................................48 

D 06 M Tratamento, não incluído em outro local da classe D 06, 
de fibras, linhas, fios, tecidos, penas ou artigos fibrosos 
feitos com esses materiais ...................................................49 

D 06 N Materiais para revestimento de paredes, soalhos ou 
similares, por ex., linóleos, encerados, couro artificial, 
feltro para cobertura de tetos, consistindo de um lençol 
fibroso revestido com uma camada de substância 
macromolecular; Materiais flexíveis em folha não 
incluídos em outro local ......................................................55 

D 06 P Tintura ou estampagem de têxteis; Tintura de couros, 
peles ou substâncias macromoleculares sólidas em 
qualquer forma ....................................................................56 

D 06 Q Decoração de têxteis ...........................................................57 
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D 07 CORDAS; CABOS OUTROS QUE NÃO OS 
ELÉTRICOS ....................................................................... 59 

D 07 B Cordas ou cabos em geral .................................................. 59 
 
 
Subseção: PAPEL 

 

D 21 FABRICAÇÃO DO PAPEL; PRODUÇÃO DA 
CELULOSE ...................................................................... 60 

 
D 21 B Matérias-primas fibrosas ou seu tratamento mecânico ...... 60 

D 21 C Produção da celulose por eliminação de substâncias não 
celulósicas de materiais contendo celulose; Regeneração 
de licores de polpa; Aparelhos para esse fim ......................60 

D 21 D Tratamento dos materiais digeridos antes de  
colocá-los nas máquinas de fabricar papel; .........................61 

D 21 F Máquinas de fabricar papel; Métodos para produzir papel 
nas mesmas . ........................................................................62 

D 21 G Calandras; Acessórios para máquinas de fabricar papel......63 
D 21 H Composição de polpa; sua preparação não abrangida pelas 

subclasses D 21 C, D; Impregnação ou revestimento do 
papel; Tratamento do papel acabado não abrangido pela 
classe B 1 ou subclasse D 21 G; Papel não incluído em 
outro local ............................................................................63 

D 21 J Cartão de fibra; Manufatura de artigos a partir de 
suspensões fibrosas de conteúdo celulósico ou a partir de 
"papier mâché" ....................................................................69 
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TÊXTEIS OU MATERIAIS FLEXÍVEIS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL 
 
D 01 LINHAS OU FIBRAS NATURAIS OU ARTIFICIAIS; FIAÇÃO (fios metálicos B 21; fibras ou 

filamentos de vidro amolecido, minerais ou escória C 03 B 37/00; fios D 02) 
 
 

Nota 

Nesta classe, os seguintes termos são empregados com os sentidos indicados: 

– ''fibra" significa um elemento alongado relativamente curto de um material natural ou artificial; 
– "filamento" significa um elemento alongado, sem fim ou quase sem fim, de um material natural ou artificial; 
– "fio" significa um conjunto unitário de fibras, geralmente produzido por fiação; 
– "linha" significa uma reunião de fios ou filamentos, geralmente produzida por torção. 
 

D 01 B PROCESSAMENTO MECÂNICO DE MATÉRIAS NATURAIS FIBROSAS OU FILAMENTARES PARA OBTENÇÃO 
DE FIBRAS OU FILAMENTOS, por ex., PARA FIAÇÃO (extração grosseira de fibras de amianto dos minérios B 03 B; 
aparelhos para "macerar" D 01 C) 

 
Nota 
Atenção para a Nota após o título da classe D 01. 
 

Índice da Subclasse 
 
TRATAMENTO DE MATÉRIAS DE ORIGEM VEGETAL 
 Separação de fibras das matérias de origem vegetal........ 1/00 
 Máquinas de cardar ou rastelar ........................................ 5/00 

TRATAMENTO DE FIBRAS ANIMAIS 
 Escardeamento, lavagem, desengorduramento ................3/00 
 Obtenção de fibras de seda ...............................................7/00 
OUTROS TRATAMENTOS...........................................................9/00 
 

 

1/00 Separação mecânica de fibras das matérias de origem 
vegetal, por ex., sementes, folhas, caules 

1/02 . Separação de fibras vegetais das sementes, por ex. 
algodão 

1/04 . . Descaroçamento 
1/06 . . . Descaroçadores de rolos, por ex., do tipo 

Macarthy  
1/08 . . . Descaroçadores de serras 
1/10 . Separação de fibras vegetais de caules ou folhas 
1/12 . . Ripagem 
1/14 . . Esmagamento ou trilhamento, por ex., de linho; 

Descortiçamento 
1/16 . . . com dispositivos que rompem ou afrouxam 

materiais portadores das fibras por uma ação 
de flexão (roletes de trituração 1/22) 

1/18 . . . com dispositivos de estampagem 
1/20 . . . com dispositivos de raspagem 
1/22 . . . com roletes ou chapa de trituração ou 

esmagamento 
1/24 . . . com dispositivos denteados ou pontudos 
1/26 . . . com batedeiras que giram em torno de um 

eixo paralelo ao feixe da fibra 
1/28 . . . com batedeiras que giram em torno de um 

eixo perpendicular ao feixe da fibra 
1/30 . . . Detalhes de máquinas 
1/32 . . . . Dispositivos de alimentação 
1/34 . . . . Dispositivos de sustentação de fibras ou 

de materiais portadores de fibras durante 
o tratamento 

1/36 . . . . . Dispositivos transportadores, por ex., 
esteiras ou cordas móveis 

1/38 . . . . Dispositivos de carga ou descarga 

1/40 . . . . Disposições para remoção de materiais não 
fibrosos 

1/42 . . . . . empregando líquidos 
1/44 . . . . Armações; Carcaças; Cobertas; Grades 
1/46 . . . . Dispositivos de acionamento 
1/48 . . Secagem de fibras maceradas 
1/50 . Obtenção de fibras de outras matérias vegetais determinadas, 

por ex., turfa, musgo espanhol 
 
3/00 Remoção mecânica de impurezas de fibras animais 

(carbonização de trapos para recuperar fibras animais D 01 C 
5/00) [2] 

3/02 . Máquinas ou aparelhos de escardear (dispositivos de 
escardeamento constituindo parte integrante ou intimamente 
associada a máquinas de cardar ou de estirar, por ex., roletes 
para escardear D 01 G) 

3/04 . Máquinas ou aparelhos para lavagem ou desengorduramento 
de fibras de lã em borra 

3/06 . . com movimento circular de lã ou do líquido 
3/08 . . com movimento longitudinal de lã ou do líquido 
3/10 . . Detalhes de máquinas ou aparelhos 
 
5/00 Máquinas de cardar ou rastelar (ferramentas manuais para 

rastelar D 01 G 33/00) 
5/02 . Detalhes 
5/04 . . Aparelhos para alimentação, suporte ou transporte de 

materiais para ou nas máquinas 
5/06 . . Estrutura, montagem ou características de funcionamento 

de dispositivos de rastelar 
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5/08 . . Disposições para remoção ou rejeição de estopa 
ou resíduos 

5/10 . . Pinos de contato ou outros dispositivos de 
acabamento 

5/12 . . Armações; Carcaças; Cobertas 
5/14 . . Dispositivos de acionamento 
5/16 . . Disposições para confinar ou remover poeira ou 

similares 

7/00 Obtenção de fibras ou filamentos de seda 
 
7/02 . Limpeza ou classificação de casulos do bicho-da-seda 
7/04  Bobinamento de seda 
7/06  Obtenção de seda dos casulos do bicho-da-seda ou partes de 

casulos impróprios para bobinamento (desengomagem de 
seda D 01 C 3/02) 

9/00 Outros processamentos mecânicos de matérias naturais 
fibrosas ou filamentares para obtenção de fibras ou 
filamentos 

  

D 01 C TRATAMENTO QUÍMICO DE MATÉRIAS NATURAIS FILAMENTARES OU FIBROSAS PARA OBTENÇÃO DE 
FILAMENTOS OU FIBRAS PARA FIAÇÃO; CARBONIZAÇÃO DE TRAPOS PARA RECUPERAR FIBRAS ANIMAIS  

 
 
Notas 

(1) Atenção para a Nota após o título da classe D 01. 
(2) Inventos relativos ao processo utilizando 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 de matérias vegetais 
1/02 . por métodos químicos para obter a parte fibrosa da 

entrecasca 
1/04 . Maceração bacteriológica 

3/00 Tratamento de matérias animais, por ex., por 
desengorduramento químico de lã (recuperação de lanolina ou 
de suarda C 11 B 11/00) 

3/02 . Desengomagem da seda 
 
5/00 Carbonização de trapos para recuperar fibras animais  

(remoção química de impurezas vegetais de linhas ou tecidos de 
fibras animais D 06 M)  

 

D 01 D MÉTODOS OU APARELHOS MECÂNICOS PARA A MANUFATURA DE FILAMENTOS, LINHAS, FIBRAS, CERDAS 
OU FITAS ARTIFICIAIS  

 
 

Nota 

(1) Atenção para a Nota após o título da classe D 01. 
(2) Aparelhos especialmente adaptados para manufatura de filamentos de carbono são classificados no grupo D 01 F 9/12. [5]  

 
Índice da Subclasse 
 
TRATAMENTO MECÂNICO DAS MATÉRIAS PRÓPRIAS PARA 
FORMAR FILAMENTOS.............................................................. 1/00 
PRODUÇÃO DE FIBRAS ARTIFICIAIS 
 Métodos............................................................................ 5/00 
Fieiras; formação de filamentos; coleta de produtos  
recém fiados...................................................................4/00; 5/00; 7/00 

 Tratamento físico durante a fabricação...........................10/00 
 Outras operações.............................................................11/00 
MÁQUINAS COMPLETAS; DETALHES..... 13/00, 4/02, 7/00, 11/04
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1/00 Tratamento de matérias próprias para formar filamentos 
ou similares (processamento de plásticos ou substâncias em 
estado plástico, em geral B 29) 

1/02 . Preparação de soluções para fiação 
1/04 . Fusão de substâncias formadoras de filamentos 
1/06 . Suprimento de líquido ao cabeçote da fieira (estruturas de 

bombas F 04) 
1/09 . . Regulagem da pressão, da temperatura ou da 

velocidade de alimentação [3] 
1/10 . Filtragem ou desaeração da solução ou da massa fundida 

para fiação4/00 Conjuntos de fieiras; Limpeza dos 
mesmos (5/24, 5/253, 5/28 têm prioridade) [3] 

4/02 . Fieiras (ligas para as mesmas C22 C) [3] 
4/04 . Limpeza das fieiras ou de outras peças dos conjuntos de 

fieiras (limpeza em geral B 08 B) [3] 
4/06 . Distribuição da solução da massa fundida de fiação aos 

locais de fiação [3] 
4.08 . Suporte das fieiras ou de outras peças dos conjuntos de 

fieiras [3] 

5/00 Formação de filamentos, linhas ou similares 
5/02 . Início de formação 
5/04 . Métodos de fiação a seco 
5/06 . Métodos de fiação por via úmida 
5/08 . Métodos de fiação com massa fundida 
5/084 . . Aquecimento dos filamentos, linhas ou similares que 

deixam as fieiras [3] 
5/088 . . Resfriamento dos filamentos, linhas ou similares que 

deixam as fieiras [3] 
5/092 . . . em colunas ou chaminés[3] 
5/096 . . Controle da umidade ou da lubrificação dos 

filamentos, linhas ou similares que deixam as  
fieiras [3] 

5/098 . . com esticamento simultâneo [4] 
5/10 . . utilizando materiais orgânicos 
5/11 . Fiação rápida (flash spinning) [3] 
5/12 . Métodos de fiação por esticamento (acabamento por 

esticamento D 02 J 1/22) 
5/14 . . por circulação de líquidos provocando o esticamento 
5/16 . . utilizando roletes ou dispositivos mecânicos 

similares, por ex., pinos de retenção 
5/18 . por meio de fieiras rotativas 
5/20 . com denier (peso em gramas do fio ou filamento por 

9000m do dito fio ou filamento) variando ao longo do seu 
comprimento 

5/22 . com uma estrutura encrespada ou ondulada; com uma 
estrutura especial para simular lã (produção de efeitos de 
encrespamento ou ondulação em filamentos ou linhas 
depois de sua formação D 02 G 1/00) 

5/23 . . pelo resfriamento assimétrico de filamentos, linhas ou 
semelhantes, que deixam as fieiras [3] 

5/24 . com estrutura oca; Conjuntos de fieiras para tal fim (5/38 
têm prioridade; produção de tubos de material 
plástico B 29 D; adição de agentes para formação de 
filamentos ocos D 01 F 1/08) [3] 

5/247 . . Estrutura oca descontínua ou estrutura microporosa 
[3] 

5/253 . com seção transversal não circular; Conjuntos de fieiras 
para tal fim (5/38 tem prioridade) [3] 

5/26 . Formação de fibras curtas (staple fibres) (por meio de 
flash spinning 5/11) 

5/28 . misturando-se durante a operação da fiação diferentes 
soluções ou massas fundidas de fiação; Conjuntos de 
fieiras para tal fim 

5/30 . . Filamentos conjugados; Conjunto de fieiras para tal 
fim [3] 

5/32 . . . Estrutura lado a lado; Conjunto de fieira para tal 
fim [3] 

5/34 . . . Estrutura núcleo-revestimento; Conjunto de 
fieiras para tal fim [3] 

5/36 . . . Estrutura de matriz; conjunto de fieiras para tal 
fim [3] 

5/38 . Formação de filamentos, linhas ou similares, durante a 
polimerização [3] 

5/40 . pela aplicação de uma força de cisalhamento a uma 
dispersão ou solução de polímeros capazes de formar 
filamentos, por ex., por meio de agitação [3] 

5/42 . pelo corte de películas em tiras delgadas ou filamentos ou 
pela fibrilação de películas [3] 

7/00 Coleta dos produtos recém-fiados (coletas de produtos 
recém-fiados pela aplicação de movimento de torção D 01 H) 

7/02 . em vasos centrífugos de fiação [3] 

10/00 Tratamento físico de filamentos artificiais ou similares 
durante a fabricação, i.é. durante um processo de 
produção contínua anterior à coleta dos filamentos 
(acabamento D 02 J) [4] 

10/02 . Tratamento térmico (aquecimento para acabamento D 02 
J 13/00) [4] 

10/04 . Suporte de filamentos ou similares durante seu  
tratamento [4] 

10/06 . Lavagem ou secagem [4] 

11/00 Outras características da manufatura 
11/02 . Abertura de feixes para espaçamento de linhas ou 

filamentos 
11/04 . Guias fixas  
11/06 . Revestimento com soluções ou massas fundidas de fiação 

13/00 Máquinas completas para a produção de linhas artificiais 
13/02 . elementos combinados de máquinas 

 

D 01 F CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DA MANUFATURA DE FILAMENTOS, LINHAS, FIBRAS, CERDAS OU FITAS 
ARTIFICIAIS; APARELHOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA A MANUFATURA DE FILAMENTOS DE 
CARBONO [2] 

 
Nota 

(1) Atenção para a Nota após o título da classe D 01. 
(2) As invenções relativas aos processos utilizando enzimas ou microorganismos para: 

(i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para



D 01 F 

Int.Cl. 7  (7ª Edição, 1999) Vol. 4, Seção D 10 

 

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

 
Índice da Subclasse 
 
PROCESSOS GERAIS................................................................... 1/00 
FILAMENTOS E SUA MANUFATURA 
 À base de celulose ou seus 
 derivados; à base de proteínas................................. 2/00; 4/00 
 À base de resinas sintéticas .............................................. 6/00 

 
 
 
 
 À base de outros materiais ................................................9/00 
 Filamentos de vários componentes...................................8/00 
PÓS-TRATAMENTO; RECUPERAÇÃO DE 
MATÉRIAS PRIMAS........................................................ 11/00; 13/00

 

1/00 Métodos gerais de manufatura de filamentos artificiais 
ou similares 

1/02 . Adição de substâncias à solução de fiação ou à massa 
fundida (adição de substâncias a viscose 2/08 a 2/20) 

1/04 . . Pigmentos 
1/06 . . Corantes 
1/07 . . Para fabricar filamentos incombustíveis ou à prova 

de fogo [4] 
1/08 . . para formar filamentos ocos 
1/09 . . para fabricar filamentos eletrocondutíveis ou 

antiestáticos [4] 
1/10 . . Outros agentes modificando as propriedades 

desses filamentos [2] 

2/00 Filamentos artificiais ou similares de um único 
componente de celulose ou de derivados de celulose; 
Sua manufatura [2] 

2/02 . à base de soluções de celulose em ácidos, bases ou  
sais [2] 

2/04 . . à base de soluções de cupramônio [2] 
2/06 . à base de viscose (preparação de celulose alcalina 

C 08 B) [2] 
2/08 . . Composição da solução ou do banho de fiação 

(preparação ou dissolução do xantato de celulose  
C 08 B) [2] 

2/10 . . . Adição à solução ou ao banho de fiação de 
substâncias que atuam igualmente bem sobre 
ambos [2] 

2/12 . . . Adição à solução de fiação de agentes 
deslustrantes [2] 

2/14 . . . . Adição de pigmentos [2] 
2/16 . . . Adição de corantes à solução de fiação [2] 
2/18 . . . Adição de agente de maturação à solução de 

fiação [2] 
2/20 . . . para manufatura de linhas ocas [2] 
2/22 . . pelo processo de fiação a seco [2]  
2/24 . à base de derivados da celulose [2] 
2/26 . . à base de nitrocelulose [2] 
2/28 . . à base de ésteres ou éteres orgânicos da celulose, 

por ex., acetato de celulose [2] 
2/30 . . . pelo processo de fiação a seco [2] 

4/00 Filamentos artificiais ou similares de um único 
componente de proteínas; Sua manufatura [2] 

4/02 . à base de fibroína [2] 
4/04 . à base de caseína [2] 
4/06 . à base de globulinas, por ex., proteínas de  

amendoim [2] 

6/00 Filamentos artificiais ou similares de um único 
componente de polímeros sintéticos; Sua 
manufatura [2] 

6/02 . à base de produtos de homopoliadição de compostos 
insaturados [2] 

6/04 . . à base de poliolefinas [2] 
6/06 . . . à base de polipropileno [2] 
6/08 . . à base de polímeros de hidrocarbonetos  

halogenados [2] 
6/10 . . . à base de cloreto de polivinil ou de cloreto de 

polivinilideno [2] 
6/12 . . . à base de polímeros de hidrocarbonetos 

fluorados [2] 
6/14 . . à base de polímeros de álcoois insaturados, por ex., 

álcool polivinílico, ou de seus acetais ou cetais [2] 
6/16 . . à base de polímeros de ácidos carboxílicos 

insaturados ou ésteres orgânicos insaturados, 
por ex., ésteres poliacrílicos, acetato 
polivinílico [2]  

6/18 . . à base de polímeros de nitrilas insaturadas, por ex., 
poliacrilonitrila, de cianeto polivinilideno [2] 

6/20 . . à base de polímeros de compostos cíclicos com 
uma ligação dupla carbono-carbono na cadeia 
lateral [2] 

6/22 . . . à base de poliestireno [2] 
6/24 . . à base de polímeros de compostos alifáticos com 

mais de uma ligação dupla carbono-carbono [2] 
6/26 . . à base de outros polímeros [2] 
6/28 . à base de produtos de copoliadição de compostos 

insaturados [2] 
 
Nota 
 Para fins dos grupos 6/30 a 6/96, a porcentagem do 

componente principal a ser considerada é a expressa em 
 mol [2] 
6/30 . . compreendendo olefinas como componente  

principal [2] 
6/32 . . compreendendo hidrocarbonetos halogenados 

como componente principal [2] 
6/34 . . compreendendo álcoois insaturados, acetais ou 

cetais como componente principal [2] 
6/36 . . compreendendo ácidos carboxílicos insaturados ou 

ésteres orgânicos insaturados como componente 
principal [2] 

6/38 . . compreendendo nitrilas insaturadas como 
componente principal 
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6/40 . . Fibras modacrílicas, isto é, contendo 35 a 85% de 
acrilonitrila [2] 

6/42 . . compreendendo compostos cíclicos contendo uma 
ligação dupla carbono-carbono na cadeia lateral 
como componente principal [2] 

6/44 . à base de misturas de polímeros de adição como 
componente principal com outros polímeros ou outros 
compostos de baixo peso molecular [2] 

6/46 . . de poliolefinas [2] 
6/48 . . de polímeros de hidrocarbonetos halogenados [2] 
6/50 . . de poliálcoois, poliacetais ou policetais [2] 
6/52 . . de polímeros de ácidos carboxílicos insaturados ou 

de ésteres insaturados [2] 
6/54 . . de polímeros de nitrilas insaturadas [2] 
6/56 . . de polímeros de compostos cíclicos com uma 

ligação dupla carbono-carbono na cadeia lateral 
[2] 

6/58 . à base de produtos de homopolicondensação [2] 
6/60 . . à base de poliamidas (à base de poliaminoácidos 

ou de polipeptídios 6/68) [2] 
6/62 . . à base de poliésteres [2] 
6/64 . . . à base de policarbonatos [2] 
6/66 . . à base de poliésteres [2] 
6/68 . . à base de poliaminoácidos ou de polipeptídios [2] 
6/70 . . à base de poliuretanas [2] 
6/72 . . à base de poliuréias [2] 
6/74 . . à base de policondensados de compostos cíclicos, 

por 
   ex., de poliimidas, de polibenzimidazóis [2] 
6/76 . . à base de outros produtos de policondensação [2] 
6/78 . à base de produtos de copolicondensação [2] 
6/80 . . à base de copoliamidas [2] 
6/82 . . à base de poliesteramidas ou de polieteramidas [2] 
6/84 . . à base de copoliésteres [2] 
6/86 . . à base de polieterésteres [2] 
6/88 . à base de misturas de produtos de policondensação 

como componente principal com outros polímeros ou 
com compostos de baixo peso molecular [2] 

6/90 . . de poliamidas [2] 
6/92 . . de poliésteres [2] 
6/94 . . de outros produtos de policondensação [2] 
6/96 . à base de outros polímeros sintéticos [2] 

8/00 Filamentos artificiais ou similares, conjugados, isto é, 
bi- ou multicomponentes; Sua manufatura [2] 

8/02 . à base de celulose, derivados de celulose ou de  
proteínas [2] 

8/04 . à base de polímeros sintéticos [2] 
8/06 . . com pelo menos uma poliolefina como  

componente [2] 
8/08 . . com pelo menos uma poliacrilonitrila como 

componente [2] 
8/10 . . com pelo menos um outro produto de poliadição 

de compostos insaturados como componentes [2] 
8/12 . . com pelo menos uma poliamida como  

componente [2] 
8/14 . . com pelo menos um poliéster como componente 

[2] 

8/16 . . com pelo menos um outro produto de 
policondensação como componente [2] 

8/18 . à base de outras substâncias [2] 

9/00 Filamentos artificiais ou similares de outras 
substâncias; Fabricação dos mesmos; Aparelhos 
especialmente adaptados para manufatura de 
filamentos de carbono [5[ 

9/02 . de produtos de reação da borracha com ácidos ou 
anidridos de ácidos, por ex., dióxido de enxofre 

9/04 . de alginatos 
9/08 . de material inorgânico (à base de vidro, minerais ou 

escórias amolecidos C 03 B 37/00: corpos 
incandescentes F 21 H, H 01 K 1/02, 3/02) [2] 

9/10 . . pela decomposição de substâncias orgânicas (9/12 
tem prioridade)[2] 

9/12 . . Filamentos de carbono; Aparelhos especialmente 
adaptados para manufatura dos mesmos [2, 5] 

9/127 . . . pela decomposição térmica de gases ou 
vapores de hidrocarboneto [5] 

9/133 . . . Aparelhos para esse fim [5] 
9/14 . . . . pela decomposição de filamentos 

orgânicos [2, 5] 
9/145 . . . de resina ou resíduos de destilação [5] 
9/15 . . . . . de resina mineral (coal pitch) [5] 
9/155 . . . . . de resina de petróleo [5]  
9/16 . . . . . de produtos de origem vegetal ou 

derivados dos mesmos, por ex., à base 
de acetilcelulose (9/18 tem prioridade) 
[2, 5] 

9/17 . . . . . de lignina [5]  
9/18 . . . . . Proteínas, por ex., lã [2] 
9/20 . . . . . produtos de poliadição, 

policondensação ou polimerização 
(9/145, 9/16, 9/18 têm prioridade)[2, 5] 

9/21 . . . . . de compostos macromoleculares 
obtidos de outra maneira que não por 
reações somente envolvendo ligas 
insaturadas carbono-carbono [5] 

9/22 . . . . . . de poliacrilonitrilas [2, 5] 
9/24 . . . . . de compostos macromoleculares 

obtidos por reações envolvendo 
somente ligas insaturadas carbono-
carbono [5] 

9/26 . . . . . . de poliésteres [5] 
9/28  . . . . . .  de poliamidas [5] 
9/30 . . . . . . . de poliamidas aromáticas [5] 
9/32 . . . . Aparelhos para esse fim [5]   

11/00 Pós-tratamento químico de filamentos artificiais ou 
similares durante a manufatura (acabamento D 06 M) 
[2] 

11/02 . de celulose, de derivados da celulose ou de proteínas 
[2] 

11/04 . de polímeros sintéticos [2] 
11/06 . . de produtos de poliadição de compostos  

insaturados [2] 
11/08 . . de produtos de policondensação [2] 
11/10 . de carbono [2] 
11/12 . . com substâncias inorgânicas [5] 
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11/14 . . com compostos orgânicos, por ex., compostos 
macromoleculares [5] 

11/16 . . por métodos fisioquímicos [5] 

13/00 Recuperação dos materiais de partida, de resíduos ou 
de solventes durante a manufatura de filamentos 
artificiais ou similares [2] 

13/02 . de celulose, de derivados da celulose ou de  
proteínas [2] 

13/04 . de polímeros sintéticos [2 
 

 
 
D 01 G TRATAMENTO PRELIMINAR DE FIBRAS, por ex., PARA FIAÇÃO  (enrolamento ou desenrolamento, condução ou guia de 

mantas, véus, pavios ou mechas em geral, depósito em latas de pavios ou de mechas B 65 H; preparação de fibras para a fabricação 
do papel D 21) 

 
 

Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe D 01. 
 
Índice da Subclasse 
OPERAÇÕES ANTERIORES À CARDAGEM;  
MÁQUINAS PARA ESSE FIM 
 
 Abertura de fardos de fibras; separação 
 e seleção das fibras; abertura ou limpeza 
 de fibras ..............................7/00; 5/00; 9/00 
 Corte de filamentos contínuos, enrugamento  
 de fibras ................................................................... 1/00; 3/00 
 Recuperação de fibras por meio de 
 desfiamento de artigos fibrosos...................................... 11/00 
 Mistura de fibras ou de fibras com 
 materiais não fibrosos .................................................... 13/00 

 
CARDAGEM OU OPERAÇÕES SUBSE- 
QUENTES; MÁQUINAS PARA ESSE FIM 
 Alimentação ou transporte de 
fibras para as máquinas; formação de mantas; enrolamento de 
 mantas; lubrificação das fibras ..... 23/00; 25/00; 27/00; 29/00 
 Cardagem e escardeamento, penteadura..............15/00; 19/00 
TRATAMENTO OU ACABAMENTO DA SEDA; 
TRATAMENTO DA ESTOPA...........................................17/00; 35/00 
DIVERSOS 
 Combinação de máquinas ou método 
  para o processamento contínuo......................................21/00 
 Dispositivos de alarme ou de segurança .........................31/00 
 Ferramentas manuais para o tratamento de fibras ..........33/00 
OUTROS TRATAMENTOS PRELIMINARES...........................37/00 
 

 

1/00 Corte de filamentos contínuos ou de fibras longas, por 
ex., para obtenção de fibras curtas 

1/02 . para formar fibras curtas não supridas em forma de 
cordão 

1/04 . . por corte 
1/06 . Conversão de cordas em pavios ou fios, por ex., na fiação 

direta (dispositivos de esticamento, dispositivos de torção 
D 01 H) 

1/08 . . por esticamento ou abrasão 
1/10 . . por corte 

3/00  Enrugamento de fibras 

5/00 Separação, por ex., classificação, de fibras (separação de 
fibras de comprimentos diferentes em máquinas de 
preparação da seda 17/00; em máquinas para pentear 19/00) 

7/00 Ruptura ou abertura de fardos de fibras 
7/02 . por meio de braços batedores 
7/04 . por meio de elementos denteados 
7/06 . Detalhes dos aparelhos ou máquinas 
7/08 . . Dispositivos para alimentação dos fardos aos 

elementos de fragmentação 
7/10 . . Sistemas de descarga das fibras 
7/12 . . Armações; Carcaças; Cobertas; Grades 
7/14 . . Dispositivos de acionamento 

9/00 Abertura ou limpeza de fibras, por ex., trilhamento de 
algodão (para trilhar linho ou fibras semelhantes D 01 B; 
fabricação de chumaços de celulose em máquinas para 
fabricação de papel D 21 F 11/14) 

9/02 . por agitação dentro de um receptáculo móvel 
9/04 . por meio de braços batedores 
9/06 . por meio de elementos denteados 
9/08 . por meio de sistemas de tiragem de ar 
9/10 . . utilizando cilindros foraminosos (cilindros 

foraminosos de sucção para formação de mantas 
25/00) 

9/12 . Combinações de máquinas de abertura ou limpeza 
9/14 . Detalhes de máquinas ou aparelhos 
9/16 . . Dispositivos de alimentação (aparelhos para 

alimentação das fibras de aplicação geral a máquinas 
de tratamento de fibras 23/00) 

9/18 . . Sistemas de descarga das fibras 
9/20 . . Armações; Carcaças; Cobertas; Grades 
9/22 . . Dispositivos de acionamento 

11/00 Desintegração de artigos contendo fibras para obtenção 
das fibras para reutilização 

11/02 . Abertura, desfiamento ou desfibramento de cordas ou 
cordões fibrosos similares para obtenção de fibras para 
reutilização
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11/04 . Abertura de trapos para obtenção de fibras para 
reutilização (tratamento mecânico de trapos para 
fabricação de papel D 21 B) 

13/00 Mistura, por ex., combinação, de fibras; Mistura de 
materiais não fibrosos com fibras (mistura de fibras 
combinada com outras operações, por ex., abertura de fardos 
ou de fibras, ver os grupos apropriados a essas operações) 

15/00 Máquinas ou acessórios de contagem; Guarnição de 
cardas; Dispositivos de encardeamento ou de eliminação 
associados a máquina de cardar ou de outros 
tratamentos preliminares  (aparelhos ou máquinas para 
escardear de operação independente D 01 B) 

15/02 . Máquinas de cardar 
15/04 . . com rolos cardadores e separadores ou similares 

operando em conjugação com um cilindro 
principal15/06 . . . Máquina 
Garnett 

15/08 . . com elementos planos ou similares ou com elementos 
de carda sem fim funcionando conjugados a um 
cilindro principal  

15/10 . . com outros aparelhos, por ex., dispositivos 
estiradores, integrados ou estreitamente associados 
(aparelhos de divisão de manta 15/46; dispositivos 
escardeadores ou de eliminação 15/94) 

15/12 . . Detalhes 
15/14 . . . Características estruturais de elementos de 

cardagem, por ex., para facilitar a fixação das 
guarnições de cardas 

15/16 . . . . Cilindros principais; Cilindros-guia 
15/18 . . . . Cilindros trabalhadores; Cilindros 

descarregadores; Cilindros penteadores 
(cilindros penteadores especialmente 
adaptados à divisão da manta 15/54) 

15/20 . . . . Cilindros de alimentação; tomadores 
15/22 . . . . Cilindros de dentes compridos 
15/24 . . . . Chapéus (palhetas montadas em uma corrente 

sem fim para auxi liar a orientação de fibra a 
cardar) ou peças similares 

15/26 . . . Montagem ou disposição de elementos de 
cardagem 

15/28 . . . Dispositivos de suporte para elementos de 
cardagem; Dispositivos para ajuste das posições 
relativas de elementos de cardagem 

15/30 . . . . Arcos 
15/32 . . . Armações; Carcaças; Cobertas 
15/34 . . . Grades; Facas de Limpeza; Lâminas angulares 
15/36 . . . Dispositivos de acionamento ou de controle de 

velocidade 
15/38 . . . . para uso durante o esmerilhamento da 

guarnição de carda 
15/40 . . . Aparelhos de alimentação (aparelhos de 

alimentação de fibras de aplicação geral a 
máquinas de tratamento de fibras, por ex., 
alimentadores automáticos 23/00) 

15/42 . . . . Alimentação com mantas 
15/44 . . . . Alimentações intermediárias 
15/46 . . . Dispositivos penteadores ou similares para 

remover fibras de elementos de cardagem; 
Aparelhos divisores da manta; Condensadores 
(dispositivos formadores de manta 25/00; guias 
para condensação de fibras D 01 H 5/72) 

15/48 . . . . Pentes separadores 
15/50 . . . . Cilindros separadores ou dispositivos 

similares 
15/52 . . . . Dispositivos para divisão de mantas 
15/54 . . . . . utilizando penteadores especialmente 

adaptados à divisão de mantas 

15/56 . . . . . utilizando fitas 
15/58 . . . . Aparelhos com elementos esfregadores ou 

similares 
15/60 . . . . . Estruturas de couros de fricção 
15/62 . . . . Aparelhos para enrolamento das mechas 

(aparelhos de enrolamento de aplicação geral 
no enrolamento de material filamentar B 65 H) 

15/64 . . . . Dispositivos de estiramento ou torção 
associados com elementos descarregadores ou 
com aparelhos de divisão de mantas 

15/66 . . . . . com dispositivos para inserção de falsa 
torção (dispositivos de falsa torção D 01 H)  

15/68 . . . . . com dispositivos para inserção de torção 
permanente, por ex., fiação 

15/70 . . Dispositivos para produção de efeitos decorativos ou 
de fantasia em produtos 

15/72 . . Dispositivos de recondução do refugo para ser 
novamente cardado 

15/74 . . Dispositivos de tiragem de ar (dispositivos de tiragem 
de ar para separação ou remoção de poeira ou 
penugens 15/76) 

15/76 . Desguarnição ou limpeza das superfícies de cardagem; 
Conservação da limpeza nas áreas da cardagem 

15/78 . . Dispositivos para desguarnecer as palhetas 
15/80 . . Dispositivos para desguarnecer cilindros ou tambores 
15/82 . . Dispositivos para confinamento ou remoção de pó, 

penugens ou similares 
15/84 . Guarnição de cardas; Sua manufatura não incluída em 

outro local (dispositivos para acionamento dos elementos 
da máquina de cardar durante o esmerilhamento 15/38; 
esmerilhamento de guarnição de cardar B 24 B) 

15/86 . . com apoio flexível não metálico 
15/88 . . formada de chapas ou tiras metálicas 
15/90 . . Cartões de madeira, por ex., para cardas de juta 
15/92 . . Fixação de guarnição de cardas aos elementos de 

cardagem 
15/94 . Dispositivos de escardeamento ou de eliminação 
15/96 . . Cilindros para escardeamento 
15/98 . . Aparelho Morel ou similares 

17/00 Máquinas para preparação da seda 

19/00 Máquinas para pentear 
19/02 . com discos guarnecidos de pinos, por ex., tipo Noble 
19/04 . com cilindros guarnecidos de pinos, por ex., retilíneos 
19/06 . Detalhes 
19/08 . . Aparelhos de alimentação 
19/10 . . Características de estrutura, montagem, ou 

funcionamento dos elementos de pentear 
19/12 . . Dispositivos para colocação ou manutenção de fibras 

em pentes, por ex., brochas 
19/14 . . Aparelhos de remoção e suprimento 
19/16 . . . Mecanismos de pinçamento 
19/18 . . . Cilindro ou cilindro e avental, dispositivos, por 

ex., para remoção contínua de fibras 
19/20 . . . . para remover fibras de forma intermitente 
19/22 . . Dispositivos para remoção, ou eliminação, de borras 

ou resíduos 
19/24 . . Armações; Carcaças; Cobertas 
19/26 . . Dispositivos de acionamento 
19/28 . . Dispositivos de tiragem de ar ou sistemas 

pneumáticos similares 
19/30 . . Dispositivos de aquecimento
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21/00 Combinações de máquinas, aparelhos ou processos, por 
ex., processamentos contínuos (1/06, 9/12, 15/46, 15/94 têm 
prioridade) 

23/00 Alimentação das máquinas com fibras; Condução das 
fibras de uma máquina para outra (21/00 tem prioridade; 
alimentação intermediária em máquinas de cardar 15/40) 

23/02 . Funis; Calhas de alimentação 
23/04 . . com meios para regular a velocidade da alimentação 
23/06 . Sistemas em que uma máquina ou um aparelho é regulado 

em função das variações de volume ou peso das fibras 
alimentadas, por ex., mecanismos de pedal (dispositivos 
em que o estiramento é regulado em função das 
irregularidades no suprimento das fibras D 01 H) 

23/08 . Dispositivos de tiragem de ar ou sistemas pneumáticos 
similares 

25/00 Dispositivos para formar mantas não constituindo parte 
integrante das máquinas acima especificadas (formação de 
esteiras ou blocos de filamentos contínuos de panos não 
tecidos D 04 H) 

27/00 Dispositivos para enrolamento de mantas ou pavios, por 
ex., para produtos dos batedores de algodão, das cardas 
de juta ou de máquinas para pentear lã  

27/02 . com bobinas de mantas ou similares carregadas de forma 
a assegurar o enrolamento apertado 

27/04 . com descarga automática da bobina de manta ou similar 
29/00 Dispositivos para lubrificação de fibras, por ex., em 

máquinas de estirar e pentear (processos que requerem a 
utilização de lubrificantes especiais D 06 M 15/00) 

31/00 Dispositivos de alarme ou segurança, por ex., detetores 
automáticos de defeitos, dispositivos de parada 
(dispositivos de segurança de aplicação geral F 16 P; 
dispositivos de indicação de aplicação geral G 08 B) 

33/00 Ferramentas manuais para tratamento de fibras 

35/00 Tratamento da estopa 

37/00 Outros tratamentos preliminares de fibras 
 

 

D 01 H FIAÇÃO OU TORÇÃO (desenrolamento, remoção, avanço, enrolamento ou embobinamento de material filamentar, não 
estreitamente associado à fiação ou à torção B 65 H; núcleos, formas, suportes ou apoios para material enrolado, por ex., bobinas, B 
65 H; torção de estopa D 01 G 35/00; encrespamento ou ondulamento de fibras, filamentos ou fios D 02 G 1/00; fabricação de chenile 
D 03 D, D 04 D 3/00; testes de fios, maçarocas, pavios, fibras ou véus de fibras G 01) 

 
Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe D 01. 

Índice da Subclasse 
MÁQUINAS DE FIAR OU TORCER 
 Com enrolamento contínuo; com 
 enrolamento intermitente........................................ 1/00; 3/00 
 Fiação de extremidade aberta........................................... 4/00 
 Máquinas ou dispositivos de estirar................................. 5/00 
 Dispositivo de fiação ou torção........................................ 7/00 

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS, 
DETALHES OU ACESSÓRIOS COMUNS 
 Substituição de bobinas; confinamento 
 ou remoção de poeira ou penugens........................9/00; 11/00 
 Outras características estruturais, 
 detalhes ou acessórios.....................................................13/00 
 Sistemas de emenda; ferramentas  
 manuais ................................................................15/00; 17/00 
 

    

Espécies ou tipos de máquinas de fiação ou torção; Máquinas ou 
dispositivos de estiramento; Dispositivos de torção 

1/00 Máquinas de fiar ou de torcer em que o produto é 
enrolado de forma contínua (máquinas para fiação de 
extremidade aberta 4/00) [5] 

1/02 . do tipo de anéis 
1/04 . do tipo de volante 
1/06 . do tipo de tampa 
1/08 . do tipo de taça, pote ou disco, em que massas anulares de 

fio são formadas por ação centrífuga 
1/10 .para produzir torção múltipla, por ex., torção de dois para um 
1/11 . Fiação por falsa torção [5] 
1/115 . . utilizando meios pneumáticos [5] 
1/14 . Detalhes (dispositivos de estiramento 5/00; dispositivos 

de torção 7/00) 

1/16 . . Armações; Carcaças; Cobertas 
1/18 . . Suportes para bobinas de alimentação (suportes para 

bobinas de aplicação geral para suprimento de 
material filamentar B 65 H) 

1/20 . . Dispositivos de acionamento ou parada (máquinas de 
fiar de extremidade aberta 4/12, 4/20, 4/42; 
dispositivos de segurança 13/14) [5] 

1/22 . . . para cilindros (regulagem ou variação do 
estiramento 5/32) 

1/24 . . . para dispositivos de torção, por ex., fusos 
(dispositivos de frenagem para fusos 7/22; 
mecanismos inter-relacionados de acionamento 
de volante e bobina 7/50) 

1/241 . . . . acionados por correia [2] 
1/242 . . . . acionados por rodas dentadas [2] 
1/243 . . . . acionados por discos de fricção [2] 
1/244 . . . . sendo cada fuso acionado por um motor 

elétrico. [2]
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1/26 . . . . com duas ou mais velocidades; com 
dispositivos de velocidade variável 

1/28 . . . para dois ou mais elementos de máquinas 
possuindo características diferentes, mas de 
funcionamento conjugado 

1/30 . . . . com duas ou mais velocidades; com 
dispositivos de velocidade variável 

1/32 . . . para máquinas completas 
1/34 . . . . com duas ou mais velocidades; com 

dispositivos de velocidade variável 
1/36 . . Dispositivos para formação de bobina, por ex., 

mecanismos de formação  
1/38 . . Dispositivos para enrolamento de pedaços 

sobressalentes de fios em tubos de coleta, por ex., 
pedaços de fio para transferência 

1/40 . . Dispositivos para prender o material suprido 
continuamente para bobinas ou similares  

1/42 . . Dispositivos de proteção para fios ou linhas, por ex., 
placas separadas, dispositivos contra abaulamento 
(dispositivos contra abaulamento em fusos 7/18; 

3/00 Máquinas de fiar ou torcer em que o produto é enrolado 
de forma intermitente, por ex., mulas 

3/02 . Detalhes (dispositivos de estirar 5/00; dispositivos de 
torção 7/00) 

3/04 . . . Carrinhos; Mecanismos que executam o 
deslocamento de carrinhos 

3/06 . . . Carrinhos; Trilhos para carrinhos; Movimentos 
ortogonais 

3/08 . . . Movimentos de remoção ou coleta 
3/10 . . . Sistemas de urdidores móveis, por ex., para 

torcedores (urdidores de uso geral para 
suprimento de material filamentar B 65 H) 

3/12 . . Movimentos para formação de bobina; Sistemas 
balanceiros 

3/14 . . Dispositivos para acionamento de cilindros 
(dispositivos de estiramento de aplicação geral em 
máquina de fiar 5/18) 

3/16 . . Dispositivos para acionamento de fusos (fusos, 
mancais de fusos, suportes de fusos 7/04) 

3/18 . . . Carrinhos de tambores; Dispositivos de 
acionamento estreitamente associados aos 
carrinhos de tambores 

3/20 . . . Dispositivos de acionamento de fusos durante o 
estiramento ou o recuo 

3/22 . . . Dispositivos de acionamento de fusos durante a 
coleta 

3/24 . . . . Movimentos de setor; Movimentos 
horizontais/transversais 

3/26 . . Dispositivos de acionamento ou parada não incluídos 
em outro local; Mecanismos de travamento 
(dispositivos de segurança 13/14) 

4/00 Máquinas ou dispositivos de fiar de extremidade aberta 
para fornecer torção a fibras que se movem 
independentemente, separadas das fibras soltas; 
Disposições de emendas das mesmas; Cobertura de 
linhas de núcleo sem fim com fibras, por meio de 
técnicas de fiação de extre midade aberta [5] 

Nota 

 Nesse grupo, a expressão "fiação de extremidade aberta" 
abrange expressões como "fiação com interrupção", "fiação 
sem anel", "fiação por rotor", e "fiação por atrito", mas não 
abrange a expressão "fiação por falsa torção". [5] 

 

4/02 . comunicando torção por meio de um fluido, por ex. 
vórtice de ar [5] 

4/04 . comunicando torção por meio de contato de fibras cem 
uma superfície de processamento [5] 

4/06 . . cooperando com meios de sucção (4/08, 4/16, têm 
prioridade) [5] 

4/08 . Fiação por rotor, isto é, a superfície de processamento 
sendo fornecida por um rotor [5] 

4/10 . . . Rotores [5] 
4/12 . . . Mancais de rotores; Disposições para 

acionamento ou interrupção (controle dos 
mesmos 4/42) [5] 

4/14 . . . . Rotor acionado por um motor elétrico [5] 
4/16 . . Fiação por atrito, isto é, a superfície de 

processamento sendo fornecida por um par de 
tambores de atrito proximamente espaçados, por ex. 
pelo menos um tambor de sucção [5] 

4/18 . . . Tambores de atrito, por ex. disposição de furos de 
sucção [5] 

4/20 . . . Mancais do Tambor; Disposições para 
acionamento ou interrupção (controle dos 
mesmos 4/42) [5] 

4/22 . . Limpeza das superfícies de processamento [5] 
4/24 . . . na fiação por rotor [5] 
4/26 . . . na fiação por atrito [5] 
4/28 . utilizando campos eletrostáticos [5] 
4/30 . Disposições para separar as fibras soltas dentro das fibras; 

Orientação ou estiramento das fibras  [5] 
4/32 . . utilizando rolos abertos [5] 
4/34 . . utilizando correntes de jatos de ar [5] 
4/36 . . com meios para retirar impurezas [5] 
4/38 . Canais para alimentação de fibras à região formadora dos 

fios [5] 
4/40 . Removendo o fio de processamento da região formadora 

de fios, por ex. utilizando tubos [5] 
4/42 . Controle do acionamento e interrupção [5] 
4/44 . . na fiação por rotor [5] 
4/46 . . na fiação por atrito [5] 
4/48 . Disposições de emenda; Controle das mesmas  [5] 
4/50 . . para fiação por rotor [5] 
4/52 . . para fiação por atrito [5] 

5/00 Máquinas ou dispositivos de estirar (disposições nas 
quais o estiramento é em função de movimento linear de 
fusos tensores, por ex., em mulas, 3/00; dispositivos para 
pentear ou orientar as fibras para fiação de extremidade 
aberta 4/30) 

5/02 . Máquinas de estirar e pentear ou outras máquinas de 
estiramento que empregam balanceiros ou barras de pinos 
similares (lubrificação de fibras em máquinas de estirar e 
pentear D 01 G 29/00) 

5/04 . . com barras de pinos acionadas por elementos de rosca 
5/06 . . . Intercalando máquinas de estirar e pentear 
5/08 . . com barras ligadas por elos, correntes ou similares  
5/10 . . com barras de pinos não ligadas entre si mas 

acionadas pela pressão de uma contra outra 
5/12 . . Detalhes 
5/14 . . . Barras de pino 
5/16 . . . Armações; Carcaças; Cobertas 
5/18 . Máquinas ou dispositivos de estiramento sem balanceiros 

ou barras de pinos similares 
5/20 . . nas quais as fibras são controladas pelo contato com 

superfícies fixas ou de movimento alternado 
5/22 . . em que as fibras são controladas apenas por cilindros  
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5/24 . . . com rolos eriçados ou elementos rotativos 
similares com pinos 

5/26 . . em que as fibras são controladas por um ou mais 
aventais sem fim 

5/28 . . em que as fibras são controladas pela introdução de 
torção durante o estiramento (máquinas de fiação 
intermitente (mulas) 3/00; estruturas de dispositivos 
de falsa torção D 02 G 1/04) 

5/30 . . incorporando dispositivos para corte de filamentos 
contínuos, por ex., na fiação direta (transformação de 
estopa em pavios ou fios D 01 G 1/06) 

5/32 . . Regulagem ou variação do estiramento 
5/34 . . . por ajustamentos manuais 
5/36 . . . de acordo com um padrão previamente 

estabelecido, por ex., para produzir mechas 
5/38 . . . sensível a irregularidades do material 
5/40 . . . . empregando dispositivos mecânicos de 

retardamento 
5/42 . . . . empregando dispositivos elétricos de 

retardamento 
5/44 . . Ajustagem de elementos de estiramento, por ex., 

alterando a distância entre os cilindros 
5/46 . . Dispositivos de carregamento ou de pressão 
5/48 . . . utilizando pesos 
5/50 . . . utilizando molas  
5/52 . . . utilizando pressão de um fluído 
5/54 . . . utilizando dispositivos magnéticos 
5/56 . . Suportes para elementos de estiramento (selas ou 

braços de rolos superiores formando os elementos 
principais dos sistemas de pressão por pesos 5/48) 

5/58 . . Dispositivos para elementos de vaivém (dispositivos 
de vaivém para guias de mechas 13/06) 

5/60 . . Dispositivos para evitar o acúmulo de fibras em 
elementos de estiramento 

5/62 . . . Almofadas ou chapas de limpeza não rotativas; 
Raspadeiras 

5/64 . . . Cilindros ou aventais com superfícies de limpeza 
5/66 . . . Dispositivos de sucção 
5/68 . . . . Dispositivos de sucção nas extremidades de 

fios 
5/70 . . Características estruturais de elementos de 

estiramento 
5/72 . . . Guias para condensação de fibras (guias para 

pavios, mechas ou fios exclusivamente utilizáveis 
para fiação, torção, ondulação ou encrespamento 
13/04; guias de uso geral para a manipulação de 
materiais filamentares B 65 H) 

5/74 . . . Cilindros 
5/76 . . . . Conjuntos de protuberâncias móveis 
5/78 . . . . com estrias ou outras características 

estruturais integrantes da superfície 
5/80 . . . . com cobertas; Invólucros ou cobertas 
5/82 . . . . Dispositivos para acoplamento de setores de 

cilindros 
5/84 . . . . Rolos eriçados 
5/86 . . . Aventais; Suportes de aventais; Dispositivos de 

tensionamento de aventais 
5/88 . . . . Retentores; Tensores 

7/00 Dispositivos de fiação ou torção (para fiação de 
extremidade aberta 4/00) [5] 

7/02 . para produzir torção permanente 

7/04 . . Fusos (mancais de fusos, suportes para os mesmos, 
em geral F 16C) 

7/06 . . . Fusos fixos com luvas retentoras de bobina 
7/08 . . . Dispositivos de montagem 
7/10 . . . . Suportes de fusos; Trilhos; Suportes de 

trilhos, por ex., guias em forma de haste 
7/12 . . . . Colares; Mancais 
7/14 . . . . Dispositivos de retenção 
7/16 . . . Dispositivos para acoplamento de bobinas ou 

similares a fusos 
7/18 . . . Dispositivos adaptados a fusos para suprimir 

abaulamento dos fios (proteções de linhas 1/42) 
7/20 . . . Dispositivos de lubrificação 
7/22 . . . Dispositivos de freagem 
7/24 . . Voadores ou dispositivos similares (dispositivos para   

torção múltipla 7/86) 
7/26 . . . Estruturas de voadores 
7/28 . . . . dispostas de forma a guiar o material sobre o 

exterior de pernas 
7/30 . . . . com canais de guia formados nas pernas, por 

ex., voadores de mechas 
7/32 . . . . . com dispositivos de prensagem 
7/34 . . . . com polias de tração ou dispositivos similares 
7/36 . . . . com dispositivos de vaivém 
7/38 . . . . Voadores com anel 
7/40 . . . Suportes de voadores, por ex., trilhos 
7/42 . . . Dispositivos de acoplamento de voadores a fusos 
7/44 . . . Dispositivos de arrasto para bobinas ou voadores 
7/46 . . . Dispositivos fixos a voadores ou formando parte 

integrante dos mesmos para aumentar 
temporariamente a torção do material que passa 
através dos mesmos 

7/48 . . . Olhais ou dispositivos similares de guia (7/46 tem 
prioridade) 

7/50 . . . Mecanismos conjugados de acionamento de 
voador e bobina, por ex., movimentos de 
enrolamento de maçaroqueiras de algodão 
(mecanismos formadores de embalagens 1/36) 

7/52 . . Dispositivos de anéis e cursores 
7/54 . . . com anéis fixos 
7/56 . . . com anéis de rotação livre; com anéis freados ou 

arrastados 
7/58 . . . com anéis acionados 
7/60 . . . Anéis ou cursores; Sua manufatura não incluída 

em outro local (ferramentas manuais para 
aplicação de cursores a anéis 17/02) 

7/62 . . . Dispositivos que suprem lubrificantes aos 
cursores 

7/64 . . . Suportes de anéis, por ex., trilhos para anéis 
(guias em forma de barras ou outros suportes de 
trilhos 7/10) 

7/66 . . Dispositivos de tampas 
7/68 . . . Estruturas de tampas 
7/70 . . . Dispositivos para suporte de tampas nos fusos 
7/72 . . . Dispositivos de suporte de bobinas, por ex., 

trilhos para bobinas (guias em forma de barras ou 
outros suportes de trilhos 7/10) 

7/74 . . Dispositivos do tipo de taça ou similares 
7/76 . . . Discos rotativos 
7/78 . . . Estruturas de taças, por ex., caixas de fiação 
7/80 . . . . adaptadas para coleta dos fios úmidos
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7/82 . . . Carcaças ou proteções para taças rotativas ou 
similares 

7/84 . . . Fusos ou suportes de fios conjugados e taças 
rotativas (remoção de fios de taças centrífugas 
para suporte de fios 9/06) 

7/86 . . Dispositivos de torção múltipla, por ex., dispositivos 
para torção de dois para um 

7/88 . . Dispositivos de fusos ocos (7/86 t em prioridade) 
7/90 . . Disposições de dois ou mais dispositivos de torção 

combinados (7/86, 7/88 têm prioridade) 
7/92 . para produzir torção passageira 
 
Características ou detalhes comuns de, ou acessórios para, 
máquinas de fiação ou de torção de várias espécies ou tipos 
(dispositivos de estiramento 5/00; dispositivos de torção 7/00) 

9/00 Dispositivos para substituir ou remover bobina, núcleos, 
receptáculos ou embalagens prontas nos postos de 
entrega ou recepção (dispositivos de uso geral no 
enrolamento de material filamentar B 65 H) 

9/02 . para remoção de embalagens receptoras completas e sua 
substituição por bobinas, núcleos ou receptáculos nos 
postos de recepção; Transferência de material entre 
elementos de recepção cheios e vazios 

9/04 . . Dispositivos descarregadores constituindo parte 
integrante de máquinas de fiação ou torção 

9/06 . . . Remoção de fios de taças centrífugas para 
suportes de fios 

9/08 . . Dispositivos descarregadores independentes de 
máquinas de fiação ou torção 

9/10 . . . Carrinhos 
9/12 . . . Aparelhos manuais para colocação de tubos de 

bobina; Suportes para esses aparelhos 
9/14 . . para preparação das máquinas para descarregar os 

fios (dispositivos de parada acionados pelo 
suprimento de pedaços medidos de material 13/24) 

9/16 . . Dispositivos para partir o fio 
9/18 . para suprimento de bobinas, núcleos, receptáculos ou 

embalagens completas nos postos de entrega ou para o 
transporte proveniente desses postos (9/10 tem 
prioridade) 

11/00 Dispositivos para confinar ou remover poeira, 
penugens, ou similares (limpeza das superfícies de 
processamento em máquinas de fiar de extremidade aberta 
4/22; separação em geral B 01 D; limpeza em geral B 08 B; 
condicionamento de ar F 24 F, por ex., mediante filtração F 
24 F 3/16) [5] 

13/00 Outras características estruturais, detalhes ou acessórios 
comuns (para fiação de extremidade aberta 4/00) [5] 

13/02 . Dispositivos de cilindros não incluídos em outro local 
13/04 . Guias para pavios, mechas ou fios; Matrizes para 

alisamento (guias para condensação de fibras 5/72) 
13/06 . . Dispositivos de movimento de vaivém 
13/08 . Interruptores da torção 
13/10 . Dispositivos de tensionamento  
13/12 . Dispositivos para impedir emaranhamento ou dobras 

inadvertidas de fios (dispositivos de sucção nas 
extremidades de fios 5/68) 

13/14 . Dispositivos de alarme ou segurança, por ex., detetores 
automáticos de defeitos, mecanismos de parada 
(dispositivos de segurança ou de alarme para material 
filamentar, não estreitamente relacionados a máquinas de 
fiação ou similares B 65 H; dispositivos de segurança de 
uso geral F 16 P; dispositivos de indicação de uso geral G 
08 B) 

13/16 . . sensíveis a uma redução na tensão do material, a 
falhas no suprimento ou ruptura do material 

13/18 . . . apenas interrompendo a alimentação 
13/20 . . sensíveis a uma tensão excessiva ou ao 

funcionamento irregular do aparelho 
13/22 . . sensíveis a irregularidades do material em movimento 
13/24 . . sensíveis ao suprimento de um pedaço medido do 

material, ao término do enrolamento de uma 
embalagem ou do enchimento de um receptáculo 

13/26 . Dispositivos que facilitam a inspeção ou a prova de fios 
ou similares em relação à fiação ou à torção 

13/28 . Dispositivos de aquecimento ou esfriamento 
13/30 . Umedecimento, engomagem, lubrificação, enceramento, 

tintura ou secagem de fios ou similares como medidas 
acessórias durante a fiação ou a torção 

13/32 . Dispositivos de contagem, gravação ou registro (em geral, 
ver a subclasse apropriada da Seção G, por ex., G 01 B) 

15/00 Dispositivos para emendar (para máquinas de fiar de 
extremidade aberta 4/48; em máquinas para produção de 
tecidos têxteis, ver as subclasses pertinentes) [5] 

15/007 . máquinas de torção tipo dois-por-um [5] 
15/013 . Carros com percurso ao longo das máquinas [5] 

17/00 Ferramentas manuais (aparelhos para aplicação de tubos 
de bobina 9/12) 

17/02 . Dispositivos para armazenagem de cursores de anel; 
Dispositivos para aplicação de cursores a anéis 
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D 02 FIOS; ACABAMENTO MECÂNICO DE FIOS OU CORDAS; URDIDURA OU TECEDURA 
 

Nota 

Nesta classe, os seguintes termos são empregados com os sentidos indicados: 
– "fibra" significa um elemento alongado relativamente curto de um material natural ou artificial; 
– "filamento" significa um elemento alongado, sem fim ou quase sem fim de um material natural ou artificial; 
– "fio" significa um conjunto unitário de fibras, geralmente produzido por fiação; 
– "linha" significa uma reunião de fios ou filamentos, geralmente produzida por torção. 
 
 

D 02 G ENCRESPAMENTO OU ONDULAMENTO DE FIBRAS, FILAMENTOS, FIOS OU LINHAS; FIOS OU 
LINHAS 

 
Nota 

Atenção para a nota após o título da classe D 02. 

 

1/00 Produção de fibras, filamentos, fios ou linhas encrespados 
ou ondulados, dando aos mesmos essas características 
latentes (fios per se 3/00; durante a formação de filamentos 
artificiais, linhas, ou similares D 01 D 5/22; características 
gerais do tratamento químico D 06 M) 

1/02 . por torção, fixando a torção e a distorção, isto é, 
formando uma falsa torção 

1/04 . . Dispositivos para formação de falsa torção 
1/06 . . . Fusos 
1/08 . . . Cilindros 
1/10 . utilizando gumes de facas, por ex., gumes aquecidos, para 

encrespamento por esse método 
1/12 . utilizando caixas de enchimento 
1/14 . utilizando cilindros ranhurados ou elementos do tipo de 

rodas dentadas 
1/16 . utilizando jatos ou correntes de gases turbulentos, por ex., 

ar, vapor 
1/18 . pela combinação de fibras, filamentos ou fios, com 

características de encolhimento diferentes 
1/20 . Combinações de dois ou mais dispositivos ou operações 

acima mencionadas; Pós-tratamentos para fixação de 
encrespamento ou ondulação 

3/00 Fios ou linhas por ex., fios fantasia; Processos ou 
aparelhos para sua produção, não incluídos em outro 
local (para produzir fios encrespados ou ondulados 1/00) 

3/02 . Fios ou linhas caracterizados pelo material ou materiais 
com que são produzidos 

3/04 . . Fios ou linhas mistos ou outros contendo 
componentes feitos de materiais diferentes 

3/06 . . Linhas formadas de material em tiras que não o papel 
3/08 . . Fios ou linhas de papel 
3/10 . . Fios ou linhas formados de materiais colagenosos, por 

ex., categute 

 
3/12 . . Linhas contendo filamentos ou tiras metálicas 
3/14 . . Fios de crina de cavalo 
3/16 . . Fios ou linhas feitos de substâncias minerais 
3/18 . . . de vidro ou similares 
3/20 . . . de amianto 
3/22 . Fios ou linhas identificados pelas características 

estruturais 
3/24 . . Fios ou linhas volumosos, por ex., formados de 

componentes de fibras curtas com características 
diferentes de afrouxamento 

3/26 . . com características dependentes do volume ou da 
direção da torção 

3/28 . . . Linhas duplas, de fios múltiplos ou retorcidos 
3/30 . . . Fios ou linhas encrespados ou outros fortemente 

torcidos 
3/32 . . Fios ou linhas elásticos 
3/34 . . Fios ou linhas com emaranhados, nós, espirais, laços, 

tufos ou outros efeitos irregulares ou decorativos, isto 
é, fios com efeitos 

3/36 . . Fios ou linhas com núcleos ou revestimentos (fios ou 
linhas elásticos 3/32) 

3/38 . . Linhas em que as fibras, os filamentos ou os fios são 
enrolados com outros fios ou filamentos (cobertura de 
linhas de núcleo sem fim com fibras, por meio de 
técnicas de fiação de extremidade aberta  
D 01 H 4/00) 

3/40 . . Fios em que as fibras são unidas por adesivos; Fios ou 
linhas impregnados 

3/42 . . Linhas de chenile 
3/44 . Fios ou linhas caracterizados pela finalidade a que se 

destinam 
3/46 . . Linhas de coser ou similares 
3/48 . . Cordonéis para pneumáticos
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D 02 H URDIDURA, PREPARO PARA TECELAGEM OU CRUZAMENTO 
 

Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe D 02. 

 

Índice da Subclasse 
 
CASAIS DE URDIDORES............................................................. 1/00 
URDIDURA; PREPARO PARA TECELAGEM; URDIDURA 
E PREPARO PARA TECELAGEM  
COMBINADAS............................................................3/00; 5/00; 7/00 
CRUZAMENTO.............................................................................. 9/00 

 
 
OUTRAS MÁQUINAS E MÉTODOS..........................................11/00 
DETALHES DE MÁQUINAS......................................................13/00 
 

 

1/00 Casais de urdidores, isto é, aparelhos para fornecer 
grande quantidade de fios indivi duais 

3/00 Máquinas de urdir 
5/00 Máquinas de preparar para tecelagem 
5/02 . combinadas com aparelhos para engomagem ou outros 

tratamentos de urdiduras (engomagem per se D 06 B) 
7/00 Máquinas de urdir e preparar para tecelagem, 

combinadas 
9/00 Cruzamento 
9/02 . Varetas ou tiras de cruzamento 
 
11/00 Métodos ou aparelhos não incluídos nos grupos 

precedentes, por ex., para limpar os fios de urdidura 
13/00 Detalhes de máquinas dos grupos precedentes (de uso 

geral na manipulação de materiais filamentares B 65 H) 
13/02 . Mecanismos de parada 
13/04 . . sensíveis à ruptura, ao afrouxamento, ou à tensão 

excessiva dos fios, com detetores para cada fio 
separadamente ou para pequenos grupos de fios 

13/06 . . . mecânicos 

13/08 . . . elétricos 
13/10 . . sensíveis a dispositivos para medir linhas, por ex., 

parando as máquinas ao se atingir o comprimento 
desejado de urdidura 

13/12 . Mecanismos de acionamento de velocidade variável 
13/14 . . controlados automaticamente pela tensão da urdidura 
13/16 . Pentes ou outros dispositivos para produzir o afastamento 

dos fios 
13/18 . . com espaçamento ajustável 
13/20 . . com espaçamento fixo 
13/22 . Dispositivos de tensionamento 
13/24 . . para fios individuais 
13/26 . . para fios em forma de urdidura (controle do 

acionamento dos rolos de urdidura, ou similares, para 
manter a tensão constante 13/14) 

13/28 . Rolos de urdidura (cilindros para enrolar tecidos D 03 D 
49/20) 

13/30 . . com flanges 
13/32 . . . ajustáveis 
13/34 . . seccionais 
13/36 . . Meios para fixar a urdidura ao rolo 
13/38 . Prateleiras para armazenamento dos rolos 
 

 

D 02 J ACABAMENTO OU PREPARAÇÃO DE FILAMENTOS, FIOS, LINHAS, CORDÕES, CORDAS OU SIMILARES 
(ondulação ou encrespamento D 02 G; por tratamento com líquidos, gases ou vapores D 06 B; acabamento por outro método que não 
por tratamento líquido de fios em forma de urdidura ou lençol D 06 C; para assuntos de química, ver D 06 L, M, P, Q; tratamento 
durante a fabricação de cordas, aparelhos para tratamento auxiliar das cordas durante sua fabricação D 07 B) 

 
 

Nota 

Atenção para a Nota após o título da classe D 02. 
 

Índice da Subclasse  
 
MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA, 
FORMA OU SUPERFÍCIE.................................................... 1/00, 3/00 
REMOÇÃO DE CORPOS INDESEJÁVEIS.................................. 7/00 

 
 
COMBINAÇÕES DOS PROCESSOS 
ACIMA NÃO ABRANGIDOS POR 
QUALQUER GRUPO ISOLADO.................................................11/00 
OPERAÇÕES DE AQUECIMENTO OU 
ESFRIAMENTO NÃO ESPECÍFICAS 
DE UM DOS PROCESSOS ACIMA............................................13/00
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1/00 Modificação da estrutura ou das propriedades resultantes 
de uma determinada estrutura; Modificação, conservação 
ou restauração da forma física ou seção transversal, por 
ex., pelo emprego de matrizes ou rolos compressores 
(modificação apenas da superfície 3/00) 

1/02 . Encorpamento, por ex., pela formação de laços (por 
encrespamento, por ondulação D 02 G) 

1/04 . Compactação 
1/06 . Produção de irregularidades, por ex., de emaranhamentos 

ou outras características não uniformes, por ex., partes de 
grande ou pequeno encolhimento ou reforçadas e 
enfraquecidas 

1/08 . Entrelaçamento de filamentos constituintes sem provocar 
sua ruptura, por ex., utilizando correntes de ar turbulento 

1/12 . Modificação das propriedades de estiramento e 
encorpamento de fios texturizados ou de fios similares 
por pós-tratamento 

1/14 . Uniformização ou igualação de características não 
uniformes 

1/16 . Fricção ou processos similares, por ex., para redistribuir 
ou remover fibras 

1/18 . Separação ou espalhamento 
1/20 . Tensionamento ou distensionamento por ex., por vibração 

ou submissão à tensão eletrostática ou à descarga elétrica 
1/22 . Estiramento ou tensionamento, encolhimento ou 

afrouxamento, por ex., por meio de aparelhos de super ou 
subalimentação ou evitando estiramento (fiação por 
estiramento D 01 D 5/12) 

3/00 Modificação da superfície 
3/02 . por abrasão, raspagem, roçadura, corte ou entalhamento 

(enrugamento preliminar das fibras, por ex., para fiação, 
D 01 G 3/00) 

3/04 . por escovamento 
3/06 . por escovamento 
3/08 . . por compressão, por ex., por calandragem ou 

passagem a ferro 
3/10 . por denteação 
3/12 . pela remoção das extremidades salientes das fibras 
3/14 . . por corte 
3/16 . . por chamuscamento 
3/18 . Tratamento com substâncias sólidas, ou semi-sólidas, em 

partículas, por ex., cera (durante a formação da 
embalagem B 65 H 71/00; enceramento de fios ou 
similares como medidas acessórias durante a fiação ou a 
torção D 01 H 13/30) 

7/00 Limpeza, por ex., remoção de poeira, fibras soltas, 
extremidades chamuscadas (em combinação com corte, 
chamuscamento ou outra forma de remover extremidades 
salientes das fibras 3/12, 3/14, 3/16) 

11/00 Combinações, não abrangidas por qualquer um dos 
grupos precedentes, de processos incluídos nesses grupos; 
Instalações para executar essas combinações de processos 

13/00 Aquecimento ou resfriamento de fios, linhas, cordões, 
cordas ou similares não específicos de qualquer um dos 
processos incluídos nesta subclasse (aquecimento, 
resfriamento ou secagem durante a fiação ou a torção D 01 H; 
secagem de fios ou similares em geral F 26 B)
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D 03 TECELAGEM 
 
D 03 C MECANISMOS DE ABERTURA DA CALA; CARTÕES OU CORRENTES DE PADRÕES; PERFURAÇÃO DE 

CARTÕES; DESENHOS DE PADRÕES  
 
 
Índice da Subclasse 
 
MECANISMOS DE ABERTURA DA CALA 
 Maquinetas; para jacquard; came e outros 
 mecanismos de ação direta.............................1/00; 3/00; 5/00 
 Liças ................................................................................. 9/00 

 
 
 Mecanismos para fazer ourelas 
 não integrantes do mecanismo da cala............................11/00 

Outros mecanismos da formação de cala .....................7/00, 13/00 
CARTÕES OU CORRENTES DE PADRÕES; 
PERFURAÇÃO DE CARTÕES; MÉTODOS OU  
DISPOSITIVOS PARA PREPARAR PADRÕES . 15/00; 17/00; 19/00 
 
 

 

1/00 Maquinetas 
1/02 . Maquinetas de elevação única, isto é, maquinetas em que 

o mesmo cutelo ou equivalente funciona para cada 
passada (1/10 tem prioridade) 

1/04 . . Maquinetas de elevação única de cala aberta 
1/06 . Maquinetas de elevação dupla, isto é, maquinetas em que 

cutelos separados ou seu equivalente funcionam por 
passadas alternadas 

1/08 . . reversíveis, isto é, calas corretas abertas 
automaticamente quando o tear é movido para trás 

1/10 . Maquinetas de calas centrais, isto é, calas formadas pelo 
levantamento de alguns fios e abaixamento de outros, da 
posição central de cala fechada 

1/12 . Maquinetas que empregam mecanismos denteados em 
vez de cutelos 

1/14 . Características comuns a maquinetas de tipos diferentes 
(mecanismos de parada acionados pela operação 
defeituosa dos mecanismos de formação de calas D 03 D 
51/46) 

1/16 . . Disposições de maquinetas em relação ao tear 
1/18 . . Cutelos; Suportes de cutelos 
1/20 . . Ganchos; Platinas 
1/22 . . Agulhas; Caixas de agulhas; Tábuas de agulhas 
1/24 . . Cilindros; Batentes de cilindros 
1/26 . . Facilitando o engate dos ganchos com os cutelos 
1/28 . . . por formação e eliminação consecutiva da folga 

entre ganchos e cutelos 
1/30 . . . em que todos os ganchos são desengatados dos 

cutelos, sendo depois desengatados os ganchos 
selecionados 

1/32 . . . em que todos os ganchos são engatados nos 
cutelos, sendo depois desengatados os ganchos 
não selecionados 

1/34 . . Dispositivos em que os fios da urdidura são colocados 
em níveis diferentes para evitar atravancamento 

1/36 . . Dispositivos economizadores de cartões ou correntes, 
por ex., maquinetas com troca de cilindros 

3/00 Mecanismos para fazer jacquard (controle do jacquard 
por varredura do desenho 17/06; para teares Axminster de 
pinças D 03 D 39/08) 

3/02 . Mecanismos de elevação simples 
3/04 . . do tipo de cala aberta 
3/06 . Mecanismo de elevação dupla 

3/08 . . do tipo de cala aberta 
3/10 . Mecanismo de cala central 
3/12 . Mecanismos de calas múltiplas; isto é, mecanismos que 

levantam os fios da urdidura a alturas diferentes, por ex., 
para tecer panos felpudos 

3/14 . Mecanismos que não empregam cutelos, por ex., que 
empregam cordas com nós, que passam por fendas 

3/16 . Mecanismos Verdol ou outros mecanismos jacquard 
equipados com agulhas intermediárias acionadas por 
força motriz entre as agulhas de leitura e os ganchos 

3/18 . Mecanismos para ourelas 
3/20 . Mecanismos de acionamento elétrico 
3/22 . Mecanismos de acionamento a fluido 
3/24 . Características comuns a mecanismos jacquard de tipos 

diferentes 
3/26 . . Disposições gerais de mecanismos jacquard ou sua 

disposição em relação ao tear 
3/28 . . Dispositivos de procura da passada; Dispositivos para 

impedir que a cala seguinte seja aberta durante a 
parada do tear 

3/30 . . Dispositivos em que os ganchos são acionados 
positivamente para fechar a cala 

3/32 . . Dispositivos de acionamento de mecanismos jacquard 
3/34 . . . Mecanismos de acionamento de cilindros 
3/36 . . . Mecanismos de acionamento das garras 
3/38 . . Tábuas de penteadores 
3/40 . . Estruturas de cordas para liças 
3/42 . . Disposições de cordas para liças 
3/44 . . Chumbos ou pesos para liças (lingões) 

5/00 Cames ou outros mecanismos de ação direta dos 
quadros de liças, isto é, que acionam os quadros de liças 
sem a intervenção de dispositivos de suprimento de 
força 

5/02 . acionados por cames rotativos 
5/04 . . Estrutura ou forma dos cames (cames em geral F 16 

H 53/00) 
5/06 . acionados por dispositivos outros que não cames rotativos 

7/00 Mecanismos para tecelagem de gaze de algodão (leno) 
ou outros mecanismos de cala similares 

7/02 . Liças de gaze
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7/04 . Mecanismos com discos que oscilam em torno de um 
eixo no sentido da trama e com aberturas para os fios de 
urdidura 

7/06 . Mecanismos com agulhas de buraco para deslocar os fios 
transversalmente a outros fios de urdidura 

7/08 . Dispositivos para torção repetida dos fios de urdidura na 
mesma direção 

9/00 Liças; Quadros de liças (para calas de gaze de algodão 
7/00) 

9/02 . Liças 
9/04 . . Liças metálicas 
9/06 . Quadros de liças 

11/00 Mecanismos para tecer ourelas não integrantes do 
mecanismo de cala (mecanismos para ourelas 3/18; 
mecanismo para ourela de gaze de algodão 7/00) 

13/00 Mecanismos de cala não incluídos em outro local 

15/00 Cartões ou correntes de padrões 
15/02  Correntes de metal, de madeira ou de materiais similares 

com elementos salientes indicadores da padronagem 
15/04 . Cartões ou papéis perfurados para indicar a padronagem 
15/06 . Aparelhos para colocar cavilhas em cartões de 

padronagem ou removê-las dos mesmos 
15/08 . Aparelhos para unir, por ex., amarrando ou separando 

cartões de padronagem 

17/00 Dispositivos para perfuração de cartões (marcação dos 
portadores de dados em forma digital G 06 K) 

17/02 . de controle manual, isto é, os furos a perfurar devem ser 
determinados pelo operador 

17/04 . . de acionamento mecânico 
17/06 . automáticos, isto é, o desenho é explorado opticamente 

ou de outra forma para controlar o aparelho de perfuração 
ou para controlar diretamente o tear jacquard 

19/00 Diversos métodos ou dispositivos relativos ao desenho 
ou à execução de padrões 

 

 

D 03 D TECIDOS; MÉTODOS DE TECER; TEARES  
 

Notas 

(1) A classe D 06 tem prioridade sobre esta subclasse, no que diz respeito a invenções relativas à processos que envolvem tanto etapas de 
tecelagem como de acabamento ou no que diz respeito a invenções relativas aos tecidos acabados.  

(2) Um determinado método de tecelagem é classificado no grupo que designa o pano tecido, a menos que o método seja caracterizado 
pela operação de um determinado tear e não pela produção de um determinado tecido. Neste caso, o método é classificado no grupo 
referente ao tear. 

(3) Nesta subclasse, para fins de classificação de invenções, se houver dúvidas quanto a qual das características principais de uma 
invenção é a mais importante (que é, geralmente, a característica mais restrita), os grupos referentes a tecidos devem ser considerados 
na ordem em que aparecem em cada nível da subdivisão, exceto os que mencionam tecidos felpudos que devem preceder os grupos 
relativos a outros tecidos. 

 
Índice da Subclasse 

 
TECIDOS OU MÉTODOS CORRESPONDENTES 
DE TECELAGEM  
 Caracterizados por: estrutura do fio ou 
 do material; sua forma; sua flexibilidade; 
 sua elasticidade ...........................................15/00; 3/00; 7/00;  
  17/00 
 
 Tipos de Tecidos 
 Tecidos abertos; tecidos felpudos; gazes 
 Plumetis ou tecidos recamados........9/00; 27/00; 19/00; 

21/00 
 
 com disposição especial da urdidura ou 
 dos fios da trama; tecidos de camadas 
 múltiplas não incluídos em outro local...... 13/00; 11/00 
 para artigos específicos .......................................... 1/00 
 outros tipos ........................................................... 25/00 
 Ourelas .................................................................. 5/00; 47/40 

 Métodos gerais de tecelagem  
 não específicos 
 de determinado tecido ou tear.........................................23/00 
TEARES OU MÉTODOS CORRESPONDENTES 
DE TECELAGEM  
 Teares manuais ...............................................................29/00 

Caracterizados pelo artigo a ser tecido: 
 do tipo plumetis para motivos decorativos 
 semelhantes a bordados; para tecidos estreitos 
 do tipo de fitas; para tecidos felpudos; outros 
 tipos para outras espécies de  
 tecidos..................................................... 31/00; 35/00; 39/00;  

41;00 
 Caracterizados por sua estrutura: circular; com 
 caixas de recambio de tramas; com mudança 
 automática da trama; do tipo sem  
 lançadeira ................................................ 37/00; 43;00; 45;00;  
  ...............................................................................47;00 
 Teares múltiplos..............................................................33/00 
 Detalhes gerais e características 
 estruturais........................................................................49/00 
 Acionamento; partida; parada do 
 Tear ...............................................................................51/00 
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Tecidos; Métodos de tecelagem outros que não os caracterizados 
pela operação de um tear determinado 

1/00 Tecidos destinados à fabricação de artigos específicos 
1/02 . Artigos infláveis 
1/04 . Artigos em forma de saco ou bolsa 
1/06 . Cadarços para guarnição de cortinas 
1/08 . Cadarços de acionamento (cadarços de acionamento 

para venezianas, per se E 06 B 9/382) 
3/00 Tecidos caracterizados por sua forma 
3/02 . Tecidos tubulares 
3/04 . Tecidos contínuos 
3/06 . Tecidos de largura variável 
3/08 . Tecidos arqueados, corrugados ou similares 
5/00 Ourelas 
7/00 Tecidos destinados a serem flexíveis, isto é, a recuperar 

sua forma depois de submetidos a compressão 
9/00 Tecidos abertos (cadarços de acionamento 1/08) 
11/00 Tecidos duplos ou de camadas múltiplas não incluídos 

em outro local  
11/02 . Tecidos formados com bolsos, tubos, laçadas, pregas 

dobras (tecidos para cadarços de guarnição de cortinas 
1/06; tecidos consistindo em um único tubo 3/02) 

13/00 Tecidos caracterizados pela disposição especial dos fios 
da urdidura ou dos fios da trama, por ex., com os fios da 
trama encurvados, com os fios da urdidura 
descontínuos, com os fios da urdidura ou da trama em 
diagonal 

15/00 Tecidos caraterizados pelo material ou pela estrutura do 
fio ou por outros elementos usados na urdidura ou na 
trama 

15/02 . sendo os elementos da urdidura ou da trama de material 
rígido, por ex., fio metálico, junco, ripas 

15/04 . tecidos para produzirem formas ou efeitos mediante 
diferença de encolhimento 

15/06 . utilizando fios de sustentação ou apoio, isto é, fios que se 
removem depois da tecelagem 

15/08 . utilizando fios esticáveis ou elásticos (tecidos cujas 
propriedades elásticas ou de esticamento decorrem da 
maneira de tecer 17/00) 

15/10 . utilizando fios com coeficientes de fricção altos ou baixos 
15/12 . utilizando fios à prova de calor ou de fogo 
17/00 Tecidos com propriedades elásticas ou de esticamento 

decorrente da maneira de tecer (tecidos que utilizam fios 
esticáveis ou elásticos 15/08) 

19/00 Tecidos de gaze ou de gaze de algodão (leno) 
21/00 Tecidos plumetis ou recamados 
23/00 Métodos gerais de tecelagem não específicos da 

produção de determinado tecido ou do emprego de 
determinado tear; Teceduras não incluídas em qualquer 
outro grupo isolado 

25/00 Tecidos não incluídos em outro local  
27/00 Tecidos felpudos 
27/02 . em que a felpa é formada pela urdidura ou pela trama 

27/04 . . Tecidos felpudos por trama 
27/06 . . Tecidos felpudos por urdidura 
27/08 . . . Tecidos felpudos tipo esponja (terry) 
27/10 . . Panos tecidos face contra face, por ex., veludo duplo 
27/12 . em que os tufos de felpas são inseridos durante a 

tecelagem 
27/14 . . com tufos em torno da urdidura 
27/16 . . com tufos em torno da trama 
27/18 . Tecidos de chenile 

Teares; Métodos de tecer caracterizados pela operação de teares 
Especiais 

29/00 Teares manuais 
31/00 Teares para tecelagem de plumetis, tecidos recamados 

ou outros teares para formação, nos tecidos, de motivos 
decorativos semelhantes a bordados 

33/00 Teares múltiplos, isto é, dois ou mais teares conjugados, 
com ou sem mecanismos comuns (35/00 tem prioridade) 

35/00 Teares para produção de pequenos artigos, isto é, teares 
para tecelagem de fitas ou outros artigos estreitos (47/00 
tem prioridade) 

37/00 Teares circulares (teares para tecer tecidos separados 
dispostos em um círculo ou polígono 33/00) 

39/00 Teares para tecidos felpudos 
39/02 . Teares Axminster, isto é, em que os tufos de felpas são 

inseridos durante a tecelagem 
39/04 . . Teares Axminster de bobinas 
39/06 . . . Armações para tubos e bobinas de fios felpudos 
39/08 . . Teares Axminster de pinças 
39/10 . Teares de arames para tapeçaria, por ex., para tecer 

tapetes aveludados ou tapetes de Bruxelas ou Wilton, 
sendo a felpa formada por meio de arame trançado como 
trama 

39/12 . . M ecanismos para acionar arames de felpas 
39/14 . . Estrutura dos arames de felpas, por ex., arames de 

felpas que cortam 
39/16 . Teares para pelúcia dupla, isto é, para tecelagem de dois 

tecidos felpudos, um de frente para o outro 
39/18 . . Separando duas camadas de pelúcia, por ex., por corte 
39/20 . Teares que formam felpas sobre arames trançados como 

urdidura 
39/22 . Teares para tecidos felpudos tipo esponja (terry looms) 
39/24 . Dispositivos para cortar a felpa no tear (arames de felpa 

que cortam 39/14; separando duas camadas de pelúcia 
39/18) 

41/00 Teares não incluídos em outro local, por ex., para 
tecelagem de fios de chenile; Detalhes próprios desses 
teares 

43/00 Teares com caixas de recambio 
43/02 . com caixas descendentes 
43/04 . . Mecanismos de comando 
43/06 . com caixas rotativas 
43/08 . . Mecanismos de comando 
43/10 . Retentores de trama, isto é, meios para impedir o 

emaranhamento dos fios de trama
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45/00 Teares com reabastecimento automático da trama 
(reabastecimento automático em teares para pequenos 
artigos 35/00, em teares circulares 37/00; bobinas 
reenroladas no tear D 03 J 1/12) 

45/02 . Controle do reabastecimento 
45/04 . . Apalpadores de carretéis ou outros detetores para dar 

início ao reabastecimento (mecanismos de parada da 
trama 51/34) 

45/06 . . . mecânicos 
45/08 . . . . do tipo de deslizamento lateral 
45/10 . . . elétricos 
45/12 . . . ópticos 
45/14 . . Reservando o momento do reabastecimento ou da 

inserção de cor necessária até que a lançadeira vazia 
retorne à extremidade do reabastecimento do tear 

45/16 . . . selecionando assim a trama da cor certa 
45/18 . . Apalpadores de lançadeiras ou outros dispositivos 

para impedir o reabastecimento, caso a lançadeira 
esteja mal colocada na caixa respectiva (mecanismos 
de parada da lançadeira 51/40) 

45/20 . Mudança de bobinas, carretéis ou outros elementos da 
lançadeira 

45/22 . . efetuada com a lançadeira na caixa normal de 
lançadeiras 

45/24 . . efetuada de outra maneira que não na caixa normal 
45/26 . . Depósitos 
45/28 . . . para um tipo de fio, por ex., da mesma cor 
45/30 . . . . rotativos 
45/32 . . . para fios de vários tipos, por ex., multicores 
45/34 . Mudança de lançadeira 
45/36 . . sendo a lançadeira usada substituída pela nova no 

mesmo compartimento da caixa de lançadeiras 
45/38 . . Caixa de lançadeiras com um compartimento 

complementar que é usado apenas durante o 
reabastecimento 

45/40 . . . sendo a lançadeira usada acomodada no 
compartimento normal e a nova retirada do 
compartimento complementar 

45/42 . . . sendo a lançadeira usada acomodada no 
compartimento complementar e a nova retirada 
do compartimento normal 

45/44 . . Depósitos 
45/46 . . . para um tipo de fio, por ex., de cor única 
45/48 . . . para fios de vários tipos, por ex., multicores 
45/50 . Corte, retenção, manipulação, ou eliminação de pontas de 

tramas 
45/52 . . Corte da trama da lançadeira vazia próximo à 

lançadeira e retenção do pedaço preso ao tecido 
45/54 . . Corte da trama nova e retenção do pedaço preso ao 

tecido 
45/56 . . Corte de tramas esgotadas e novas na ourela 
45/58 . . Eliminação da reserva de ponta ou das extremidades 

da trama nova da bobina nova 
45/60 . . . principalmente por meio de corrente de ar ou 

sucção 
45/62 . . Eliminação de refugos das extremidades cortadas da 

trama (45/58 tem prioridade) 

47/00 Teares em que a bobina da trama não passa através da 
cala, por ex., teares sem lançadeiras, teares de pinças, 
teares de falsa lançadeira (teares circulares 37/00) 

47/02 . em que são inseridas laçadas de fio de trama contínua, 
isto é, passadas duplas de lançadeira (47/27 tem 
prioridade) [3] 

47/04 . . por meio de uma agulha de movimento alternado com 
o furo permanente enfiado com linha 

47/06 . . por meio de uma agulha articulada com o furo 
permanentemente enfiado com linha 

47/08 . . . sendo o trajeto da agulha modificado por cames, 
articulações, ou outros meios 

47/10 . . por meio de uma agulha bifurcada que impele a 
laçada da trama através da cala 

47/12 . em que são inseridas passadas simples de lançadeira do 
fio de trama, isto é, com formação de cala entre cada 
passada da lançadeira (47/27 tem prioridade) [3] 

47/14 . . por meio de uma agulha de pinça que apanha a 
extremidade da trama através da cala 

47/16 . . por meio de uma agulha de pinça que penetra vazia na 
trama e a arrasta na sua volta 

47/18 . . com dois dispositivos de introdução da trama 
encontrando-se no centro ou próximo ao centro da 
cala e transferindo a trama de uma para outra 

47/20 . . Características estruturais do dispositivo de inserção 
do fio nos elementos de introdução 

47/22 . . . adaptadas para manipular uma laçada de trama 
parcialmente introduzida na cala e depois esticá-la  

47/23 . . . Garras de fio (em falsas lançadeiras ou em 
lançadeiras de garra D 03 J 5/06) [3] 

47/24 . . por meio de uma lançadeira de pinças ou de uma falsa 
lançadeira (teares de cala de ondulação móvel 47/26; 
mecanismos de introdução para lançadeiras 49/24; 
lançadeiras de pinças ou falsas lançadeiras per se D 
03 J 5/06) 

47/25 . . . inseridos a partir de um só lado do tear [3] 
47/26 . . Teares de cala de ondulação móvel 
47/27 . Mecanismos de acionamento ou de guia para inserção da 

trama [3] 
47/28 . em que a trama por si própria é projetada na cala 
47/30 . . por jato de gás 
47/32 . . por jato de líquido 
47/34 . Manipulação da trama entre o ponto de armazenagem e os 

meios de introdução 
47/36 . . Medição e corte da trama 
47/38 . . Mecanismos de padronagem da trama 
47/39 . em que sejam manuseados junco, palha, lâminas, material 

para tecido de crina ou similar [3] 
47/40 . Formação de ourelas 
47/42 . . por tricotagem ou entrelaçamento de laçadas de trama 
47/44 . . . com fio de ourela adicional 
47/46 . . por meio de uma lançadeira de ourela ou outro 

dispositivo passando o fio de ourela através da laçada 
de trama (por tricotagem 47/44) 

47/48 . . pela introdução da extremidade cortada da trama na 
cala seguinte, por ex., por reentrada, por sopro 

47/50 . . por adesão 
49/00 Detalhes ou características estruturais não peculiares a 

teares de um tipo determinado (tempereiros D 03 J 1/22) 
49/02 . Estrutura da armação do tear 
49/04 . Controle da tensão da urdidura ou do tecido 
49/06 . . Mecanismo de desenrolamento da urdidura (estrutura 

do rolo da urdidura D 02 H) 
49/08 . . . Freios do rolo da urdidura 
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49/10 . . . Acionamento do rolo da urdidura para desenrolar 
a urdidura 

49/12 . . Controle da tensão da urdidura por outros meios que 
não pelo mecanismo de desenrolamento 

49/14 . . . Compensação de diferenças de tensão durante a 
formação da cala 

49/16 . . . Urdidura alimentada por casal 
49/18 . . Dispositivos para indicar a tensão da urdidura 

(medição da tensão dos fios em geral G 01 L 
5/04)49/20 . . Mecanismos de 
enrolamento; Rolos para tecidos (prateleiras para 
armazenagem de rolos D 02 H) 

49/22 . . Guia-fios; Varetas de cruzamento; Peitoris 
49/24 . Mecanismos para inserção da lançadeira na cala 

(lançadeiras per se D 03 J 5/00) 
49/26 . . Mecanismos de expulsão, por ex., para propulsão de 

lançadeiras de pinças ou falsas lançadeiras 
49/28 . . . Mecanismos de acionamento do braço de 

expulsão 
49/30 . . . . comandados por cames 
49/32 . . . . comandados por molas previamente 

tensionadas ou equivalentes 
49/34 . . . . comandados por pressão de líquido ou gás 
49/36 . . . Mecanismos de espada; Meios de parada para os 

mesmos (correias de freios 49/40) 
49/38 . . . Braços de mecanismo de espada; Meios de parada 

para os mesmos (correias de freios 49/40) 
49/40 . . . Correias de freios; Correias tira-tacos; Elementos 

de correia similares 
49/42 . . em que a lançadeira é propelida por pressão de 

líquido ou gás 
49/44 . . em que a lançadeira é propelida por meios elétricos 

ou magnéticos 
49/46 . . em que a lançadeira é empurrada ou puxada 

positivamente (teares de cala de ondulação móvel 
47/26) 

49/48 . . colocação da lançadeira em posição de expulsão 
49/50 . . Dispositivos ou disposições diversos relativos à 

inserção da trama e não incluídos em outro local 
49/52 . Caixas de lançadeiras (caixas de recambio 43/00) 
49/54 . . Dispositivos de freagem; Lingüetas 
49/56 . . . Mecanismo equilibrador de pressão para a 

lançadeira, isto é, para reduzir a pressão da 
lingüeta antes da expulsão da trama 

49/58 . Guarda-lançadeira 
49/60 . Estrutura ou operação do batente 
49/62 . . Pentes montados no batente 
49/64 . . em que o batente pára ou se move lentamente, 

enquanto a trama está sendo inserida 
49/66 . . Leitos da lançadeira 
49/68 . Pentes ou pentes de batida não montados nos batentes 

(mecanismos de parada de pentes móveis 51/42) 
49/70 . Dispositivos para cortar fios da trama (corte da trama em 

teares com reabastecimento automático 45/50; aparelhos 
para cortar tecidos D 03 J 1/08) 

51/00 Dispositivos de acionamento, partida ou parada; 
Mecanismos de parada automática 

51/02 . Disposições gerais de mecanismos de acionamento 
51/04 . Controles manuais 
51/06 . utilizando métodos especiais de parada 
51/08 . . parada em pontos definidos no ciclo da tecelagem, ou 

deslocamento até esses pontos depois da parada  
51/10 . . parada súbita 
51/12 . para ajuste da velocidade 
51/14 . para redução temporária da velocidade 
51/16 . para variação cíclica da velocidade 
51/18 . Mecanismos de parada automática 
51/20 . . Mecanismos de parada por ruptura da urdidura 
51/22 . . . mecânicos 
51/24 . . . . em que as lamelas de ruptura de urdidura são 

suspensas nos fios individuais ou em 
pequenos grupos de fios da urdidura 

51/26 . . . . Liças detentoras 
51/28 . . . elétricas 
51/30 . . . . em que as lamelas de ruptura de urdidura são 

suspensas nos fios individuais ou em 
pequenos grupos de fios da urdidura 

51/32 . . . . Liças detentoras 
51/34 . . Mecanismos de parada da ruptura da trama 
51/36 . . . Garfos centrais de ruptura da trama 
51/38 . . . Garfos laterais de ruptura da trama 
51/40 . . Mecanismo de parada de lançadeiras 
51/42 . . . Mecanismo de pentes móveis 
51/44 . . que atuam em caso de funcionamento defeituoso dos 

mecanismos do tear 
51/46 . . . dos mecanismos de formação da cala 
 
 

 

D 03 J APARELHOS AUXILIARES DE TECELAGEM; FERRAMENTAS PARA TECELÕES; LANÇADEIRAS  

 

1/00 Aparelhos auxiliares combinados com os teares ou a eles 
associados 

1/02 . para tratamento da urdidura, por ex., limpeza, 
umedecimento 

1/04 . para tratamento da trama 
1/06 . para tratamento do tecido (corte de felpas no tear D 03 D 

39/24) 
1/08 . . para cortar o tecido 
1/10 . para indicar a padronagem ao tecelão 
1/12 . transferência de bobinas do tear para o local de 

enrolamento (máquinas de enrolamento de bobinas, per se 
B 65 H) 

1/13 . para cruzamento das urdiduras (cruzamento, em geral D 
02 H 9/00) [2] 

1/14 . Aparelhos para enfiar fios da urdidura em lamelas de 
ruptura da urdidura nas liças ou nos pentes 

1/16 . Aparelhos para juntar extremidades da urdidura 
(ferramentas para dar nós 3/00) 

1/18 . . para juntar, por ex., amarrar uma série completa de 
fios novos de urdidura a fios de urdidura usados 

1/20 . Medição do comprimento do tecido ou do número de 
passadas tecidas 

1/22 . Tempereiros 
1/24 . Espelhos ou outros dispositivos para inspeção de peças de 

teares 
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3/00 Ferramentas para tecelões, por ex., para dar nós 
3/02 . Ganchos de fixação no pente e de reentrada nas liças 

(passadores) 
3/04 . Ferramentas para enfiamento de lançadeiras (dispositivos 

de enfiamento em lançadeiras 5/20)5/00 Lançadeiras 
(lançadeiras para tecidos recamados D 03 D 31/00; 
lançadeiras para teares de pequenos artigos D 03 D 35/00; 
lançadeiras para teares circulares D 03 D 37/00; 
lançadeiras para ourelas D 03 D 47/46) 

5/02 . Estrutura do corpo da lançadeira 
5/04 . . Pontas de lançadeiras 
5/06 . Falsas lançadeiras; Lançadeiras de pinças 
5/08 . Suportes de carretéis, bobinas ou rolos 

5/10 . . Porta-bobina ou fusos 
5/12 . . . removíveis 
5/14 . . . articulados 
5/16 . . Pinças de bobinas, por ex., para lançadeiras de tear de 

mudança automática da bobina 
5/18 . . para bobinas sem suporte interno, isto é, lançadeiras 

sem suporte ou sem pinças de bobinas 
5/20 . Dispositivos de enfiamento em lançadeiras (ferramentas 

separadas para enfiamento de lançadeiras 3/04) 
5/22 . . para enfiamento automático, isto é, quando a 

lançadeira é lançada 
5/24 . Dispositivos de tensionamento  
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D 04 ENTRANÇAMENTO; FABRICAÇÃO DE RENDA; MALHARIA; PASSAMANARIA; PANOS NÃO 
TECIDOS 

 
D 04 B  MALHARIA 
 

Notas 

(1) Nesta subclasse, os grupos referentes a máquinas, aparelhos, dispositivos ou implementos incluem processos caracterizados por, ou 
dependentes de, seu uso, bem como os produtos desses processos. 

(2) Os produtos de malha, isto é, tecidos, só serão classificados nesta subclasse se possuírem características estruturais que digam 
respeito ao aspecto da malharia. 

 
Índice da Subclasse 
 
FORMAÇÃO DA TRAMA DAS MALHAS 
E MÁQUINAS PARA ESSE FIM 
 Processos gerais ou artigos de malha ............................... 1/00 
 Ferramentas ou implementos manuais; 
 máquinas ou aparelhos de uso doméstico 
 para tecer malhas ............................................3/00; 5/00/ 7/08 

Máquinas de tecer malhas de superfície 
 plana: com agulhas de movimento 

 independente; com agulhas fixas ................. 7/00; 11/00 
 Máquinas circulares de tecer 

 malhas: com agulhas de 
 movimento independente; com 

 agulhas de barbela ou de mola fixa ............. 9/00; 13/00 
 Detalhes ou dispositivos auxiliares 
 incorporados a essas máquinas ........................... 15/00; 35;00 

URDIDURA DAS MALHAS E MÁQUINAS PARA ESSE FIM 
 Processos gerais e artigos de malha................................21/00 
 Máquinas 
 de superfície plana; de outros tipos.....................23/00; 25/00 
 detalhes ou dispositivos auxiliares 
 incorporados a essas máquinas ............................27/00, 35/00 
APARELHOS AUXILIARES USADOS COM  
MÁQUINAS DE FAZER MALHAS.............................................37/00 
MANUFATURA DE CROCHÊ E 
APARELHOS PARA ESSE FIM 
 Processos; ferramentas ou implementos ....................31/00; 33/00 
 Detalhes ou dispositivos auxiliares 
 incorporados aos aparelhos...................................................35/00 
CONSERTOS; DESFIAMENTO.......................................17/00; 19/00 
PROCESSO E MÁQUINAS DE FAZER MALHAS 
NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL.....................................39/00 
 

 

Formação de tramas de malhas; Máquinas para esse fim 

1/00 Processos para formar tramas de malhas para produção 
de tecidos ou artigos sem o concurso de máquinas 
especiais; Tecidos ou artigos caracterizados por esses 
processos 

1/02 . Tecidos ou artigos felpudos com características similares 
de superfície 

1/04 . . caracterizados pelo material do fio 
1/06 . Tecidos ou artigos indesfiáveis 
1/08 . . caracterizados pelo material do fio 
1/10 . Tecidos ou artigos com padronagem 
1/12 . . caracterizados pelo material do fio 
1/14 . Outros tecidos ou artigos caracterizados principalmente 

pela utilização de fio feito de material específico 
1/16 . . fios sintéticos 
1/18 . . fios elásticos 
1/20 . . . fios encrespados 
1/22 . especialmente adaptados à fabricação de produtos de 

malharia de forma especial 
1/24 . . vestimentas 
1/26 . . . meias 
1/28 . . . luvas 
3/00 Ferramentas ou implementos manuais 
3/02 . Agulhas 
3/04 . Protetores de dedos; Tensores de fios 
3/06 . Suportes ou receptáculos para novelos 

5/00 Aparelhos ou máquinas de fazer malhas sem agulhas 
para uso doméstico (com agulha 7/08) 

7/00 Máquinas de fazer malhas de superfície plana com 
agulhas de movimento independente (máquinas de barras 
retas com agulhas fixas 11/00) 

7/02 . com um jogo de agulhas 
7/04 . com dois jogos de agulhas 
7/06 . . para formação de malhas do avesso ou de laços de 

dupla ligação 
7/08 . para uso doméstico 
7/10 . com dispositivo para estreitar ou alargar a fim de produzir 

artigos acabados 
7/12 . com dispositivo para incorporar fios felpudos 
7/14 . com dispositivo para incorporar fios na espessura dos 

tecidos de malha 
7/16 . para produção de tecidos que consistem em ou 

incorporam fios elásticos 
7/18 . incorporados com fios de trama ou embutidos 
7/20 . com dispositivo para mudar a estrutura do tecido, por ex., 

de tecido liso para tecido de malha sanfonada 
7/22 . com dispositivos especiais para começar artigos, por ex., 

com bordas indesfiáveis 
7/24 . para produzir tecidos com padronagem 
7/26 . . com padronagens coloridas 
7/28 . . com padronagens de malhas 
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7/30 . especialmente adaptadas à malharia de artigos de forma 
especial 

7/32 . . artigos tubulares 
7/34 . . . luvas 

9/00 Máquinas de malharia circular com agulhas de 
movimento independentes (com agulhas de molas ou de 
barbela 13/00) 

9/02 . com um jogo de agulhas 
9/04 . . com agulhas de mola ou de barbela 
9/06 . com cilindro de agulhas e mostrador para artigos 

nervurados 
9/08 . . para artigos do tipo interlock 
9/10 . com dois cilindros de agulhas para formação de malhas 

do avesso ou de laços de dupla ligação 
9/12 . com dispositivo para incorporar fios felpudos 
9/14 . com dispositivo para incorporar fibras soltas, por ex., com 

tecidos de felpas longas 
9/16 . com dispositivo para incorporar fios na espessura dos 

tecidos de malha 
9/18 . com dispositivo para emendar incorporando fios de 

reforço 
9/20 . com dispositivo para estreitar ou alargar; com movimento 

alternado, por ex., para malharia de porções planas 
9/22 . com dispositivo para mudar a estrutura do tecido, por ex., 

de tecido liso para tecido de malha sanfonada 
9/24 . com dispositivo especial para começar artigos, por ex., 

com bordas indesfiáveis 
9/26 . para produzir tecidos com padronagem 
9/28 . . com padronagens em cor 
9/30 . . . formando listras 
9/32 . . . . formando listras em cadeia 
9/34 . . . por revestimento 
9/36 . . . Motivos de mosaico (Intarsia) obtidos por 

movimento alternado 
9/38 . . com padronagem de malhas 
9/40 . com dispositivo para transferência dos artigos de malha 

de uma máquina para outra 
9/42 . especialmente adaptadas à produção de artigos de forma 

especial 
9/44 . . artigos tubulares alongados de pequeno diâmetro, por 

ex., revestimentos para cabos (revestimentos de cabos 
elétricos H 01 B 13/22) 

9/46 . . meias, ou partes das mesmas 
9/48 . . . meias indesfiáveis 
9/50 . . . . meias de malhas invisíveis 
9/52 . . . meias ortopédicas 
9/54 . . . debruns, por ex., debruns duplos ou virados 
9/56 . . . partes de calcanhares ou pontas 
9/58 . . luvas 

11/00 Máquinas de fazer malhas retas com agulhas fixas 
(máquinas de superfície plana com agulhas de movimento 
independente 7/00) 

11/02 . com um jogo de agulhas 
11/04 . com dois jogos de agulhas 
11/06 . com dispositivo para diminuir ou aumentar, a fim de 

produzir artigos acabados 
11/08 . com dispositivo para incorporar fios felpudos 
11/10 . com dispositivo para incorporar fios na espessura dos 

tecidos de malha 
11/12 . para produzir tecidos de, ou incorporando, fios elásticos 
11/14 . com dispositivo para mudar a estrutura do tecido, por ex., 

de tecido liso para tecido de malha sanfonada 

11/16 . com dispositivo especial para começar artigos, por ex., 
com bordas indesfiáveis 

11/18 . para produzir tecidos com padronagem 
11/20 . . com padronagens coloridas 
11/22 . . com padronagens de malhas 
11/24 . com dispositivo para transferir artigos de malha de uma 

máquina para outra 
11/26 . especialmente adaptadas à produção de artigos de forma 

especial 
11/28 . . meias ou partes das mesmas 
11/30 . . . meias indesfiáveis 
11/32 . . . debruns, por ex., debruns duplos ou virados 
11/34 . . . partes de calcanhares ou de pontas 
11/36 . . outros artigos do vestuário 

13/00 Máquinas circulares de fazer malhas com agulhas de 
mola fixa ou de barbela, por ex., tear circular francês 
(com agulhas de movimento independente 9/00) 

13/02 . com agulhas horizontais 

15/00 Detalhes de, ou dispositivos auxiliares incorporados à 
máquina de formar tramas de malhas, restritos a esse 
tipo de máquina (detalhes ou dispositivos auxiliares não 
assim limitados 35/00) 

15/02 . Pontos de transferência de malhas 
15/04 . . para máquinas de fazer malhas de barra reta 
15/06 . Platinas 
15/08 . Abridores de barbelas de agulhas; Escovas 
15/10 . Suporte das agulhas 
15/12 . . Dispositivos de escoramento para os mesmos 
15/14 . Cilindros de agulhas 
15/16 . . Dispositivos de acionamento para movimento 

alternado 
15/18 . Mostradores 
15/20 . Barras de agulhas 
15/22 . . Dispositivos de acionamento para as mesmas 
15/24 . Cabeçotes de platinas; Barras de platinas 
15/26 . Cavaletes 
15/28 . Compressores das agulhas 
15/30 . Dispositivos de acionamento das barras portadoras de fios 
15/32 . Sistema de cames ou conjuntos de comando de 

instrumentos de malharia 
15/34 . . para mostradores 
15/36 . . para máquinas de fazer malhas de superfície plana 
15/38 . Dispositivos para suprir, alimentar ou guiar a linha às 

agulhas  
15/40 . . Portadores ou suportes de rolos de fio 
15/42 . . . Armações para conjuntos de duas ou mais 

bobinas 
15/44 . . Dispositivos de tensionamento para fios individuais  
15/46 . . .  para fios elásticos 
15/48 . . Dispositivos alimentadores de fios 
15/50 . . . para fios elásticos 
15/52 . . . para máquinas de fazer malhas de barra reta 
15/54 . . Guias de fios 
15/56 . . . para máquinas de fazer malhas de superfície plana 
15/58 . . . para máquinas circulares de fazer malhas; 

Dispositivos de mudança do fio 
15/60 . . . . com dispositivos para prender ou cortar o fio 
15/61 . . . . . dispostos dentro de um círculo de agulhas 
15/62 . . . . com atadores de fios 
15/64 . . . para máquinas de fazer malhas de barra reta
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15/66 . Dispositivos para determinar ou controlar padronagem 
15/68 . . caracterizados pelos instrumentos de fazer malha 

utilizados 
15/70 . . . em máquinas de fazer malhas de superfície plana 
15/72 . . . em máquinas de fazer malhas de barra reta 
15/74 . . . Tambores de padronagem 
15/76 . . . Rodas de padronagem 
15/78 . . . Dispositivos elétricos 
15/80 . .  caracterizados pelas guias de fios utilizadas 
15/82 . .  caracterizados pelos cames de agulhas utilizados 
15/84 . . Cartões ou mecanismos jacquard (aparelhos de 

perfuração para os mesmos D 03 C) 
15/86 . . em máquinas de fazer malhas de superfície plana 
15/88 . Dispositivos para enrolar ou remover produtos de 

malharia 
15/90 . . para máquinas de fazer malhas de superfície plana 
15/92 . . pneumáticos 
15/94 . Mecanismos de acionamento não incluídos em outro local 
15/96 . . em máquinas de fazer malhas de superfície plana 
15/98 . . em máquinas de fazer malhas de barra reta 
15/99 . . de controle elétrico 

Conserto ou desfiamento de tecidos de malha 

17/00 Conserto de tecidos de malha por operações de 
malharia 

17/02 . por cerzimento 
17/04 . apanhando as malhas caídas 
19/00 Desfiamento de tecidos de malha 

Formação de urdidura de malhas; Máquinas para esse fim 

21/00 Processo de formar urdidura de malhas para produção 
de tecidos ou artigos sem o concurso de máquinas 
especiais; Tecidos ou artigos caracterizados por esses 
processos 

21/02 . Tecidos ou artigos felpudos possuindo características de 
superfície similares 

21/04 . . caracterizados pelo material do fio 
21/06 . Tecidos ou artigos com padronagem (tecidos de malha 

aberta 21/10) 
21/08 . . caracterizados pelo material do fio 
21/10 . Tecidos de malha aberta 
21/12 . . caracterizados pelo material do fio 
21/14 . Tecidos caracterizados pela incorporação por malharia de 

fios de reforço, de fios de ligação ou de fios decorativos, 
em um ou mais fios, velos ou camadas de tecidos; 
Tecidos que incluem pequenos elementos auxiliares, por 
ex., para fins decorativos (tecidos felpudos 21/02; panos 
não tecidos per se D 04 H) 

21/16 . . incorporando fios sintéticos 
21/18 . . incorporando fios elásticos 
21/20 . especialmente adaptados à malharia de artigos de forma 

especial 

23/00 Máquinas de fazer malhas para urdidura plana 
23/02 . com dois jogos de agulhas 
23/04 . com agulhas de malharia de movimento independente 
23/06 . para produzir tecidos que consistem em, ou incluem, fios 

elásticos 
23/08 . com dispositivos para incorporação de fios felpudos 
23/10 . para fazer malhas através de fios, velos, ou camadas de 

tecidos, ou em torno de materiais de núcleo alongado 

23/12 . com dispositivo para incorporar tramas sem malha, que se 
estendem de ourela a ourela 

23/14 . com dispositivos para incorporar pequenos elementos 
auxiliares, por ex., para efeitos decorativos 

23/16 . especialmente adaptadas à produção de tecidos ou telas 
de artigos de forma ou configuração especial 

23/18 . . com dispositivo para diminuir ou aumentar 
23/20 . . para produzir telas para pernas de meias 
23/22 . com meios especiais para guiar o fio 
23/24 . com dispositivos de compressão de agulhas de recorte 

para produzir padronagens 

25/00 Máquinas de formar urdidura de malhas não incluídas 
em outro local  

25/02 . Máquinas tubulares 
25/04 . Máquinas milanesas 
25/06 . Máquinas de crochê para fazer galões 
25/08 . . para produzir tecidos felpudos 
25/10 . . para produzir tecidos com padronagens 
25/12 . . . com guias de fios de trama de movimento 

independente, controlados por mecanismos 
jacquard 

25/14 . . especialmente adaptadas à produção de artigos de 
forma especial 

27/00 Detalhes de ou dispositivos auxiliares incorporados a 
máquinas de formar urdidura de malhas, restritos a 
esse tipo de máquinas (detalhes ou dispositivos auxiliares 
não assim restritos 35/00) 

27/02 . Guias de fios de urdidura 
27/04 . Platinas 
27/06 . Barras de agulhas; Barras de platinas 
27/08 . . Dispositivos de acionamento para os mesmos 
27/10 . Dispositivos para suprimento, alimentação ou guia dos 

fios às agulhas (em geral B 65 H) 
27/12 . . Dispositivos de tensionamento para fios individuais 
27/14 . . Disposições das barras de tensionamento dos fios 
27/16 . . Rolos de urdidura; Suportes para os mesmos 
27/18 . . . Dispositivos de freagem de rolos de urdidura para 

tensionamento dos fios 
27/20 . . . Dispositivos de acionamento de rolos de urdidura 
27/22 . . . . de controle elétrico 
27/24 . . Conjunto de barras de guias de fios 
27/26 . . . Dispositivos de escoramento para os mesmos 
27/28 . . . . com disposições para reduzir o número de 

elementos das correntes de padronagem 
27/30 . . . . com mecanismos de acionamento incluindo 

dispositivos de multiplicação de força 
27/32 . . . com guias de fios de movimento independente, 

controlados por mecanismos jacquard 
27/34 . Dispositivos de enrolamento ou remoção de produtos de 

malharia 
27/36 . . com tempereiros 

Confecção de crochê; Aparelhos para esse fim (máquinas para 
galões de crochê para malhas de urdidura 25/06)  

31/00 Processos de fazer crochê para a produção de tecidos ou 
artigos 

31/02 . Tiras ou fios de crochê 

33/00 Ferramentas ou aparelhos para fazer crochê 
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35/00 Detalhes de, ou dispositivos auxiliares incorporados a 
máquinas de fazer malhas, não incluídos em outro 
local 

35/02 . Ferramentas ou instrumentos para malharia não 
incluídos nos grupos 15/00 ou 27/00 (manufaturados 
de agulhas B 21 G 1/00)35/04 . .
 Agulhas de barbela 

35/06 . . Agulhas de lingüeta deslizante 
35/08 . . Agulhas de mola ou de barbela 
35/10 . Dispositivos de indicação, alarme ou segurança, por 

ex., mecanismos de parada 
35/12 . . acionados pelo esgotamento do fio 
35/14 . . acionados pela ruptura do fio 
35/16 . . . com detetores associados a uma série de fios 
35/18 . . acionados pelo rompimento, má colocação ou 

funcionamento defeituoso dos instrumentos de 
malharia 

35/20 . . acionados por defeitos, por ex., furos nos produtos 
de malharia 

35/22 . Dispositivos para tratamento preparatório dos fios 
35/24 . . por umedecimento ou lubrificação 
35/26 . . por aquecimento 
35/28 . Dispositivos para lubrificação de peças de máquinas 

(em geral F 16 N) 

35/30 . Dispositivos para controle da temperatura de peças de 
máquinas 

35/32 . Dispositivos para remover cotão ou penugem 
35/34 . Dispositivos para cortar tecidos de malha 
35/36 . Dispositivos para estampar, revestir ou felpar tecidos 

de malha 
37/00 Aparelhos ou dispositivos auxiliares para máquinas 

de tecer malhas (cartões jacquard, correntes de 
padronagem, aparelhos para perfuração dos mesmos D 
03 C) 

37/02 . com máquinas para fazer malhas de trama 
37/04 . . para inserção ou ajuste de pinos de padronagem ou 

elementos similares em tambores ou rodas de 
padronagem 

37/06 . com máquinas para fazer malhas de urdidura 

39/00 Processos, máquinas ou aparelhos diversos de 
malharia não incluídos em outro local 

39/02 . com o suporte da peça em forma de parafuso 
39/04 . adaptados à malharia combinada de trama e urdidura 
39/06 . adaptados à tecelagem e malharia combinadas 
39/08 . Máquinas de costura modificadas para fazer malhas

 
 
 
D 04 C ENTRANÇAMENTO OU MANUFATURA DE RENDA, INCLUSIVE RENDA DE BILRO OU RENDAS QUÍMICAS 

(rendas que passaram por um processo químico de carbonização para eliminação de partes do tecido); MÁQUINAS DE 
TRANÇAR; TRANÇAS; RENDAS (máquinas para fazer solas com material em tiras A 43 D 29/;00; tratamento de juncos B 27 J 
1/00)

 

1/00 Tranças ou rendas, por ex., renda de bilro; Processos 
para manufatura das mesmas 

1/02 . feitas com materiais específicos 
1/04 . . Rendas químicas ou similares 
1/06 . Tranças ou rendas para fins especiais 
1/08 . . Tecidos de tule (filó) 
1/10 . . . Tecidos de tule com desenhos 
1/12 . . Cordas, cordões ou cabos 

3/00 Máquinas para fazer tranças ou rendas 
3/02 . com porta-carretéis guiados exclusivamente por 

chapas direcionais ou cabeçotes de bobinas 
3/04 . . com porta-carretéis guiados por movimento 

alternado em trajetórias sem fim 
3/06 . . com porta-carretéis movendo-se sempre na mesma 

direção em trajetórias sem fim 
3/08 . . com meios para sobreposição de fios ou tranças 
3/10 . . com meios para formar laçadas, orelhas ou ilhoses 

nas bordas 
3/12 . . com meios para introduzir fios de núcleo 
3/14 . . Porta-carretéis 
3/16 . . . para carretéis horizontais 
3/18 . . . para carretéis verticais 
3/20 . . Disposições de cabeçotes de bobinas e chapas de 

guia ou direcionais na máquina 
3/22 . . Chapas de guias ou direcionais (com meios para 

controlar os porta-carretéis 3/24) 
3/24 . . Dispositivos para controlar porta-carretéis para 

obter padronagens, por ex., dispositivos em placas 
de guia direcionais 

3/26 . . . parando os cabeçotes de bobinas 
3/28 . . . parando unicamente o porta-carretel 
3/30 . . . controlando as chaves das placas de guia ou 

direcionais 
3/32 . . Introdução de padrões 
3/34 . . Batedores ou mecanismos de batida 
3/36 . . Armações 
3/38 . . Mecanismos de acionamento; Mecanismos de 

partida ou parada 
3/40 . para confecção de tranças tubulares por sistemas de 

alimentação dos fios circulando em torno e à mesma 
distância do centro de entrançamento 

3/42 . . com meios para formar calas pelo controle de 
guias de fios individuais 

3/44 . . com meios para formar calas afastando 
sucessivamente grupos diferentes de fios, 
utilizando os mesmos dispositivos de guia 

3/46 . . com porta-fios apoiados em rolos 
3/48 . Dispositivos auxiliares 

5/00 Máquinas para fazer renda de bilro ou torçal 
5/02 . Teares de rede para tecidos de tule 
5/04 . Máquinas para cortinas de renda ou tule 
5/06 . Máquinas para fabricação de tecidos de renda de torçal 
5/08 . Porta-bobinas (bobinas B 65 H 75/02) 
5/10 . Guias de porta-bobinas; Acionamento para porta-

bobinas oscilatórios 
5/12 . Acionamentos para avanço dos porta-bobinas 
5/14 . . Introdução de padrões 
5/16 . Dispositivos de alimentação ou guia dos fios de 

urdidura 
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5/18 . . Barras de guia; Dispositivos de guia para as 

mesmas; Introdução de padrões pelo controle dos 
mesmos 

5/20 . . Seletores ou platinas; Introdução de padrões pelo 
controle dos mesmos 

5/22 . Dispositivos para as peças que saem da máquina 

 
5/24 . Mecanismos de acionamento; Mecanismos de partida 

ou parada 
5/26 . Dispositivos auxiliares 

7/00 Ferramentas ou aparelhos para fazer tranças ou 
rendas a mão

 

D 04 D PASSAMANARIA; FITAS, CADARÇOS OU TIRAS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL (guarnições ou enfeites para 
chapéus, por ex., tiras para chapéus, A 42 C 5/00; artes decorativas B 44; fios ou linhas D 02 G; tecelagem D 03; tranças ou rendas D 
04 C; panos não tecidos D 04 H) 
 

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o sentido indicado: 
– "passamanaria" significa artigos decorativos ou de ornamentação feitos total ou parcialmente com tecidos ou materiais análogos 

ou com tiras de tecidos ou de materiais análogos para fins decorativos ou de adorno, não incluídos em outro local. 

 

1/00 Cordões ou outras guarnições decorativas ou ornamentais 
alongadas semelhantes, feitas de materiais filamentares 
(cabos ou cordas em geral D 07 B) 

1/02 . por torção de cordões em torno de núcleos centrais 
1/04 . incorporando ou enfiando pérolas ou contas em material 

filamentar 
3/00 Guarnições de chenile (fios de chenile D 02 G; fabricação 

de guarnições de chenile por tecelagem D 03 D) 
5/00 Franjas (com borlas 7/08) 
7/00 Artigos têxteis decorativos ou ornamentais 
7/02 . Artigos planos 
7/04 . Artigos tridimensionais (botões ornamentais A 44 B 1/04) 
7/06 . . Bolas de tufos, por ex., pompons 

7/08 . . Borlas ou franjas com borlas 
7/10 . . Estruturas decorativas em forma de laços (gravatas 

com nós ou laços prontos A 41 D 25/02) 
9/00 Fitas, cadarços, debruns, tiras, vivos, ou outras tiras 

decorativas ou ornamentais não incluídos em outro local 
(fabricados como produtos em camadas B 32 B; barbantes 
para fins de embalagem B 65 D; fitas adesivas C 09 J 7/02; 
fabricados por tecelagem D 03; fabricados por 
entrançamento D 04 C) 

9/02 . fabricados pela dobra de tiras de tecido no sentido do 
comprimento 

9/04 . feitos com várias tiras ou elementos 
9/06 . fabricados pelo processamento de matérias plásticas 
11/00 Aparelhos ou dispositivos para enfiar fitas  

(agulhas D 05 B) 

 

D 04 G FABRICAÇÃO DE REDES POR MEIO DE NÓS EM MATERIAIS FILAMENTARES; FABRICAÇÃO DE TAPETES OU 
TAPEÇARIAS EM PONTO DE NÓS; FORMAÇÃO DE NÓS NÃO INCLUÍDA EM OUTRO LOCAL (atadeiras para 
colhedeiras A 01 D 59/04; redes metálicas B 21 F; amarração de artigos por nós B 65 B; formação de nós associada ao enrolamento 
ou ao desenrolamento B 65 H 69/00; formação de nós na tecelagem D 03 J; fabricação de redes, tapetes ou tapeçarias por outras 
técnicas, ver as subclasses apropriadas) 

 

1/00 Fabricação de redes pela formação de nós em materiais 
filamentares 

1/02 . em máquinas 
1/04 . . utilizando um único fio 
1/06 . . utilizando um único fio e uma série de fios 
1/08 . . utilizando duas séries de fios 

3/00 Fabricação de tapetes ou tapeçarias com ponto de nós 
3/02 . a mão; Ferramentas para esse fim 
3/04 . em máquinas 
5/00 Outras formas de fazer nós 
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D 04 H FABRICAÇÃO DE TECIDOS, por ex., COM FIBRAS OU MATERIAL FILAMENTAR (tecelagem D 03; malharia D 04 B, 
entrançamento D 04 C, fabricação de redes D 04 G; costura D 05 B; implantação de tufos D 05 C; acabamento de panos não tecidos 
D 06); TECIDOS FABRICADOS POR ESSES PROCESSOS OU APARELHOS, por ex., FELTROS, PANOS NÃO 
TECIDOS; ALGODÃO EM RAMA; ENCHIMENTO (panos não tecidos com uma camada intermediária ou externa de espécie 
diferente, por ex., de um material tecido, B 32 B) 

 
Nota 

(1) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o sentido indicado: 
– "panos não tecidos" significa panos formados total ou parcialmente por materiais têxteis através de processos compreendendo 

outras operações que não a tecelagem, malharia, entrançamento, renda ou execução de nós em fios, linhas ou filamentos 
abrangidos por outras subclasses da Seção D. Esta expressão inclui feltros, algodão em rama e enchimento. 

(2) Nesta subclasse: 
– alguns desses panos não tecidos podem ser também considerados como "produtos em camadas", dentro do conceito da subclasse 

B 32 B, e uma segunda classificação naquela subclasse deve ser considerada de acordo com as notas explicativas à mesma; 
– nos casos onde a fabricação de panos não tecidos envolver o uso de determinadas composições ou compostos químicos, por ex., 

para o tratamento ou a união de fibras, filamentos ou fios, deve ser também considerada uma outra classificação em outras 
subclasses adequadas. 

(3) Variando-se as proporções de fibras ou fios, e das composições ou compostos químicos, ao produto final poderá ser dada a aparência 
de papel, papelão, couro ou similares. 

 
 
Índice da Subclasse 
 
TIPOS E CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 
DE PANOS NÃO TECIDOS; APARELHOS E  
PROCESSOS PARA SUA PRODUÇÃO 
 Com fibras curtas; com fibras longas; 
 com uma mistura de fibras longas 
 e curtas ...........................................................1/00; 3/00; 5/00 

 
 
 Panos felpudos................................................................11/00 
 Outros panos não tecidos................................................13/00 
APARELHOS PARA FELTRAR; 
MÁQUINAS PARA AGULHAR.......................................17/00; 18/00 

 

Espécies ou tipos de panos não tecidos; Aparelhos ou processos 
para fabricar esses produtos 

1/00 Panos não tecidos formados única ou principalmente 
por fibras curtas ou por fibras similares relativamente 
curtas 

1/02 . Algodão em rama; Acolchoamento (cardagem D 01G) 
1/04 . com velos ou camadas feitas de fibras com propriedades 

coesivas reais ou potenciais, por ex., fibras naturais, 
fibras artificiais pré-estiradas ou fibriladas (aparelhos 
para feltrar 17/00) 

1/06 . . por tratamento a fim de produzir encolhimento, 
intumescimento, encrespamento ou ondulação de 
fibras (ondulação ou encrespamento de fibras, 
filamentos ou fios D 02 G 1/00) 

1/08 . . e endurecidos por feltragem; Feltros ou produtos 
feltrados 

1/10 . . . Feltros feitos com misturas de fibras 
1/12 . . . . e incorporando fibras orgânicas artificiais 
1/14 . . . . e incorporando fibras inorgânicas 
1/16 . . . Feltros laminados em que as camadas separadas 

são unidas por um processo de feltragem 
1/20 . . . Feltros incorporando inserções ou acessórios, por 

ex., para fins de ornamentação 
1/22 . . . Artigos tridimensionais formados por processos 

de feltragem 
1/24 . . . Coberturas feltradas em forma de artigos 

tridimensionais 
1/40 . com velos ou camadas compostas de fibras sem 

propriedades coesivas reais ou potenciais 
1/42 . . caracterizados pelo uso de certas espécies de fibras 

desde que essa utilização não tenha influência 
preponderante sobre a consolidação do velo 

1/44 . . sendo os velos ou camadas consolidados por meios 
mecânicos, por ex., por rolamento 

1/45 . . . por formação de entrelaçamentos ou ponteado de 
alguma dessas fibras (tricotagem D 04 B; costura 
D 05 B) [4] 

1/46 . . . por agulhagem ou operações semelhantes para 
provocar emaranhamento de fibras (1/45 tem 
prioridade; máquinas de agulhagem 18/00) [4] 

1/48 . . . . em combinação com pelo menos um outro 
método de consolidação, por ex., com 
aplicação de agentes aglutinantes 

1/50 . . . por tratamento destinado a produzir 
encolhimento, intumescimento, encrespamento ou 
ondulação de fibras (ondulação ou encrespamento 
de fibras, filamentos ou fios D 02 G 1/00) 

1/52 . . . por aplicação ou inserção de elementos 
aglutinantes filamentares (malharia D 04 B; 
costura D 05 B) 

1/54 . . por soldagem de fibras, por ex., por fusão parcial ou 
dissolução (em combinação com agulhagem 1/48) 

1/56 . . . conjugada à formação de fibras, por ex., 
imediatamente depois da extrusão de fibras curtas 

1/58 . . por aplicação, incorporação ou ativação de agentes 
aglutinantes químicos ou termoplásticos, por ex., 
adesivos (em combinação com agulhagem 1/48) 

1/60 . . . sendo o agente adesivo aplicado em estado seco, 
por ex., agentes termoativáveis em estado sólido 
ou fundido e aplicação subseqüente de calor 

1/62 . . . . em pontos ou locais espaçados 
1/64 . . . sendo o agente aglutinante aplicado em estado 

úmido, por ex., agentes químicos em dispersões 
ou soluções 

1/66 . . . . em pontos ou locais espaçados (1/68 tem 
prioridade)
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1/68 . . . . sendo o agente adesivo aplicado em forma de 
espuma 

1/70 . caracterizado pelo método de formação de velos ou 
camadas, por ex., reorientação de fios ou filamentos 
(dispositivos de formação de mantas D 01 G 25/00; 
fabricação de folhas de papel por via úmida D 21 F, H) 
[4] 

1/72 . . sendo as fibras dispostas de forma aleatória 
1/74 . . sendo as fibras orientadas, por ex., paralelas 
3/00 Panos são tecidos formados única ou principalmente por 

fios ou materiais filamentares similares de comprimento 
bastante longo 

3/02 . caracterizado pelo método de formação de velos ou 
camadas, por ex., reorientação de fios ou filamentos 
(dispositivos de formação de mantas D 01 G 25/00; 
fabricação de folhas de papel por via úmida D 21 F, H) 
[4] 

3/03 . . de forma aleatória 
3/04 . . em trajetórias retilíneas, por ex., cruzando-se em 

ângulos retos 
3/05 . . em outro padrão, por ex., ziguezague, senoidal 
3/07 . . de outra forma que não seguindo uma superfície 

plana, por ex., tubular 
3/08 . caracterizados pelo método de reforçar ou consolidar 
3/10 . . com uniões entre fios ou filamentos produzidas 

mecanicamente (máquinas de agulhar 18/00; malharia 
D 04 B; costura D 05 B) 

3/12 . . com filamentos ou fios unidos por agentes 
aglutinantes químicos ou termoativáveis, por ex., 
adesivos, aplicados ou incorporados em forma líquida 
ou sólida 

3/14 . . com uniões entre fios ou filamentos termoplásticos 
produzidas por soldagem 

3/16 . . . com ligações entre filamentos termoplásticos 
produzidos em associação com a formação dos 
filamentos, por ex., imediatamente após  
extrusão [4] 

5/00 Panos não tecidos formados por misturas de fibras e fios 
relativamente curtos ou por materiais filamentares 
similares de comprimento bastante longo 

5/02 . reforçados ou consolidados por métodos mecânicos, por 
ex., por agulhagem (máquinas de agulhar 18/00; malharia 
D 04 B; costura D 05 B) 

5/04 . reforçados ou consolidados pela aplicação ou 
incorporação de agentes aglutinantes químicos ou 
termoativáveis em forma sólida ou líquida 

5/06 . reforçados ou consolidados por soldagem de fibras, 
filamentos ou fios termoplásticos 

5/08 . caracterizados pelo método de formação de velos ou 
camadas, por ex., reorientação de fibras ou fios 
(dispositivos para formação de mantas D 01 G 25/00; 
fabricação de folhas de papel por via  
úmida D 21 F, H) [4] 

11/00 Panos felpudos não tecidos (produtos em camadas 
formando panos felpudos não tecidos B 32 B; panos 
felpudos tecidos D 03 D; implantação de tufos D 05 C) 

11/04 . formados pela dobra em ziguezague de um velo ou 
camada de fibras curtas, de filamentos ou fios com 
reforço ou consolidação nas dobras 

11/08 . formados pela criação de um pêlo em no mínimo, uma 
superfície de um pano não tecido sem adição de material 
de formação de pêlo, por ex., por agulhagem, por 
encolhimento diferencial (máquinas de agulhar 18/00) 

13/00 Outros panos não tecidos 
13/02 . Produção de panos não tecidos por desfibrilação parcial 

de filmes termoplásticos orientados [4] 
 

 
17/00 Aparelhos para feltrar 
17/10 . para feltragem entre rolos, por ex., rolos aquecidos 
17/12 . . Aparelhos de rolos múltiplos 
18/00 Máquinas para agulhar 
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D 05 COSTURAS; BORDADOS; IMPLANTAÇÃO DE TUFOS 
 
 
D 05 B COSTURAS (utensílios para alfaiates A 41 H; mesas de costura A 47 B 29/00; costura em encadernação de livros B 42 B 2/00; 

máquinas de costura modificadas para fazer malhas D 04 B 39/08) 
 

Nota 

Nesta subclasse, os grupos e subgrupos referentes a aparelhos ou máquinas de costura abrangem também processos de costura, 
dependendo de seu emprego e das costuras realizadas com os mesmos. 

 

Índice da Subclasse 
 
TIPOS DE MÁQUINAS 
 Tipos gerais para fazer costuras com 
 linhas sem movimento lateral .......................................... 1/00 
 Máquinas para fins especiais ou  
 automáticas com movimento lateral 
 da agulha ou do trabalho .................................................. 3/00 
  para costurar acolchoados ou colchões, 
  sacos, artigos de couro ....................... 11/00, 13/00, 15/00 
  para unir artigos temporariamente............................. 5/00 
  máquinas para emendar; máquinas 
  para fazer bainhas; máquinas para 
  fazer costuras e soldagem com- 
  binadas ...................................................7/00; 9/00; 17/00 
  controladas por programa ............................. 19/00; 21/00 
 Outros tipos de máquinas de 
 costura............................................................................ 23/00 
 Combinação de máquinas; máquinas 
 com dispositivos para outros fins 
 além de costurar .................................................. 25/00; 81/00 
O TRABALHO; ELEMENTOS DA 
MÁQUINA RELATIVOS AO MESMO 
 Para alimentar, prensar, segurar, 
 colocar ou remover  

o trabalho....................................... 27/00, 29/00, 31/00, 33/00 
  
 Dispositivos para fender, entalhar 
 ou cortar o trabalho ........................................................ 37/00 
 Suportes do trabalho, dispositivos 
 para recolher o trabalho....................................... 39/00, 41/00 
 Outros elementos relativos ao 
 trabalho........................................................................... 35/00 
LINHA DE COSTURAR; ELEMENTOS 
MECÂNICOS RELATIVOS À MESMA 
 Linha de Agulha 

  Conjuntos de bobina e pino......................................43/00 
  medição do comprimento da linha 
  de uso; regulagem de tensão; seccio- 
  namento da linha ............................... 45/00; 47/00; 65/00 
  dispositivos tensores protetores para a linha  
  da agulha, detetores de ruptura,  colocação da linha; 
  porta-agulhas .......................... 49/00, 51/00, 53/00; 55/00 
 
 Linha inferior 
  Formadores de laçadas; manipuladores  
  de laçadas; tensão; seccionamento da 
  linha .................................................. 57/00; 61/00; 63/00;  

65/00 
  enchimento ou troca da bobina.................................59/00 
 Lubrificação, engraxamento ou  tintura da linha ............67/00 
OUTROS ELEMENTOS DE MÁQUINAS DE 
COSTURA E ACESSÓRIOS 
 Acionamento ou controle; lubrificação 
 ou resfriamento; equipamento de 
 iluminação................................................ 69/00; 71/00; 79/00 
 Acessórios  
  de proteção para o operador .....................................83/00 
  estojos; armações ou mesas; 
  capas ou caixas portáteis ................... 73/00; 75/00/ 77/00 
COSTURA A MÃO 
 Implementos e acessórios; pontos ou 
 costuras pespontadas............................................91/00; 93/00 
 Operações preparatórias 
 ou de acabamento ...........................................................95/00 
 Processos e aparelhos para outros 
 trabalhos especiais de costura a mão 
 ou não incluídos em outro local......................................97/00 
AGULHAS; DISPOSITIVOS PARA ENFIAR 
AGULHAS; DISPOSITIVOS PARA DES- 
MANCHAR COSTURAS....................................... 85/00; 87/00; 89/00 
 

 

1/00 Tipos gerais de aparelhos ou máquinas de costura sem 
mecanismos, permitindo o movimento lateral da agulha 
ou do trabalho ou de ambos 

1/02 . para fazer costuras de fio simples 
1/04 . . Costuras de alinhavos 
1/06 . . Costuras de ponto de cadeia simples 
1/08 . para fazer costuras de fios múltiplos 
1/10 . . Costuras de ponto de cadeia dupla 
1/12 . . Costuras de ponto de cadeia e de pesponto duplos, 

combinadas ou alternadas 
1/14 . . Costuras de ponto de cadeia e de pesponto duplos, 

combinadas ou alternadas 

1/16 . . Costuras de falso pesponto duplo em que as laçadas 
do fio não se entrelaçam realmente (máquinas de 
costura para sapatos ou para debruar 15/02) 

1/18 . . Costuras para proteger ou fixar bordas (máquinas de 
costura de ponto em ziguezague 3/02, 3/04) 

1/20 . . . Pontos de caseado 
1/22 . . . . combinados com costuras para unir ou fixar 
1/24 . para fazer costuras de ponto invisível 
1/26 . para fazer costuras impermeáveis (máquinas de costura 

para fazer ao mesmo tempo costuras com linha e soldadas 
17/00) 
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Máquinas ou aparelhos de costura automáticos ou para fins 
especiais 
3/00 Aparelhos ou máquinas de costura com mecanismo que 

permite o movimento lateral da agulha ou da obra ou de 
ambos em conjunto para fazer costuras de padrões 
ornamentais, casas de botões, para reforçar aberturas, ou 
para prender artigos, por ex., botões, por costura (máquinas 
de costura controladas por programa 19/00; com 
dispositivos para controlar automaticamente o movimento 
do suporte da obra 21/00) [6] 

3/02 . com controle da barra de agulha 
3/04 . com controle da alimentação do trabalho 
3/06 . para confeccionar casas de botões (casas de botões A 41 

F 1/02) 
3/08 . . para casas de botões com ilhoses na extremidade 
3/10 . para fazer aberturas debruadas 
3/12 . para prender artigos por costura 
3/14 . . botões com furos ou de pressão 
3/16 . . botões com pé 
3/18 . . colchetes ou ilhoses 
3/20 . . etiquetas (colocação de etiquetas em tecidos de outro 

modo que não por costura B 65 C 5/00; etiquetas ou 
meios de fixação das mesmas, em geral G 09 F 3/00) 

3/22 . . Artigos, por ex., botões, mecanismos de alimentação 
para os mesmos 

3/24 . formados por máquinas de costura de uso geral 
modificada por acessórios, por ex., por dispositivos 
removíveis 

5/00 Máquinas de costura para unir artigos 
temporariamente, por ex., pares de meias 

7/00 Máquinas para emendar, por ex., para unir tecidos de 
malha 

9/00 Máquinas de costura para embainhar 
11/00 Máquinas para costurar acolchoados ou colchões 

(controle das peças de suporte do trabalho ou das máquinas 
de costura, a fim de obter uma configuração especial de 
costura 21/00) 

13/00 Máquinas para costurar sacos 
13/02 . para fechar sacos ou sacas cheias (combinados com 

aparelhos para encher sacos ou sacas B 65 B) 
15/00 Máquinas para costurar artigos de couro (para fazer 

costuras de pesponto duplo falso per se 1/16) 
15/02 . Máquinas para costurar sapatos 
15/04 . . para costuras de p esponto duplo (15/08 tem 

prioridade) 
15/06 . . Máquinas para fazer debruns 
15/08 . . . para costuras de pesponto duplo 
15/10 . . Máquinas para costurar forros 
17/00 Máquinas de costura para fazer ao mesmo tempo 

costuras com linha e soldadas (para fazer costuras 
impermeáveis não soldadas 1/26) 

19/00 Máquinas de costura com seqüência de operações 
controladas por programa (com dispositivos para 
controle automático do movimento do suporte da peça 
21/00; dispositivos para parar o acionamento quando os 
implementos de costura atingem uma posição 
predeterminada 69/22) 

19/02 . Máquinas de costura que tem memória eletrônica ou uma 
unidade de controle por microprocessador  [6] 

19/04 . . caracterizados por aspectos relativos à memória  [6] 
19/06 . . Troca física da memória  [6] 
19/08 . . . Disposições para introduzir na memória dados 

relativos ao ponto ou ao  modelo  [6] 
19/10 . . . Disposições para selecionar combinações de 

dados sobre o ponto ou o modelo a partir da 
memória  [6] 

19/12 . caracterizadas pelo controle de operação da máquina  [6] 
19/14 . . . Controle do movimento da agulha, por ex., 

variação da amplitude ou do período do 
movimento da agulha  [6] 

19/16 . . . Controle do movimento da obra , por ex., 
modulação do deslocamento da garra de avanço 
[6] 

21/00 Máquinas de costura com dispositivos para controle 
automático do movimento do suporte da peça em 
relação ao mecanismo de formação do ponto, a fim de 
obter uma configuração especial de costura, por ex., 
com controle por programa para costurar colarinhos, 
para pregar bolsos 

23/00 Aparelhos ou máquinas de costura não incluídos em 
outro local (para colocar fechos de correr A 44 B 19/00) 

 

 
25/00 Unidades de costura consistindo em combinações de 
várias máquinas de costura  
 
Elementos de máquinas de costura para alime ntar, colocar, 
manipular ou tratar o trabalho 

27/00 Meios de alimentação do trabalho 
27/02 . com garras de avanço com movimentos horizontais e 

verticais 
27/04 . . dispostas por cima das peças de trabalho 
27/06 . . dispostas por cima e por baixo das peças de trabalho 
27/08 . . com movimentos diferentes de alimentação 
27/10 . com elementos rotativos circulares de alimentação 
27/12 . . de rotação contínua 
27/14 . . de rotação descontínua 
27/16 . . com movimentos diferenciais de alimentação 
27/18 . . Recipientes alimentadores 
27/20 . constituídos por agulhas de costura 
27/22 . com meios para regular o comprimento dos pontos 
27/24 . Dispositivos para levantar e abaixar as garras de avanço 
27/26 . em máquinas para costurar couro 

29/00 Compressores; Sapatas (para alimentação 27/04) 
29/02 . Dispositivos de controle dos compressores 
29/04 . Compressores em máquinas para costurar couro 
29/06 . Sapatas 
29/08 . . compreendendo peças de movimento relativo 
29/10 . . com roletes 
29/12 . Acessórios de sapatas 

31/00 Dispositivos para segurar ou comprimir o trabalho em 
máquinas para costurar couro 

31/02 . Guias para debruns 
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33/00 Dispositivos incorporados a máquinas de costura para 
colocar ou remover o trabalho  

33/02 . e ligados, para permitir um funcionamento síncrono aos 
dispositivos de alimentação do trabalho da máquina de 
costura 

35/00 Elementos para alimentar ou manipular o trabalho, não 
incluídos em outro local  

35/02 . para facilitar a costura; Elementos para dobrar bainhas; 
Embainhadores 

35/04 . . com ferramentas móveis 
35/06 . para fixar cintas, fitas, tiras ou cadarços ou para debruar 
35/08 . para plissar, franzir, cobrir ou encher rendas, fitas ou 

debruns; Dispositivos para preguear; Pregueadores; 
Dispositivos para franzir; Dispositivos para encrespar; 
Dispositivos para ondular; Dispositivos para rufar 

35/10 . Guias de bordas 
35/12 . Indicadores para colocar o trabalho em posição, por ex., 

com réguas graduadas 
37/00 Dispositivos incorporados a máquinas de costura para 

fender, entalhar ou cortar (corte de linhas de costura 
65/00) 

37/02 . Dispositivos para fender ou entalhar 
37/04 . Dispositivos para cortar 
37/06 . . com ferramentas oscilatórias 
37/08 . . com ferramentas rotativas 
37/10 . . com ferramentas aquecidas 

39/00 Suportes do trabalho (para o controle automático do 
movimento do suporte do trabalho a fim de obter uma 
configuração especial da costura 21/00; em geral A 41 H 
15/00) 

41/00 Dispositivos para coletar o trabalho 
 
Elementos de máquinas de costura para suprimento, 
manipulação ou tratamento do fio 
43/00 Conjunto de bobina e pino incorporados a máquinas de 

costura 
45/00 Adaptação de dispositivos de medição para determinar 

o comprimento das linhas usadas em máquinas de 
costura (dispositivos de medição em máquinas de bordar D 
05 C, em geral G 01 B) 

47/00 Dispositivos para regular a tensão da linha da agulha; 
Adaptações de dinamômetros 

47/02 . Dispositivos de tensão de controle manual 
47/04 . Dispositivos de tensão de controle automático 
47/06 . Adaptações de dinamômetro (aplicação de indicadores de 

tensão na manipulação de material delgado ou filamentar 
B 65 H 59/40; para máquinas de bordar D 05 C 11/08; 
dinamômetro per se G 01 L) 

49/00 Dispositivos tensores, por ex., alavancas para linhas da 
agulha 

49/02 . acionados por cames ou articulações 
49/04 . rotativos 
49/06 . para máquinas de costurar couro 
51/00 Adaptações de protetores da linha da agulha; Detetores 

de ruptura da linha (para máquinas de bordar D 05 C 11/00) 

53/00 Mecanismos para colocar linha ou cordel; Dispositivos de 
guia de linha 

55/00 Porta-agulhas; Barras de agulha (agulha per se 85/00) 
55/02 . Dispositivos para fixar agulhas às barras de agulhas 
55/04 . Dispositivos para inserção de agulhas 
55/06 . Guias de agulhas; Protetores de agulhas (dispositivos 

protetores de dedos 83/00) 
55/08 . Disposições de acionamento para agulhas curvas 
55/10 . Barras de agulhas para máquinas de costura de agulhas 

múltiplas 
55/12 . . com uma disposição para variar a distância entre as 

agulhas 
55/14 . Acionamento das barras de agulhas 
55/16 . . com disposição para o desengate individual das barras 

de agulhas 
57/00 Formadores de laçadas, por ex., laçadores (Loopers) 
57/02 . para máquinas de costura de ponto de cadeia, por ex., 

oscilatórios 
57/04 . . rotativos 
57/06 . para máquinas de costura de ponto de casear 
57/08 . para máquinas de costura de pesponto duplo 
57/10 . . Laçadores (Loopers) 
57/12 . . . oscilatórios 
57/14 . . . com ganchos rotativos 
57/16 . . . com caixas de bobina guiadas em trilhos 
57/18 . . . com caixas de bobina presas por tampas 

removíveis 
57/20 . . . com caixas de bobina presas por forças 

magnéticas 
57/22 . . com bobinas pequenas para a linha inferior 
57/24 . . . com o portador da linha inferior montado de 

forma a efetuar movimentos deslizantes 
controlados 

57/26 . Portadores ou caixas de bobinas; Portadores ou proteções 
de bobinas; Dispositivos de remoção das bobinas 

57/28 . Adaptações de bobinas para abrigar a linha inferior  
57/30 . Mecanismos de acionamento para formadores de laçada 
57/32 . . em máquinas de costura de ponto de cadeia 
57/34 . . em máquinas de costura de ponto de casear 
57/36 . . em máquinas de costura de pesponto duplo 
57/38 . . . Acionamento de lançadeira  
59/00 Adaptações de dispositivos para enrolar ou trocar 

bobinas; Dispositivos de indicação ou controle 
associados aos mesmos 

59/02 . Dispositivos para determinar ou indicar a quantidade de 
linha ainda existente na bobina 

59/04 . Dispositivos para trocar bobinas 
61/00 Manipuladores de laçadas; Extensores de laçadas; 

Dispositivos para formação do ponto 
63/00 Dispositivos associados à linha do laçador, por ex., para 

lhe regular a tensão 
63/02 . Alavancas para enrolamento da linha do laçador  
63/04 . Proteções da linha do laçador (Looper) 
65/00 Dispositivos para seccionar a linha da agulha ou a linha 

inferior 
65/02 . controlados pelos mecanismos de costura 
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65/04 . controlados pelo trabalho 
65/06 . e para remover os pedaços aparados de linha 
67/00 Dispositivos incorporados a máquinas de costura para 

lubrificar, engraxar ou tingir a linhaMecanismos de 
acionamento, controle, lubrificação ou resfri amento de 
máquinas de costura 

69/00 Mecanismos de acionamento; Dispositivos de controle 
69/02 . Acionamentos mecânicos 
69/04 . . Acionamentos manuais 
69/06 . . Acionamentos a pedal 
69/08 . Acionamentos a fluido, por ex., pneumáticos 
69/10 . Acionamentos elétricos ou eletromagnéticos 
69/12 . . utilizando motores elétricos rotativos 
69/14 . Dispositivos para mudar a velocidade ou para inverter a 

direção da rotação 
69/16 . . mecânicos 
69/18 . . elétricos 
69/20 . Dispositivos de controle acionados pelo número de 

pontos feitos 
69/22 . Dispositivos para parar o acionamento quando os 

implementos de costura atingem uma posição 
predeterminada (sistemas de controle de motores elétricos 
em geral H 02 P) 

69/24 . . Adaptações de dispositivos para indicar ou verificar a 
posição do implemento de costura 

69/26 . . com meios automáticos para reduzir a velocidade do 
acionamento, por ex., de um ou mais estágios 

69/28 . Adaptações de servo-mecanismos para colocar 
implementos em posição 

69/30 . Detalhes (acionamentos do trabalho 27/00; acionamentos 
das barras de agulhas 55/14; acionamentos de laçadores 
(Loopers) 57/30) 

69/32 . . Dispositivos para reduzir vibrações 
69/34 . . Embreagens de volantes manuais 
69/36 . Dispositivos para interromper o acionamento na 

ocorrência de condições anormais, por ex., ruptura da 
linha (na manipulação de material delgado ou filamentar 
em geral B 65 H, por ex., B 65 H 63/00) 

71/00 Dispositivos para lubrificação ou resfriamento 
71/02 . Dispositivos para lubrificação de laçadores (Loopers) 
71/04 . Dispositivos para resfriamento de agulhas 
 
Estojos, suportes, capas ou acessórios para máquinas de costura; 
Máquinas de costura combinadas com dispositivos auxiliares 
para outros fins que não a costura 

73/00 Estojos 
73/02 . Estojos superiores 
73/04 . Estojos inferiores 
73/06 . . para máquinas de costura de braço livre 
73/08 . . para máquinas de costura do tipo de coluna 
73/10 . . Dispositivos para converter máquinas de costura de 

braço livre em máquinas de superfície plana 
73/12 . . Corrediças; Chapas de agulhas 

75/00 Armações, suportes, mesas ou outros móveis adaptados 
para suporte de máquinas de costura (características de 
móveis A 47 B, C) 

75/02 . para máquinas de costura escamoteáveis 
75/04 . com dispositivos para abafar ruídos 

75/06 . Dispositivos, por ex., dobradiças para montar estojos de 
máquinas de costura em armações, suportes ou mesas 

77/00 Tampas ou caixas portáteis para máquinas de costura 

79/00 Incorporação ou adaptação de equipamento de 
iluminação 

81/00 Máquinas de costura com instalação de dispositivos 
para outros fins que não a costura, por ex., para soprar 
ar, para amolar 

83/00 Dispositivos de proteção ou similares para prevenir 
ferimentos no operador (dispositivos de segurança em 
máquinas em geral F 16 P) 

 
Agulhas; Dispositivos para enfiar linha em agulhas; Dispositivos 
para desmanchar costuras 
 
85/00 Agulhas (agulhas cirúrgicas A 61 B 17/06: manufatura de 

agulhas B 21 G 1/00) 
85/02 . com furos alongados 
85/04 . Agulhas de mola ou de barbela 
85/06 . Agulhas curvas 
85/08 . Agulhas flexíveis 
85/10 . Agulhas ocas 
85/12 . Agulhas revestidas 
85/14 . Agulhas de lingüeta 

87/00 Dispositivos para enfiar linha nas agulhas 
87/02 . com meios mecânicos para mover a linha através do 

buraco da agulha 
87/04 . com dispositivos ópticos para auxiliar o enfiamento da 

linha 
89/00 Dispositivos para desmanchar costuras 
 
Costura manual  

91/00 Ferramentas, implementos ou acessórios para costura à 
mão (agulhas, dispositivos para enfiar linha em agulhas 
85/00, 87/00;. Implementos para alfaiates A 41 H) 

91/02 . Agulhetas 
91/04 . Dedais; Protetores de dedos; Protetores para a palma da 

mão 
91/06 . Suportes do trabalho 
91/08 . . Cabacinhas; ovos de madeira para cerzir 
91/10 . . Arcos ou bastidores (para bordar D 05 C) 
91/12 . Caixas de ferramentas 
91/14 . Pinos de bobinas de linhas 
91/16 . Receptáculos para bobinas 

93/00 Pontos; Costuras pespontadas 
93/02 . reforçados por elementos auxiliares, por ex., rebites, 

grampos 

95/00 Operações preparatórias ou de acabamento relativas à 
costura à mão 

95/04 . Amolecimento do material antes da costura 
95/06 . Achatamento, batida ou prensagem das costuras (na 

fabricação de sapatos A 43 D 8/44) 

97/00 Processos ou aparelhos de costura à mão para trabalhos 
especiais ou não incluídos em outro local  

97/02 . Aparelhos guiados a mão 
97/04 . para cerzir 
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97/06 . . utilizando aparelhos com agulhas de lingüeta ou 

barbela 
97/08 . utilizando linhas especiais ou fios metálicos 
 

97/10 . para pregar botões ou presilhas 
97/12 . para pregar remendos ou pequenos pedaços similares 

de tecidos 
 

 
 
 
 
D 05 C BORDADOS ; IMPLANTAÇÃO DE TUFOS (fabricação de panos não tecidos D 04 H; costura D 05 B) 
 
Índice da Subclasse 
BORDADOS À MÃO..................................................................... 1/00 
MÁQUINAS DE FAZER BORDADO 
 Tipos gerais de máquinas .................................................... 3/00 

Máquinas com controle  
automático para tipos especiais de bordados ............. 5/00; 7/00 

 
 

 Detalhes ........................................................ 9/00; 11/00; 13/00 
 Dispositivos auxiliares .......................................................13/00 
FABRICAÇÃO DE TECIDOS FELPUDOS PELA 
INSERÇÃO DE LAÇADAS..........................................................15/00 
PRODUTOS BORDADOS OU COM TUFOS.............................17/00 

 

1/00 Aparelhos, dispositivos ou implementos para bordar a 
mão 

1/02 . Bastidores 
1/04 . . circulares 
1/06 . Agulhas especialmente para bordar a mão (agulhas de 

costura D 05 B 85/00); Porta-agulhas ou suportes de 
linhas 

1/08 . Riscos para bordados à mão; Sua manufatura 

Máquinas de bordar (máquinas de costura controladas por 
programa com capacidade para bordar D 05 B 19/00, 21/00) 

3/00 Tipos gerais de máquinas de bordar 
3/02 . com agulhas verticais 
3/04 . com agulhas horizontais 
5/00 Máquinas de bordar com dispositivos para controle 

automático de uma série de etapas 
5/02 . por dispositivos de controle elétricos ou magnéticos 
5/04 . pela entrada de informações gravadas, por ex., em fita 

perfurada 
5/06 . . com meios para gravar as informações 

7/00 Máquinas automáticas de bordar ou máquinas para fins 
especiais 

7/02 . com acessórios para tipos especiais de bordado 
7/04 . para furar ou encher 
7/06 . para bordar festões 
7/08 . para pregar cordões, fitas, tiras ou similares 
7/10 . para separar e queimar partes de tecido de base 

(fabricação de motivos ou desenhos em tecidos por 
chamuscamento ou gravura à água forte D 06 C 23/02) 

7/12 . para fabricar botões de algodão 
 

9/00 Acessórios para segurar ou fazer avançar o tecido de 
base em máquinas de bordar 

9/02 . em máquinas com agulhas verticais 
9/04 . . Suportes do trabalho, por ex., bastidores 
9/06 . . . Dispositivos de alimentação para os mesmos, por 

ex., influenciados pelos riscos, acionados por 
pantógrafos 

9/08 . em máquinas com agulhas horizontais 

9/10 . . Suportes do trabalho 
9/12 . . . Dispositivos de suporte ou esticamento para o 

tecido de base em suportes de bordados 
9/14 . . . Dispositivos de suspensão ou equilíbrio para os 

mesmos 
9/16 . . . Dispositivos de alimentação para os mesmos 
9/18 . Deslocamento de tecido de base em uma das duas 

direções controladas pelas agulhas de bordar 
9/20 . Deslocamento do tecido de base controlado pela sapata de 

pressão; Dispositivos de acionamento para esse fim 
9/22 . Dispositivos de ajustagem ou marcação para o tecido de 

base, por ex., para alinhamento em relação às agulhas  

11/00 Dispositivos para guiar, alimentar, manipular ou 
beneficiar as linhas em máquinas de bordar; Agulhas de 
máquina; Mecanismos de acionamento ou controle dos 
mesmos 

11/02 . Agulhas de máquina 
11/04 . . Dispositivos para fixar ou inserir as agulhas em barras 

ou suportes 
11/06 . . Mecanismos de acionamento ou controle de agulhas 
11/08 . Dispositivos de tensão da linha  
11/10 . . Guias, por ex., elásticos 
11/12 . . Roletes 
11/14 . . Mecanismos de parada sensíveis à tensão ou ruptura 

da linha 
11/16 . Dispositivos para repetir a linha de motivos ou para 

mudar linhas 
11/18 . Lançadeiras 
11/20 . Dispositivos para cortar a linha da agulha ou a linha 

inferior 
11/22 . Dispositivos para cortar e remover linhas partidas 
11/24 . incorporando dispositivos para tingir ou impregnar as 

linhas 
13/00 Dispositivos auxi liares incorporados a máquinas de 

bordar, não incluídos em outro local; Aparelhos 
auxiliares para máquinas de bordar 

13/02 . Dispositivos de contagem, medição, indicação, alarme ou 
segurança 

13/04 . Dispositivos de lubrificação 
13/06 . Aparelhos para encher ou enfiar lançadeiras 
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15/00 Fabricação de tecidos ou artigos felpudos com 
características de superfície, similares pela inserção de 
laçadas no material de base (produtos em camadas B 32 B; 
panos felpudos não tecidos D 04 H 11/00) 

15/02 . Implantação de cabelos em cabeças de bonecas ou 
perucas (perucas A 41 G 3/00; cabelo ou perucas para 
cabeças de bonecas A 63 H 3/44) 

15/04 . Implantação de tufos 
15/06 . . Agulhas para implantar tufos à mão 
15/08 . . Máquinas de implantar tufos 
15/10 . . . funcionando com várias agulhas, por ex., em 

linha 
15/12 . . . . em várias linhas 
15/14 . . . Adaptações ou dispositivos para suporte ou 

alimentação do material de base (15/26 tem 
prioridade)15/16 . . .
 Adaptações ou dispositivos para manipular 
linhas (15/26 tem prioridade) 

15/18 . . . . Dispositivos de alimentação ou 
tensionamento da linha 

15/20 . . . . Adaptações ou dispositivos, por ex., agulhas, 
para inserção de laçadas; Mecanismos de 
acionamento para os mesmos 

15/22 . . . . Dispositivos para pegar laçadas, por ex., 
laçadores; Mecanismos de acionamento para 
os mesmos 

15/24 . . . . Cortadores de laçadas; Mecanismos de 
acionamento para os mesmos 

15/26 . . . com disposições para a produção de padrões 
15/28 . . . . pelo deslocamento lateral do material de base 
15/30 . . . . pelo deslocamento lateral dos implementos de 

implantação de tufos 
15/32 . . . . pela alteração do comprimento da laçada 
15/34 . . . . pela inserção de laçadas de natureza ou cor 

diferente 
15/36 . . . . pelo corte seletivo de laçadas 
15/38 . passando a linha em ziguezague através das camadas 

espaçadas do material de base e, a seguir, cortando ao 
longo de um plano central 

17/00 Produtos bordados ou com tufos; Tecidos de base 
especialmente adaptados a bordados; Inserções para 
produzir irregularidades na superfície dos produtos 
bordados (produtos em camadas B 32 B; panos felpudos 
não tecidos D 04 H 11/00) 

17/02 . Produtos com implantação de tufos 
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D 06 TRATAMENTO DE TÊXTEIS OU SIMILARES; LAVANDERIA; MATERIAIS FLEXÍVEIS NÃO 
INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL 

D 06 B TRATAMENTO DE MATERIAIS TÊXTEIS POR LÍQUIDOS, GASES OU VAPORES (aplicação de líquidos a superfícies em 
geral B 05; transporte em geral, manipulação de tiras ou filamentos em geral B 65; tratamento de couro C 14 C; remoção mecânica de 
impurezas de fibras animais D 01 B; lavanderia D 06 F; substâncias químicas, ver D 06 L a D 06 Q) [2] 

Notas 

Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com o sentido indicado: 
– "tecidos" inclui fios sob forma de urdidura ou de lençol; [2] 
– "material têxtil" inclui tecidos, fios ou outros materiais fibrosos; [2] 
– "comprimento indefinido" significa uma extensão de material que possua a característica de ser sua dimensão longitudinal 

efetivamente infinita em se tratando do procedimento de avanço ou movimentação do material[3] 
 
Índice da Subclasse 
TRATAMENTO A FLUIDO 
 Aplicação à superfície da matéria tratada 
 ou forçando através da mesma ................................ 1/00. 5/00 
 Passagem do material através do fluido 
 de tratamento.................................................................... 3/00 
 Tratamento com solventes ............................................... 9/00 

 
 Tratamento local .............................................................11/00 
 Mercerização.....................................................................7/00 
 Outros tratamentos...................................13/00; 17/00, 19/00,  

21/00 
REMOÇÃO DO FLUIDO DE TRATAMENTO...........................15/00 
APARELHOS EM GERAL...........................................................23/00 
 

 

1/00 Aplicação de líquidos, gases ou vapores a materiais 
têxteis para fins de tratamento, por ex., lavagem, 
tintura, alvejamento, engomagem, impregnação 
(mercerização 7/00; tratamento com solventes 9/00; 
tratamento de determinadas partes de matérias têxteis 
11/00; por meio de vibrações 13/00; aplicação por 
transferência de agentes de acabamento D 06 M 23/00) [4] 

1/02 . por pulverização ou projeção (1/08 tem prioridade; 
pulverização em geral B 05) [2] 

1/04 . por despejamento ou permitindo escorrer sobre a 
superfície do material têxtil [2] 

1/06 . . sobre uma superfície inclinada[2] 
1/08 . por orifícios em contato ou quase em contato com o 

material têxtil [2] 
1/10 . por contato com um elemento contendo a substância 

de tratamento [2] 
1/12 . . por esfregação, por ex., com escovas ou almofadas 

[2] 
1/14 . . com um rolo [2] 
1/16 . . . sendo a substância de tratamento alimentada 

pelo interior do rolo [2] 

3/00 Passagem dos materiais têxteis através de líquidos, 
gases ou vapores para fins de tratamento, por ex., 
lavagem, tintura, alvejamento, engomagem, 
impregnação (mercerização 7/00; tratamento com 
solventes 9/00; tratamento de determinadas partes de 
materiais têxteis 11/00; por meio de vibrações 13/00) [2] 

3/02 . de fibras, pavios ou mechas [2] 
3/04 . de fios, linhas ou filamentos [2] 
3/06 . . manipulados individualmente [2] 
3/08 . . em forma de novelos [2] 
3/09 . . como embalagens, por ex., queijos [3] 
3/10 . de tecidos (3/24, 3/28, 3/32 têm prioridade; cubas de 

guia para tecidos (jiggers) 3/32) [2] 
3/12 . . em forma de ziguezague sobre uma série de meios 

de guia [2] 

3/14 . . enrolados [2] 
3/16 . . de forma superposta, por ex., empilhados [2] 
3/18 . . combinado com espremedura, por ex., em 

máquinas de acolchoar [2] 
3/20 . . com meios para melhorar a circulação da 

substância de tratamento sobre a superfície do 
tecido [2] 

3/22 . . tendo apenas um lado do tecido em contato com os 
meios de guia [2] 

3/24 . de tecidos em forma de cordão [2] 
3/26 . . de forma superposta, isto é, empilhados [2] 
3/28 . de tecidos propulsionados por jatos da substância de 

tratamento [2] 
3/30 . de artigos, por ex., meia [2] 
3/32 . de materiais em largura aberta, guiados 

alternativamente, para frente e para trás, entre rolos 
guia, durante o tratamento; Cubas de guia para tecidos 
(jiggers) [2] 

3/34 . Dispositivos de acionamento de máquinas ou aparelhos [2] 
3/36 . . Controle do acionamento [2] 

5/00 Operações forçando os líquidos, gases ou vapores 
através dos materiais têxteis para efetuar o 
tratamento, por ex., lavagem, tintura, alvejamento, 
engomagem, impregnação (mercerização 7/00; 
tratamento com solventes 9/00; tratamento de 
determinadas partes de materiais têxteis 11/00; por meio 
de vibrações 13/00) [2] 

5/02 . através de materiais em movimento de comprimento 
indefinido [2] 

5/04 . . através de pavios ou mechas [2] 
5/06 . . através de fios, linhas ou filamentos [2] 
5/08 . . através de tecidos [2] 
5/10 . . utilizando força centrífuga [2] 
5/12 . através de materiais de comprimento definido [2] 
5/14 . . através de fibras, pavios ou mechas[2] 
5/16 . . através de fios, linhas ou filamentos [2] 
5/18 . . . através de urdiduras enroladas [2] 
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5/20 . . . através de novelos [2] 
5/22 . . através de tecidos [2] 
5/24 . . através de artigos, por ex., meias [2] 
5/26 . . utilizando força centrífuga [2] 
7/00 Mercerização, por ex., lustramento por mercerização 

[2] 
7/02 . de pavios [2] 
7/04 . de fios, linhas ou filamentos [2] 
7/06 . . de novelos de fios [2] 
7/08 . de tecidos de comprimento indefinido [2] 
7/10 . de tecidos tubulares ou de artigos tubulares [2] 
9/00 Tratamento de materiais têxteis com solventes 

(limpeza a seco D 06 F 43/00) [2] 
9/02 . tintura com solventes [2] 
9/04 . Aplicando sucessivamente duas ou mais substâncias 

diferentes de tratamento à base de solventes [2] 
9/06 . com recuperação dos solventes [2] 
11/00 Tratamento de determinadas partes de materiais 

têxteis, por ex., tintura parcial [2] 
13/00 Tratamento de materiais têxteis com líquidos, gases 

ou vapores por meio de vibrações [2] 
15/00 Remoção de líquidos, gases ou vapores de materiais 

têxteis associada ao tratamento desses materiais com 
líquidos, gases ou vapores (secagem F 26 B) [2] 

 
Nota 
 O grupo 15/12 tem prioridade sobre os grupos 15/02 a 

15/10 [2] 
15/02 . por meio de rolos compressores [2] 
15/04 . por sucção [2] 
15/06 . por vibração do material têxtil [2] 
15/08 . por raspagem [2] 
15/09 . por jatos de gases [3] 
15/10 . utilizando força centrífuga [2] 
15/12 . até o ponto em que o material têxtil recupere sua 

umidade [2] 
17/00 Armazenamento de materiais têxteis associados ao 

tratamento desses materiais por líquidos, gases ou 
vapores (apoios ou suportes especialmente adaptados 
para esse fim 23/04) [2] 

17/02 . de forma superposta, isto é, empilhadas; Caixas-J [2] 

17/04 . de forma enrolada [2] 
17/06 . em forma festonada [3] 

19/00 Tratamento de material têxtil com líquidos, gases ou 
vapores, não incluídos nos grupos 1/00 a 17/00 [2] 

21/00 Tratamentos sucessivos de materiais têxteis com 
líquidos, gases ou vapores (tratamentos sucessivos em 
que as características de somente um dos tratamentos são 
importantes ou em que todos os tratamentos têm 
características incluídas em um único grupo principal, 
ver os grupos pertinentes a esse único tratamento) [2] 

21/02 . sendo os tratamentos efetuados em um único 
recipiente [2] 

23/00 Peças, detalhes ou acessórios de aparelhos ou 
máquinas, especialmente adaptados ao tratamento de 
materiais têxteis, não restritos a um tipo especial de 
aparelho, incluídos nos grupos 1/00 a 21/00 [2] 

23/02 . Rolos [2] 
23/04 . Apoios ou suportes para os materiais têxteis a serem 

tratados [2] 
23/06 . Meios de guia para impedir que os filamentos, fios ou 

linhas colem-se uns aos outros [2] 
23/08 . Dispositivos para distorcer [2] 
23/10 . Dispositivos para tintura de amostras (23/12 tem 

prioridade) [2] 
23/12 . Meios para retirar amostras de materiais têxteis 

durante ou depois do tratamento [2] 
23/14 . Recipientes, por ex., cubas [2] 
23/16 . . com meios para introduzir ou remover materiais 

têxteis sem modificar a pressão no recipiente [2] 
23/18 . . Disposições de vedações [2] 
23/20 . Disposições de aparelhos para efetuar operações sobre 

os líquidos, gases ou vapores de tratamento, por ex., 
purificação, filtragem, destilação (esses aparelhos per 
se ver as classes pertinentes aos aparelhos) [2] 

23/22 . . por aquecimento [2] 
23/24 . Meios para regular a quantidade da substância de 

tratamento absorvida pelo material têxtil durante o seu 
tratamento [2] 

23/26 . . em resposta a uma experiência realizada no 
material têxtil [2] 

23/28 . . em resposta a uma experiência realizada com a 
substância de tratamento [2] 

23/30 . Meios para limpar os aparelhos ou máquinas ou peças 
dos mesmos [2] 

 

 

D 06 C  ACABAMENTO, ALISAMENTO, ESTIRAMENTO NA RAMA OU ESTICAMENTO DE TECIDOS (assuntos de química, 
ver D 06 L a D 06 Q; secagem F 26 B) [2] 

 
Nota 

Nesta subclasse o seguinte termo é empregado com o sentido indicado: 
– "tecido" inclui fios em forma de urdidura ou de lençol. 
 

Índice da Subclasse 
 
TRATAMENTOS GERAIS 
 Sem eliminação do material 
  por aquecimento ou resfriamento.............................. 7/00 
 

 
 
  esticamento ou estiramento na rama; formação 
  ou esticamento; encolhimento por 
  compressão............................................3/00; 5/00; 21/00 
 calandragem, alisamento a ferro ou acetinamento; 
  fulagem (tratamento de tecidos na fula para obter feltro) 

 ou amaciamento.................................15/00; 17/00/ 19/00
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 Com ligeira eliminação de material 
  Chamuscamento; penteadura ou felpagem; 
  tosadura ou desbastamento..................9/00; 11/00/ 13/00 
  Para decoração ......................................................... 23/00 
TRATAMENTOS ESPECIAIS 
 Confecção de padrões ou desenhos................................ 23/00 
 

 
 Tratamento de ourela ou bordas .....................................25/00 
ACABAMENTO OU ALISAMENTO NÃO 
INCLUÍDO EM OUTRO LOCAL 
 Processos ou aparelhos combinados; 
 outros tratamentos............................................... 27/00; 29/00

 

3/00 Esticamento, estiramento na rama ou expansão de 
tecidos; Produção de elasticidade em tecidos (formação 
ou esticamento de tecidos tubulares sobre formas ou 
armações internas 5/00; eliminação de enviesamento ou de 
desorientação de fios de trama em panos tecidos D 06 H 
3/12) 

3/02 . por meio de corrente sem fim ou aparelhos similares 
(ganchos ou blocos de pinos per se 3/10) 

3/04 . . Pinças para ramas 
3/06 . por disco rotativo, rolete ou aparelhos similares 
3/08 . por armações ou aparelhos similares 
3/10 . Ganchos, blocos de pinos ou aparelhos similares 
5/00 Formação ou esticamento de tecidos tubulares sobre 

núcleos ou armações internas (suporte exclusivamente 
destinado à secagem D 06 F 59/00) 

7/00 Aquecimento ou resfriamento de tecidos (formação de 
tecidos de meia 5/00; chamuscamento 9/00; tratamento com 
líquidos, gases ou vapores D 06 B; durante operações 
incluídas em outro local, ver os grupos pertinentes a essas 
operações;) 

7/02 . Fixação 
7/04 . Carbonização ou oxidação (processos compreendendo 

tratamento químico e mecânico combinado D 06 M) 
9/00 Chamuscamento (para produção de padrões ou desenhos 

23/02) 
9/02 . por chama 
9/04 . por contato com elementos aquecidos 
11/00 Penteadura, felpagem ou outros processos para criar 

asperezas ou desbastar a felpa de tecidos (para a 
produção de padrões ou desenhos 23/00) 

13/00 Tosa, raspagem ou desbastamento de superfícies de 
tecidos; Corte de felpa; Aparadela de bordas 
emendadas (para confecção de padrões ou desenhos 23/00; 
corte ou seccionamento de tecidos D 06 H) 

13/02 . Dispositivos para detectar a presença de uma costura no 
tecido para levantar a lâmina de tosar 

13/04 . Tosa de rendas ou bordados, por ex., corte de fios soltos 
13/06 . Remoção de fios não tecidos 
13/08 . Corte de laçadas de felpa (no tear D 03 D 39/24) 

13/10 . Separação de tecidos felpudos duplos (no tear D 03 D 
39/16) 

13/12 . Aparadela de tecidos de meia ou de bordas costuradas de 
tecidos 

15/00 Calandragem, prensagem, alisamento a ferro, 
acetinamento ou lustração de tecidos (encolhimento por 
compressão 21/00; para confecção de padrões ou desenhos 
23/00; passagem a ferro ou prensagem doméstica ou de 
lavanderias D 06 F) 

15/02 . entre rolos de calandra ou de prensa de movimento 
cooperativo 

15/04 . entre rolos e superfícies côncavas cooperativas (15/06 
tem prioridade) 

15/06 . entre rolos e superfícies de movimento cooperativo 
formado por material flexível, por ex., por tiras 

15/08 . Rolos para esse fim 
15/10 . entre os pratos planos de uma prensa 
15/12 . . para prensagem de uma pilha de tecidos 
15/14 . Pisoamento 

17/00 Fulagem 
17/02 . por meio de rolos 
17/04 . por meio de martelos ou batedores 

19/00 Amaciamento de tecidos (por esticamento 3/00; por 
calandragem, prensagem ou pisoamento 15/00; por fulagem 
17/00) 

21/00 Encolhimento por compressão 
23/00 Produção de padrões ou desenhos em tecidos (por 

estampagem B 41; decoração em geral B 44) 
23/02 . por chamuscamento, penteadura, tosa, gravação a água-

forte ou escovamento 
23/04 . por encolhimento, estampagem em relevo, produzindo 

brilho ondeado (moireing) ou encrespamento 
25/00 Tratamento de ourelas ou outras bordas, por ex., por 

engomagem (aparadela de bordas 13/12; formação de 
ourelas no tear, por ex., por adesivos, D 03 D 47/40) 

27/00 Processos e aparelhos combinados para acabamento ou 
alisamento de tecidos, não incluídos em outro local 

29/00 Acabamento ou alisamento de tecidos não incluído nos 
grupos precedentes 



D 06 F 

Int.Cl. 7  (7ª Edição, 1999) Vol. 4, Seção D 43 

D 06 F LAVANDERIA, SECAGEM, ALISAMENTO A FERRO, PRENSAGEM OU DOBRAMENTO DE ARTIGOS TÊXTEIS 
(aparelho para conformação, prensagem, vaporização ou estiramento de chapéus A 42 C; tratamento de materiais têxteis por líquidos, 
gases ou vapores D 06 B; assuntos de química ver D 06 L, M) 

 
Notas 
 

(1) Esta subclasse abrange: 
– aparelhos domésticos ou de lavanderia para limpeza a seco utilizando solventes voláteis; 
– passagem a ferro doméstica, de lavanderia ou de alfaiataria ou outras prensagens a quente de roupa, roupas brancas ou outros 

artigos têxteis(2) Esta subclasse não abrange : aparelhos para espremer, lavar, limpar a seco, passar a ferro ou outras formas de 
prensar têxteis a quente nas operações de manufatura, os quais estão previstas pelas subclasses D 06 B, C. 

 
 
Índice da Subclasse 
 
RECEPTÁCULOS; DISPOSITIVOS 
REMOVÍVEIS ADAPTÁVEIS A DIVERSOS 
RECEPTÁCULOS................................................................. 1/00; 7/00 
IMPLEMENTOS DE LAVAGEM A MÃO 
 Receptáculos; esfregadores 
 manuais; utensílios diversos...........................1/00; 3/00; 5/00 
MÁQUINAS DE LAVAR 
 Com escovas, rolos ............................................... 9/00; 11/00 
 Com receptáculo estacionário; 
 Utilizando agitadores; utilizando 
 meios de bater ou espremer; com 
 agitação do líquido; com meios 
 adicionais de secagem .............................13/00; 15/00; 17/00;  

18/00 
 com receptáculo móvel 
  de movimento rotativo, por ex., 
  oscilatório: para lavar; para lavar 
  e escoar; para lavar e escoar com 
  meios adicionais para secar ...............21/00; 23/00; 25/00 
  com movimentos integrais, por ex., 
  alternados ou oscilatórios ........................................ 27/00 
 Por meio de vibrações para lavar ................................... 19/00 
 Detalhes das máquinas acima .....................1/00; 7/00; 37/00; 

39/00 
 Combinações com outros aparelhos; 
 máquinas combinadas ......................................... 29/00; 31/00 
 Controle das operações de lavagem ............................... 33/00 
 Outras máquinas ou outros 
 métodos de lavar ............................................................ 35/00 
APARELHOS PARA ENXAGUAR.................................. 29/00; 41/00 
LIMPEZA A SECO....................................................................... 43/00 
EXPULSÃO DA ÁGUA DA ROUPA; ALISAMENTO 
POR CILINDRAGEM A FRIO 
 Por meio de rolos; por meio de prensas .............. 45/00; 47/00 
 Pelo movimento centrífugo 
 de receptáculo ..........................................23/00; 25/00/ 49/00 

 
 
 Aparelhos não incluídos em outro local .........................51/00 
SECAGEM; AREJAMENTO 
 Cordas de roupa; pregadores de roupa; 
  outros meios de prender a roupa............. 53/00; 55/00; 57/00 
 Secadores ........................................................................58/00 
 Suportes especiais para conservar 
 a forma dos artigos ao secarem.......................................59/00 
ALISAMENTO A FERRO; PRENSAGEM  
 Alisamento 
 manual: 
   ferros de passar; acessórios; 
  tábuas de passar...................... 75/00: 77/00: 79/00: 81/00 
 mecânico 
  por meio de rolos; por meio de rolos 
  que atuam em conjunto com a mesa; 
  por meio de rolos que atuam em conjunto 
  com superfícies curvas ...................... 61/00; 63/00; 65/00 
  Detalhes ....................................................................67/00 
  Outras máquinas para passar a ferro.........................69/00 
 Prensagem 
  Prensagem a frio ou a quente; 
  alisamento por meio de fôrmas 
  a calor ou a vapor ..........................................71/00; 73/00 
 Cobertas ou acolchoados para o 
 equipamento, elementos interpostos 
 entre o artigo e a superfície de passar 
 ou prensar.............................................................83/00; 85/00 
APARELHOS AUXILIARES; SISTEMAS  
DE LAVANDERIA 
 Acondicionamento; dobramento; 
 engomagem; contagem; separação;  
 marcação ....................................... 87/00; 89/00; 91/00; 93/00 
 Sistema de lavanderia, disposições 
 de aparelhos ou máquinas ...............................................95/00 
 

 

Lavagem; Enxaguamento; Limpeza a seco 

1/00 Receptáculos para a lavagem (de máquinas de lavar 
37/00, 39/00) 

1/02 . Tanques; Seus suportes 
1/04 . . tendo as paredes ou os fundos dos tanques 

superfícies corrugadas (tábuas para esfregar 3/02) 
1/06 . Receptáculos para lavagem por ebulição 
1/08 . . com meios especiais para circulação da água por 

calor, por ex., lavadoras de esguicho 

1/10 . Tampa; Maçanetas 
1/12 . Compartimentos ou outros recipientes rígidos abertos de 

estrutura tipo esqueleto ou outras estruturas abertas 
similares, para suporte da roupa nos receptáculos de 
lavagem 

3/00 Aparelhos para esfregar a mão (superfícies corrugadas em 
tanques 1/04) 

3/02 . Tábuas de esfregar 
3/04 . Esfregadores manuais, por ex., luvas com superfícies 

corrugadas
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5/00 Implementos manuais para a lavagem, por ex., varas 
(implementos manuais para esfregar 3/00; escovas A 46 B) 

5/02 . Êmbolos, encostos, pilões, espremedores ou similares 
5/04 . . adaptados para montagem removível em 

receptáculos, tais como tanques de lavar 
5/06 . Garras 

7/00 Dispositivos de lavagem adaptados de forma a 
poderem ser usados independentemente de qualquer 
receptáculo, por ex., para montagem removível em 
tanques, banheiras ou similares 

7/02 . do tipo de impulsor rotativo 
7/04 . do tipo de vibrador 
7/06 . agitando o líquido de lavagem a ar 

9/00 Máquinas de lavar do tipo de escovas 

11/00 Máquinas de lavar com rolos, por ex., do tipo de 
calandra 

13/00 Máquinas de lavar com receptáculos estacionários, 
com agitadores nos mesmos, que entram em contato 
com os artigos a serem lavados (êmbolos ou similares 
adaptados para montagem removível nos receptáculos 
5/04; dispositivos para lavar adaptados para serem usados 
independentemente de qualquer receptáculo determinado 
7/00) 

13/02 . em que o agitador tem apenas movimento rotativo 
oscilatório 

13/04 . em que o agitador tem apenas movimento axial 
13/06 . em que o agitador tem movimento ao mesmo tempo 

rotativo, por ex., rotativo oscilatório e axial 
13/08 . em que o agitador tem movimento giratório ou orbital 

15/00 Máquinas de lavar com dispositivo para bater, 
esfregar ou espremer em receptáculos estacionários 
(êmbolos ou similares adaptados para montagem 
removível em receptáculos 5/04; máquinas de lavar do 
tipo de calandra 11/00) 

15/02 . em que os artigos sendo lavados são espremidos por 
um diafragma ou saco flexível 

17/00 Máquinas de lavar com receptáculos estacionários em 
que a ação de lavar é exclusivamente efetuada pela 
circulação ou agitação do líquido (dispositivos de 
lavagem adaptados para serem usados 
independentemente de qualquer receptáculo determinado 
7/00; utilizando vibrações para fins de lavagem 19/00) 

17/02 . por bombas (17/04 tem prioridade) 
17/04 . exclusivamente por jatos d'água 
17/06 . por impulsos rotativos 
17/08 . . Dispositivos de acionamento para os impulsores 
17/10 . . Impulsores per se 
17/12 . exclusivamente por gases por ex., ar ou vapor d'água 

introduzidos no líquido de lavagem 
18/00 Máquinas de lavar possuindo receptáculos fixos para 

fins de lavagem e possuindo além disso, meios de 
secagem (detalhes concernentes à secagem apenas,  
58/00) [3] 

19/00 Máquinas de lavar por meio de vibrações (dispositivos 
do tipo de vibradores adaptados para serem usados 
independentemente de qualquer receptáculo específico 
7/04) 

21/00 Máquinas de lavar com receptáculos, por ex., perfurados, 
de movimento rotativo, por ex., oscilatório (com 
receptáculos que servem tanto à lavagem como ao 
escoamento centrífugo 23/00, 25/00; com receptáculo de 
movimento integral em torno de um eixo 27/00; 
características do controle por programa 33/00) 

21/02 . em torno de um eixo horizontal 
21/04 . . dentro de um receptáculo que as encerra 
21/06 . em torno de um eixo vertical 
21/08 . . dentro de um receptáculo que as encerra 
21/10 . em torno de um eixo inclinado 
21/12 . tendo o receptáculo movimento de agitação 
21/14 . com meios para esfregar ou bater não presos ao, ou não 

constituindo parte do, receptáculo 
23/00 Máquinas de lavar com receptáculos, por ex., perfurados, 

de movimento rotativo, por ex., oscilatório, servindo tanto 
para a lavagem como para o escoamento centrífugo (com 
outros meios de secagem 25/00; características do controle 
por programa 33/00) 

23/02 . e girando ou oscilando em torno de um eixo horizontal 
23/04 . e girando ou oscilando em torno de um eixo vertical 
23/06 . e girando ou oscilando em torno de um eixo inclinado 
25/00 Máquinas de lavar providas de receptáculos, por ex., 

perfurados, dotados de movimento rotativo, por ex., 
movimento de oscilação, servindo o receptáculo para 
ambas as finalidades de lavagem e de drenagem 
centrífuga e possuindo além disso meios para secagem, 
por ex., pela utilização de ar quente (aspectos de controle 
por programação 33/00; detalhes concernentes unicamente à 
secagem 58/00) 

27/00 Máquinas de lavar com receptáculos de movimento 
integral, por ex., alternado, oscilatório 

29/00 Combinações de máquinas de lavar com outros aparelhos 
separados em uma estrutura única ou similar, por ex., 
com aparelhos de enxaguar 

29/02 . com aparelhos para extração do líquido (com rolos 
espremedores 45/12) 

31/00 Instalação de lavagem compreendendo uma reunião de 
diversas máquinas de lavar ou de unidades de lavagem, 
por ex., conjuntos de circulação contínua 

33/00 Dispositivos de controle para uma série de operações em 
máquinas de lavar, por ex., disposições para controle por 
programação destinada a ciclos de lavagem e de secagem 
(31/10 tem prioridade) 

33/02 . elétrico 
33/04 . não elétrico 
33/06 . . essencialmente mecânico 
33/08 . . essencialmente hidráulico 
33/10 . . essencialmente pneumático 

35/00 Máquinas, aparelhos ou métodos de lavar, não incluídos 
em outro local  

37/00 Detalhes de máquinas de lavar dos tipos abrangidos pelos 
grupos 21/00 a 25/00, e restritos às máquinas desses tipos 
(detalhes de aplicação mais geral 39/00; detalhes concernentes 
unicamente à secagem 58/00) 

37/02 . Receptáculos rotativos, por ex., tambores 
37/04 . . adaptados à rotação ou à oscilação em torno de um eixo 

horizontal ou inclinado 
37/06 . . . Nervuras, levantadores ou meios para esfregar 

constituindo parte do receptáculo 
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37/08 . . . Divisões 
37/10 . . . Portas; Meios de fixação para as mesmas 
37/12 . . adaptados para rotação ou oscilação em torno de 

um eixo vertical 
37/14 . . . Nervuras ou meios para esfregar formando 

parte do receptáculo 
37/16 . . . Divisões 
37/18 . . . Portas ou tampas; Seus meios de fixação 
37/20 . Montagens, por ex., montagens flexíveis para o 

receptáculo rotativo, o motor, o tanque ou a caixa; 
prevenção ou amortecimento de vibrações 
(amortecimento de vibrações em geral F 16 F) 

37/22 . . em máquinas com um receptáculo rotativo ou 
oscilatório em torno de um eixo horizontal 

37/24 . . em máquinas com um receptáculo rotativo ou 
oscilatório em torno de um eixo vertical 

37/26 . Caixas; Tanques 
37/28 . . Portas; Dispositivos de segurança para as mesmas 
37/30 . Dispositivos de acionamento 
37/32 . . para rotação de receptáculo em uma só velocidade 
37/34 . . . em direção opostas, por ex., oscilatórias 
37/36 . . para rotação do receptáculo em mais de uma 

velocidade 
37/38 . . . em direções opostas 
37/40 . . para acionamento do receptáculo e de um agitador 

impulsor, por ex., alternadamente 
37/42 . Dispositivos de segurança, por ex., para interromper a 

rotação do receptáculo ao se abrir a porta da caixa 

39/00 Detalhes de máquinas de lavar desde que não sejam 
específicos das máquinas de lavar abrangidas pelos 
grupos 21/00 a 25/00 ou de qualquer tipo de máquina 
de lavar descrito nos grupos 9/00 a 19/00 ou 27/00 

39/02 . Dispositivos para adicionar sabão ou outros agentes de 
lavagem 

39/04 . Dispositivos de aquecimento 
39/06 . Dispositivos para impedir ou eliminar a espuma 
39/08 . Suprimento de líquido ou dispositivos de descarga 

(suprimento de detergente líquido 39/02) 
39/10 . Dispositivos para filtragem 
39/12 . Caixas; Tanques 
39/14 . . Portas ou tampas; Meios de fixação para as mesmas 

41/00 Aparelhos de enxaguar 

43/00 Aparelhos para limpeza a seco com solventes voláteis 
(9/00 a 41/00 têm prioridade) 

43/02 . com apenas um receptáculo rotativo para a limpeza 
43/04 . com mais de um receptáculo rotativo para a limpeza 
43/06 . em que os artigos a serem limpos passam por um banho 

ou uma câmara de limpeza 
43/08 . Aparelhos associados para manipulação e recuperação 

dos solventes (aparelhos separados para purificação de 
solventes de limpeza a seco B 01 D) 

Expulsão da água de roupas brancas; Alisamento por 
cilindragem a frio 

45/00 Máquinas para espremer com dois ou mais rolos 
atuando em cooperação; Aparelhos similares para 
alisamento a frio 

45/02 . em que a pressão é transmitida por meio de molas 
45/04 . . com sistema manual de liberação rápida 
45/06 . . com sistema automático de liberação rápida 

45/08 . em que a pressão é aplicada por meio de um fluido 
45/10 . com três ou mais rolos atuando em cooperação 
45/12 . combinadas com máquinas de lavar 
45/14 . com meios de fixação removível a máquinas de lavar, 

mesas ou outros suportes (combinados com mesas A 47 B) 
45/16 . Detalhes 
45/18 . . Dispositivos de comando ou controle para rotação dos 

rolos 
45/20 . . Articulações ou outros dispositivos de alavanca para 

transmitir pressão dos rolos 
45/22 . . Rolos 
45/24 . . Estrutura para guiar ou alojar os eixos dos rolos; 

Suportes das estruturas dos rolos 
45/26 . . Tábuas de escoamento; Tábuas de alimentação ou 

descarga; Meios de remoção 
45/28 . . Dispositivos de correia para guiar a roupa entre os rolos 

47/00 Aparelhos do tipo de prensa para expelir a água da roupa 
47/02 . por um êmbolo de acionamento mecânico 
47/04 . por um êmbolo de acionamento de fluido 
47/06 . por um diafragma flexível 
47/08 . Tampas; Meios de fixação das mesmas 

49/00 Secadores domésticos giratórios ou outros similares não 
adequados ao uso industrial (centrífuga em geral B 04 B) 

49/02 . Estrutura da cuba 
49/04 . Acionamento da cuba 
49/06 . Montagens, por ex., montagens flexíveis da cuba ou da 

caixa; Prevenção ou amortecimento de vibrações 
(amortecimento de vibrações em geral F 16 F) 

49/08 . Dispositivos para descarga de líquidos 

51/00 Aparelhos para expelir ou escorrer a água da roupa, não 
incluídos nos grupos precedentes 

51/02 . por torção 

Secagem; Arejamento 
 
53/00 Cordas para secar roupas; Suportes para as mesmas 

(armações para secagem compreendendo cordas para roupas 
57/00; suportes ou meios de prender especialmente adaptados 
para armazenar e desenrolar e reenrolar cordas repetidamente B 
65 H 75/34; cordas, cabos; per se D 07 B) 

53/02 . Cordas para secar roupas 
53/04 . Suportes, por ex., postes, escoras para cordas de secar 

(postes em geral E 04 H) 

55/00 Pegadores de roupa 
55/02 . com elementos articulados de sujeição 
57/00 Meios de suporte que não sejam simples varais, para roupas 

brancas ou roupas a serem secadas ou arejadas (em 
combinação com meios de aquecimento ou circulação positiva 
de ar 58/00, F 26 B; adaptados para conservar a forma de 
artigos em particular que estejam em secagem 59/00; cabides 
para pendurar roup as ou ternos A 47 G 25/14) 

57/02 . montados em colunas, por ex., giratórios 
57/04 . . e com braços radiais, por ex., dobráveis 
57/06 . incluindo elementos verticais ligados por barras horizontais 
57/08 . Suportes dobráveis (57/06 tem prioridade)



D 06 F 

Int.Cl. 7  (7ª Edição, 1999) Vol. 4, Seção D 46 

 
57/10 . . do tipo de pinças extensíveis 
57/12 . especialmente adaptados para fixação a paredes, tetos, 

estufas ou outras estruturas ou objetos 

58/00 Secadores de roupa de uso doméstico (secagem em 
geral F 26 B) [2] 

58/02 . possuindo tambores secadores em rotação em torno de 
um eixo horizontal [3] 

58/04 . . Detalhes (dispositivos de controle ou regulagem 
58/28) [3] 

58/06 . . . Suportes de montagem para os tambores 
rotativos [3] 

58/08 . . . Disposições de acionamento [3] 
58/10 . Gabinetes de secagem ou câmaras de secagem, 

providos de meios de aquecimento ou de ventilação [3] 
58/12 . . possuindo meios transportadores para 

movimentação das roupas, por ex., ao longo de um 
trilho sem fim [3] 

58/14 . . Gabinetes de secagem dobráveis; coifas de paredes 
dobráveis [3] 

58/16 . possuindo superfícies que possam ser aquecidas para 
entrar em contato com a roupa lavada (59/00 tem 
prioridade) [3] 

58/18 . Dispositivos secadores removíveis ou montados em 
porta, para máquinas de lavar [3] 

58/20 . Detalhes gerais dos secadores de roupa domésticos 
(59/00 tem prioridade) [3] 

58/22 . . Dispositivos coletores do pó de algodão [3] 
58/24 . . Dispositivos de condensação [3] 
58/26 . . Dispositivos de aquecimento, por ex., equipamento 

aquecedor de gás (58/18 tem prioridade) [3] 
58/28 . . Controle ou regulagem (controle ou regulagem em 

geral,  G 05) [3]59/00  Suportes adaptados para 
conservar a forma de determinados artigos ao 
secarem, por ex., incorporando dispositivos de 
aquecimento 

59/02 . para roupas 
59/04 . . para luvas 
59/06 . . para meias 
59/08 . para cortinas, toalhas de mesa ou outros artigos em 

forma de lençol 

Alisamento a ferro; Prensagem (alisamento por cilindragem a 
frio 45/00) 
 
61/00 Máquinas de passar com um ou mais rolos 

compressores atuando em conjunto 
61/02 . com dois rolos 
61/04 . com três ou mais rolos, um sobre o outro 
61/06 . com pares sucessivos de rolos 
61/08 . com um rolo central atuando em conjunto com uma 

série de rolos dispositivos em circunferências 
61/10 . com dois ou mais rolos centrais atuando em conjunto 

com uma série de rolos dispostos em circunferência 

63/00 Máquinas de passar com dois ou mais rolos atuando 
em conjunto com uma plataforma ou mesa fixa ou 
móvel (capas ou acolchoados 83/00) 

63/02 . com dois ou mais rolos atuando em conjunto com uma 
plataforma ou mesa fixa ou móvel 

65/00 Máquinas de passar com rolos girando contra 
superfícies curvas 

65/02 . com apenas um rolo 
65/04 . . com a plataforma pressionada contra o rolo a mão 

ou pelo pé 
65/06 . . com a plataforma pressionada contra o rolo por 

meio de energia 

 
65/08 . . com o rolo pressionado contra a plataforma 
65/10 . com dois ou mais rolos atuando em conjunto com duas ou 

mais superfícies curvas 
67/00 Detalhes de máquinas de passar incluídas nos grupos 

61/00, 63/00 ou 65/00 
67/02 . Rolos; Dispositivos de aquecimento para os mesmos (capas 

ou acolchoados 83/00) 
67/04 . Dispositivos para alimentação ou espalhamento da roupa 
67/06 . Meios para remoção da roupa dos rolos 
67/08 . Plataforma; Dispositivos de aquecimento para as mesmas 

(capas ou acolchoados 83/00) [2] 
67/10 . Dispositivos de acionamento [2] 

69/00 Máquinas de passar, não incluídas em outro local 
69/02 . utilizando correias ou chapas de passar a ferro ou prensar 

sem fim ou outros 
69/04 . com superfícies planas de deslizamento relativo 

71/00 Aparelhos para prensagem a quente de roupas, roupa 
branca ou outros artigos têxteis, isto é, em que não há 
praticamente movimento relativo entre o elemento de 
prensagem e o artigo, ao ser este prensado; Máquinas 
similares para prensar a frio roupas, roupas brancas ou 
outros artigos têxteis (dispositivos, para uso doméstico, de 
prensagem a frio de roupas A 47 G) 

71/02 . acionados inteiramente a mão ou pelo pé (71/08 tem 
prioridade) 

71/04 . acionado a energia (71/08 tem prioridade) 
71/06 . . acionado a fluido 
71/08 . em que um ou mais elementos de prensagem são deslocados 

lateralmente entre sucessivas operações de prensagem 
(Sistemas de lavagem ou disposições de aparelhos ou 
máquinas 95/00) 

71/10 . . por deslocamento em torno de um eixo vertical 
71/12 . . por deslocamento em torno de um eixo horizontal 
71/14 . . por deslocamento retilíneo 
71/16 . tendo um elemento de prensagem ou um cavalete adaptado 

de forma a fornecer um suporte interno à roupa a ser 
prensada (71/18 tem prioridade) 

71/18 . especialmente adaptados à prensagem de roupas especiais 
ou de partes das mesmas (para prensagem de costuras 
71/30) 

71/20 . . para prensagem de camisas 
71/22 . . para prensagem de colarinhos 
71/24 . . para prensagem de punhos 
71/26 . . para prensagem de ombros ou golas 
71/28 . . para prensagem de mangas, calças, ou outras 

vestimentas tubulares ou partes tubulares de vestimentas 
71/29 . . . Calças [4] 
71/30 . especialmente adaptados à prensagem de costuras 
71/32 . Detalhes 
71/34 . . Dispositivos de aquecimento; Dispositivos para 

suprimento ou remoção de vapor d'água ou outros gases 
71/36 . . Elementos de prensagem (para uso na prensagem de 

roupas especiais ou de partes das mesmas 71/18; capas 
ou acolchoados para os mesmos 83/00) 

71/38 . . Dispositivos de alimentação (alimentação pelo 
deslocamento lateral dos elementos de prensagem 
71/08) 

71/40 . . Suporte ou esticadores para o artigo a ser prensado 
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73/00 Aparelhos para alisar ou remover vincos ou rugas de 
peças de vestuário ou outros artigos têxteis por meio de 
fôrmas, núcleos, esticadores ou armações internas, com 
aplicação de calor ou vapor (esticadores para fins de 
secagem 59/00; combinados com meios externos de 
pressão 71/00; esticadores para uso com prensas 71/40; 
manequins para alfaiates A 41 H; esticadores de roupas 
sem aplicação de calor A 47 G 25/00) 

73/02 . tendo uma ou mais câmaras de tratamento [4] 
75/00 Ferros de passar a mão 
75/02 . Ferros de passar a mão, aquecidos externamente; Ferros 

de passar a mão aquecidos internamente por meios 
outros que não a eletricidade, por ex., por combustível 
sólido, por vapor 

75/04 . . por bloco pré-aquecido 
75/06 . . com meios para suprir vapor ou líquido ao artigo 

por passar (75/32 tem prioridade) 
75/08 . Ferros de passar a mão, aquecidos internamente por 

eletricidade 
75/10 . . com meios para aplicar vapor ao artigo por passar 

(75/32 tem prioridade) 
75/12 . . . sendo o vapor produzido pela água fornecida ao 

ferro por uma fonte externa 
75/14 . . . sendo o vapor produzido pela água de um 

reservatório adaptado ao ferro 
75/16 . . . . sendo o reservatório aquecido para produzir 

vapor d'água 
75/18 . . . . sendo a água suprida lentamente, por ex., 

gota a gota, de um reservatório, a um 
gerador de vapor 

75/20 . . . Dispositivos para projetar vapor no artigo por 
passar 

75/22 . . com meios para suprimento de líquido ao artigo por 
passar (75/10 tem prioridade) 

75/24 . . Disposição dos meios de aquecer dentro do ferro; 
Disposições para distribuição, condução ou 
armazenamento do calor (aquecimento elétrico em 
geral H 05 B) 

75/26 . . Dispositivos de controle ou indicação da 
temperatura (comutadores de acionamento térmico 
H 01 H) 

75/28 . . Disposições para fixação, proteção ou suporte do 
cabo de suprimento elétrico 

75/30 . Ferros de passar a mão de forma externa especial 
75/32 . Adaptações para transformar ferros de passar a mão em 

ferros a vapor 
75/34 . Cabos; Montagens de cabos 
75/36 . Carcaças 
75/38 . Chapas de base (75/20 tem prioridade) 
75/40 . Apoios ou suportes fixados ao ferro 
77/00 Dispositivos para exercer pressão sobre, para levantar 

ou para guiar, ferros de passar à mão 

79/00 Acessórios para ferros de passar à mão 
79/02 . Apoios ou suportes não fixados, nem constituindo parte de 

ferros ou tábuas de passar 
79/04 . Fogões ou outros meios de aquecimento especialmente 

adaptados para aquecer externamente os ferros (fogões em 
geral F 24) 

79/06 . Dispositivos, não constituindo parte do ferro, para esfriar o 
mesmo 

81/00 Tábuas de passar (capas ou acolchoados para as mesmas 
83/00; combinadas com mesas, montadas em armários de 
cozinha A 47 B; mesas em geral A 47 B; combinadas com 
escadas E 06 C) 

81/02 . com armação dobrável 
81/04 . . com meios para ajustar a altura 
81/06 . podendo ser fixas a suportes independentes, por ex., paredes 
81/08 . incorporando meios de aquecimento, produção de vapor ou 

de ventilação forçada 
81/10 . Elementos da parte superior das tábuas 
81/12 . Tábuas para passar mangas; Meios de fixação das mesmas 
81/14 . Meios para colocação de capas 

83/00 Capas ou acolchoados para elementos de passar ou 
prensar 

85/00 Elementos independentes para interposição entre o artigo 
e a superfície de passar ou prensar 

Aparelhos ou sistemas diversos de lavanderia 

87/00 Aparelho para umedecer ou dar outras condições ao 
artigo a ser passado ou prensado (aparelho para alisar ou 
remover vincos ou rugas de peças de vestuário ou outros 
artigos têxteis por meio de fôrmas, núcleos, esticadores, ou 
armações internas, com aplicação de calor ou vapor, 73/00) 

89/00 Aparelho para dobrar artigos têxteis com ou sem 
empilhamento [4] 

89/02 . de artigos têxteis destinados a uso próprio, por ex., camisas 
[4] 

91/00 Aparelhos para engomar 
93/00  Dispositivos para contar, separar ou marcar, 

especialmente adaptados à lavanderia 
95/00 Sistemas de lavanderia ou disposições de aparelhos ou 

máquinas; Lavanderias móveis (31/00 tem prioridade; 
lavanderia sob o aspecto de edifícios E 04 H) 
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D 06 G LIMPEZA DE TAPETES, MECÂNICA OU POR PRESSÃO, FORRAÇÕES, SACOS, COUROS OU OUTRAS PELES OU 
ARTIGOS TÊXTEIS OU TECIDOS; REVIRAMENTO DE DENTRO PARA FORA DE ARTIGOS TUBULARES 
FLEXÍVEIS OU DE OUTROS ARTIGOS OCOS (preparação mecânica ou tratamento mecânico de penas para colchões B 68 G 
3/00) 

 

1/00 Batida, escovamento, ou outras formas de limpeza de 
tapetes, mecânica ou por pressão, forrações, tapetes 
soltos, couros ou outras peles ou artigos têxteis ou 
tecidos (escovas A 46 B; aspiradores de pó A 47 L; 
aparelhos domésticos de limpeza A 47 L; limpeza em 
geral B 08 B; aparelhos para limpeza de penas de colchões 
B 68 G 3/00) 

3/00 Reviramento de dentro para fora de artigos tubulares 
flexíveis ou de outros artigos ocos (em combinação com 
inspeção D 06 H 3/16) 

3/02 . por meios mecânicos 
3/04 . pneumáticos 
5/00 Limpeza mecânica, a vácuo ou por pressão, combinada 

com reviramento de dentro para fora de artigos 
tubulares flexíveis ou de outros artigos ocos 

 

D 06 H MARCAÇÃO, INSPEÇÃO, EMENDA OU SEPARAÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS (emenda por costura D 05 B; em 
conexão com a manufatura, ver a subclasse pertinente) 

 
 
Índice da Subclasse 
 
MARCAÇÃO, MEDIÇÃO, INSPEÇÃO............................ 1/00, 3/00 

 
 
EMENDA POR PROCESSOS NÃO 
INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL.............................................5/00 
APARELHOS OU PROCESSOS PARA CORTAR  
OU OUTRAS FORMAS DE SEPARAR........................................7/00

 

1/00 Marcação de materiais têxteis; Marcação combinada à 
medição ou à inspeção 

1/02 . Marcação por impressão ou processos análogos 
1/04 . por fixação de fios, etiquetas ou similares 
3/00 Inspeção de materiais têxteis (ensaios das propriedades 

físicas de materiais têxteis G 01 N) 
3/02 . por meios visuais (3/12, 3/14, 3/16 têm prioridade) 
3/04 . . sendo o material apoiado sobre uma mesa 
3/06 . . sendo o material apoiado sobre um tambor 
3/08 . por meios fotoelétricos ou por televisão (3/12, 3/14, 

3/16 têm prioridade) 
3/10 . por aparelhos não ópticos (3/12, 3/14, 3/16 têm 

prioridade) 
3/12 . Detecção ou correção automática de erros na posição 

dos fios de trama em panos tecidos 
3/14 . Detecção e remoção de partículas metálicas, por ex., de 

agulhas quebradas ou de elementos de carda dos 
tecidos 

3/16 . Inspeção de artigos de meia ou outros de forma tubular; 
Inspeção em combinação com reviramento de dentro 
para fora, classificação ou outro tipo de manipulação 
(reviramento de dentro para fora per se D 06 G 3/00) 

5/00 Emenda de materiais têxteis 

7/00 Aparelhos ou processos para cortar ou separar de outra 
forma, adaptados especialmente para corte ou qualquer 
outra separação, de materiais têxteis (separação para 
confecção de casas de botões A 41 H; ferramentas de corte 
manuais em geral B 26 B; máquinas de corte em geral B 26 D; 
separação por meios que não sejam corte, em geral B 26 F; 
aparamento e remate de bordas costuradas, tosa de superfícies 
de tecidos  D 06 C) 

7/02 . transversalmente (7/14 tem prioridade) 
7/04 . longitudinalmente (7/14 tem prioridade) 
7/06 . . Remoção de bordas de ourelas 
7/08 . . para cortar tecidos tubulares longitudinalmente 
7/10 . obliquamente 
7/12 . . corte helicoidal de um tecido tubular 
7/14 . Corte de tecidos pelo seccionamento de fios da trama ou da 

urdidura, tomando-se precaução para evitar o corte de fios 
da urdidura ou da trama, respectivamente, adjacentes ao 
corte 

7/16 . especialmente adaptados ao corte de rendas ou bordados 
(tosa, por ex., corte de fios soltos D 06 C) 

7/18 . Corte de rolos de material sem desenrolar 
7/20 . Rasgamento  
7/22 . Seccionamento por calor ou por agentes químicos 
7/24 . Dispositivos especialmente adaptados ao recorte de 

amostras
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D 06 J PREGUEAMENTO, PLISSAGEM OU GOFRADURA DE TECIDOS OU ROUPAS (corrugamento, vincagem, ou outra forma 
de deformar papel ou materiais trabalhados de maneira análoga à do papel, sem perda de matéria, B 31 F; por tecelagem D 03 
D; por costura D 05 B; aparelhos para prensagem ou assentamento de pregas D 06 C) 

 

1/00 Pregueamento, plissagem ou gofradura de tecidos ou 
roupas 

1/02 . de forma contínua e transversalmente à direção da 
alimentação 

1/04 . . atuando em conjunto com rolos ou correias 
acanelados ou ranhurados 

 

1/06 . . por lâminas de movimento alternado 
1/08 . . . que introduzem as dobras entre os rolos ou 

correias 
1/10 . de forma contínua e longitudinalmente à direção da 

alimentação 
1/12 . Formas de pregas ou similares 

 

D 06 L ALVEJAMENTO, por ex., ALVEJAMENTO ÓPTICO, LIMPEZA A SECO OU LAVAGEM DE FIBRAS, LINHAS, FIOS, 
TECIDOS, PENAS OU ARTIGOS FIBROSOS MANUFATURADOS; ALVEJAMENTO DE COUROS OU PELES 
(tratamento de fibras ou de filamentos de vidro, lã mineral ou lã de escórias C 03; tratamento químico de material fibroso para 
produção de fibras de fiação D 01; para assuntos mecânicos, ver D 06 B, C, F; alvejamento de polpa de papel ou línteres de algodão 
D 21) 

 
 Nota 

As invenções relativas aos processos utilizando 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 Limpeza a seco ou lavagem de fibras, linhas, fios, 
tecidos, penas ou artigos fibrosos manufaturados 

1/02 . utilizando solventes orgânicos 
1/04 . . juntamente com aditivos (1/06 tem prioridade) 
1/06 . . Desencorpamento 
1/08 . . Processos de fases múltiplas 
1/10 . . Regeneração de banhos químicos usados 
1/12 . utilizando banhos aquosos 
1/14 . . Desencorpamento 
1/16 . . Processos de fases múltiplas 
1/18 . . Trabalho sob pressão em recipientes fechados 
1/20 . . combinado com meios mecânicos  

1/22 . Processos envolvendo tratamentos sucessivos com 
substâncias aquosas e orgânicas 

3/00 Alvejamento de fibras, linhas, fios, tecidos, penas ou 
artigos fibrosos manufaturados, couros ou peles 

3/02 . utilizando compostos que desprendem oxigênio (3/06 
tem prioridade) 

3/04 . por irradiação ou ozonização 
3/06 . utilizando compostos que contêm halogênio 
3/08 . . cloritos, dióxido de cloro 
3/10 . utilizando agentes redutores 
3/11 . utilizando enzimas [7] 
3/12 . Alvejamento óptico 
3/14 . Processos de fases múltiplas 
3/16 . . combinados com limpeza ou lavagem 

 

 

D 06 M TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM OUTRO LOCAL DA CLASSE D 06, DE FIBRAS, LINHAS, FIOS, TECIDOS, 
PENAS, OU ARTIGOS FIBROSOS FEITOS COM ESSES MATERIAIS (tratamento da superfície de fibras ou filamentos de 
vidro, minerais ou escórias C 03 C 25/00; outros assuntos mecânicos ver D 06 B a  J) 

 
 

Notas 
(1) Nos grupos 11/00 a 15/00, salvo indicação contrária, uma substância é classificada no último local apropriado. 
(2) Nesta subclasse: 
 (a) Nos grupos 11/00 a 15/00, uma mistura de substância é classificada pelo menos de acordo com o ingrediente principal. 

Havendo mais de um ingrediente principal, salvo indicação contrária, a mistura é classificada pelo menos de acordo com o 
ingrediente principal que pertença ao último local apropriado na seqüência de substâncias. 

 (b) Tratamento por meio de mistura de substâncias, abrangido por dois ou mais dos grupos 11/00 a 15/00, é classificado em cada 
grupo pertinente. [5]  

(3) Nesta subclasse, o tratamento de têxteis, não especificado em outro local na classe D 06, é classificado de acordo com os seguintes 
princípios: 

 (a) Tratamento de têxteis caracterizados pelo agente nos grupos 11/00 a 16/00; 
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 (b) Tratamento de têxteis caracterizados pelo processo no grupo 23/00. [5] 
(4) As invenções relativas aos processos utilizando 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 
 
TRATAMENTO DE FIBRAS, LINHAS, FIOS, 
TECIDOS OU ARTIGOS FIBROSOS 
 com substâncias inorgânicas ....................................... 11/00 
 com substâncias orgânicas não-macromoleculares ..... 13/00 
 com polimerização enxertada...................................... 14/00 
 com substâncias macromoleculares ............................... 15/00 

 
 
TRATAMENTO BIOQUÍMICO...................................................16/00 
TRATAMENTO FÍSICO...............................................................10/00 
TRATAM ENTO CARACTERIZADO PELO PROCESSO .........23/00 
TRATAMENTO DE PENAS........................................................19/00 
PRODUÇÃO DE TECIDOS DE CAMADAS MÚLTIPLAS.......17/00 
 

 

10/00 Tratamento físico de fibras, linhas, fios, tecidos ou 
artigos fibrosos à base dessas matérias, por ex., ultra-
sônico, descarga corona, irradiação, correntes elétricas, 
campos magnéticos; Tratamento físico combinado com 
tratamento com compostos ou elementos químicos [2,5] 

10/02 . ultra-sônico ou sônico; Descarga corona [5] 
10/04 . Tratamento físico combinado com tratamento com 

compostos ou elementos químicos (polimerização por 
enxerto utilizando energia de onda ou radiação de 
partículas 14/18) [5] 

10/06 . . Compostos ou elementos inorgânicos [5] 
10/08  . . Compostos orgânicos [5] 
10/10 . . . Compostos macromoleculares [5] 
11/00 Tratamento de fibras, linhas, fios, tecidos ou artigos à 

base desses materiais, com substâncias inorgânicas 
ou complexo das mesmas; Tal tratamento combinado 
com tratamento mecânico, por ex., mercerização 
(10/00 tem prioridade; decoração de têxteis por 
tratamento local D 06 Q 1/00) [5] 

 
Notas 
(1) Se um composto usado no tratamento for caracterizado 

por um cátion, é classificado no grupo 11/00; 
metalização por tratamento com um sal metálico, 
seguido de uma redução, é classificado no grupo 11/83. 
[5] 

(2) Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o 
sentido indicado: 
– “tratamento” significa, salvo indicação contrária, o 

tratamento que leva ao produto final, por ex., 
tratamento com sulfato de bário pode significar 
tratamento com cloreto de bário e com ácido 
sulfúrico, em duas etapas separadas. [5] 

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

11/01 . com hidrogênio, água ou água pesada; com hidretos de 
metais ou complexos dos mesmos; com boranos, 
diboranos, silanos, disilanos, fosfinas, difosfinas, 
estibinas, diestibinas, arsinas ou diarsinas ou 
complexos dos mesmos [5]  

11/05 . . com água, por ex. vapor; com água pesada [5]  

11/07 . com halogênios; com ácidos de halogênios ou sais dos 
mesmos; com óxidos ou oxiácidos de halogênios ou 
sais dos mesmos [5] 

11/09 . . com halogênios livres ou compostos de 
interhalogênios [5]  

11/11 . . com ácidos de halogênio ou sais dos mesmos [5]  
11/13 . . . Halogenetos de amônio ou halogenetos de 

elementos do primeiro Grupo do Sistema 
Periódico [5] 

11/155 . . . Halogenetos de elementos do segundo Grupo 
do Sistema Periódico [5]  

11/17 . . . Halogenetos de elementos do terceiro Grupo 
do Sistema Periódico [5] 

11/20 . . . Halogenetos de elementos do quarto Grupo do 
Sistema Periódico, por ex. cloreto de  
zirconila [5]  

11/22 . . . Halogenetos de elementos do quinto Grupo do 
Sistema Periódico [5]  

11/24 . . . Halogenetos de elementos do sexto Grupo do 
Sistema Periódico, por ex. cloreto de cromila 
[5]  

11/26 . . . Halogenetos de elementos do sétimo Grupo do 
Sistema Periódico (compostos interhalogênios 
11/09) [5] 

11/28 . . . Halogenetos de elementos do oitavo Grupo do 
Sistema Periódico [5]  

11/30 . . com óxidos de halogênios, oxiácidos de 
halogênios ou seus sais, por ex. com percloratos 
[5]  

11/32 . com oxigênio, ozônio, ozonetos, óxidos, hidróxidos ou 
percompostos; Sais derivados de ânions com uma 
ligação de elemento oxigênio anfotérica (com água ou 
água pesada 11/05; com óxidos ou oxiácidos de 
halogênios 11/30; alvejamento D 06 L) [5] 

11/34 . . com oxigênio, ozônio ou ozonetos [5] 
11/36 . . com óxidos, hidróxidos ou óxidos mistos; com sais 

derivados de ânions com uma ligação de elemento 
oxigênio anfotérica [5] 

11/38 . . . Óxidos ou hidróxidos de elementos do 
primeiro Grupo do Sistema Periódico 
(produção de padrões através da destruição ou 
modificação local das fibras por ação química 
D 06 Q 1/02) [5] 

11/40 . . . . combinado com ou na ausência de tensão 
mecânica, por ex. mercerização sem tensão 
[5] 

11/42 . . . . Óxidos ou hidróxidos de cobre, prata ou 
ouro [5] 
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11/44 . . . Óxidos ou hidróxidos de elementos do segundo 

Grupo do Sistema Periódico; Zincatos; 
Cadmatos [5]  

11/45 . . . Óxidos ou hidróxidos de elementos do terceiro 
Grupo do Sistema Periódico; Aluminatos [5]  

11/46 . . . Óxidos ou hidróxidos de elementos do quarto 
Grupo do Sistema Periódico; Titanatos; 
Zirconatos; Estanatos; Chumbatos [5] 

11/47 . . . Óxidos ou hidróxidos de elementos do quinto 
Grupo do Sistema Periódico; Vanadiatos; 
Niobiatos; Tantalatos; Arsenatos; Antimoniatos; 
Bismutatos [5] 

11/48 . . . Óxidos ou hidróxidos de cromo, molibdênio ou 
tungstênio; Cromatos; Dicromatos; Molibdatos; 
Tungstatos [5] 

11/49 . . . Óxidos ou hidróxidos de elementos do oitavo 
Grupo do Sistema Periódico; Ferratos; 
Cobaltatos; Niquelatos; Ruteniatos; Osmiatos; 
Rhodiatos; Iridiatos; Paladiatos; Platinatos [5] 

11/50 . . com peróxido de hidrogênio ou peróxidos de 
metais; com ácidos persulfúrico, permangânico, 
pernítrico, percarbônico ou seus sais [5] 

11/51 . . com enxofre, selênio, telúrio, polônio ou seus 
compostos (com ácido persulfúrico ou seus sais  
11/50) [5] 

11/52 . . com selênio, telúrio, polônio ou seus compostos; 
com enxofre, ditionetos ou compostos contendo 
enxofre e halogênios, com ou sem oxigênio; 
mediante sulfohalogenação com ácido 
clorosulfônico; mediante sulfohalogenação com 
uma mistura de dióxido de enxofre e halogênios 
livres [5] 

11/53 . . com sulfeto de hidrogênio ou seus sais; com 
polisulfetos [5] 

11/54 . . com dióxido de enxofre; com ácido sulfuroso ou 
seus sais (11/52 tem prioridade) [5]  

11/56 . . . Sulfatos ou tiosulfatos diferentes dos elementos 
do terceiro Grupo do Sistema Periódico [5] 

11/57 . . . Sulfatos ou tiosulfatos de elementos do terceiro 
Grupo do Sistema Periódico, por ex. alumens 
[5] 

11/58 . com nitrogênio ou compostos do mesmo, por ex. com 
nitretos (com halogenetos de amônio 11/13) [5] 

11/59 . . com amônia; com complexos de aminas orgânicas 
com substâncias inorgânicas [5] 

11/60 . . . Amônia como gás ou em solução [5] 
11/61 . . . Amônia líquida [5] 
11/62 . . . Complexos de óxidos de metal ou complexos 

de sais de metal com amônia ou com aminas 
orgânicas [5] 

11/63 . . com hidroxilamina ou hidrazina [5] 
11/64 . . com óxidos de nitrogênio; com oxiácidos de 

nitrogênio ou seus sais (com ácidos pernítricos ou 
seus sais 11/50) [5] 

11/65 . . . Sais de oxiácidos de nitrogênio [5] 
11/66 . . com ácido sulfâmico ou seus sais  [5] 

 
11/67 . . com cianogênio ou compostos do mesmo; por ex. com 

ácido cianídrico, ácido ciânico, ácido isociânico, ácido 
tiociânico, ácido isotiociânico ou seus sais ou com 
cianamidas; com ácido carbâmico ou seus sais (com 
dicianamidas 13/432) [5] 

11/68 . com fósforo ou compostos do mesmo, p. ex., com ácido 
clorofosfônico ou sais do mesmo (com fosfinas ou 
difosfinas 11/01; com compostos de selênio ou telúrio 
11/52; com polifosfazeno ou derivados do mesmo 15/673) 
[5] 

11/69 . . com fósforo; com halogenetos ou oxihalogenetos de 
fósforo; com ácido clorofosfônico ou seus sais [5] 

11/70 . . com óxidos de fósforo; com ácidos hipofosforoso, 
fosforoso ou fosfórico ou seus sais  [5] 

11/71 . . . Sais de ácido fosfórico [5] 
11/72 . . . com ácidos metafosfóricos ou seus sais; com ácidos 

polifosfóricos ou seus sais; com ácidos 
perfosfóricos ou seus sais [5] 

11/73 . com carbono ou compostos do mesmo (11/67 tem 
prioridade) [5] 

11/74 . . com carbono ou grafite; com carbetos; com ácidos 
grafíticos ou seus sais [5] 

11/75 . . com fosgênio; com compostos contendo carbono e 
enxofre, por ex. tiofosgênio (com ácido tiociânico 
11/67; com ácido tiocarbâmico 13/425; com tiouréia 
13/432) [5] 

11/76 . . com óxidos de carbono ou carbonatos (11/75 tem 
prioridade; com ácidos percarbônicos ou seus sais 
11/50; com uréia 13/432) [5] 

11/77 . com silício ou compostos do mesmo (com silanos ou 
disilanos 11/01) [5]  

11/78 . . com silício; com halogenetos ou oxihalogenetos de 
silício; com fluorosilicatos [5] 

11/79 . . com dióxido de silício, ácidos silícicos ou seus  
sais [5] 

11/80 . com boro ou compostos do mesmo; por ex. boretos (com 
boranos ou diboranos 11/01; com carbetos de boro 11/74) 
[5] 

11/81 . . com boro; com halogenetos de boro; com fluroboratos 
[5] 

11/82 . . com óxido de boro; com ácido bórico, meta- ou 
perbórico ou seus sais, por ex. com bórax [5] 

11/83 . com metais; com compostos geradores de metal, por ex. 
carbonilas metálicas; Redução de compostos metálicos 
sobre têxteis (decoração de têxteis por metalização local D 
06 Q 1/04) [5] 

11/84 . combinado com tratamento mecânico (combinado com 
tensão mecânica, por ex. mercerização 11/40) [5] 

13/00 Tratamento de fibras, linhas, fios, tecidos ou artigos 
fibrosos à base desses materiais, com compostos orgânicos 
não-macromoleculares (10/00, 14/00 têm prioridade; 
tratamento com complexos de aminas orgânicas com substâncias 
inorgânicas 11/59); Tal tratamento combinado com 
tratamento mecânico [4, 5]
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Notas 
 
(1) Nesse grupo, o seguinte termo é empregado com o 

significado indicado: 
– "tratamento" significa, salvo indicação contrária, o 

tratamento que leva ao produto final, por ex. 
tratamento com ácido cloroacético, pode significar o 
tratamento com cloreto de cloroacetila e 
saponificação em duas etapas separadas [5]  

(2) Nesse grupo, é aconselhável se adicionar os códigos de 
indexação do grupo 101:00. Os códigos de indexação 
devem ser não ligados. [5] 

13/02 . com hidrocarbonetos 
13/03 . . com hidrocarbonetos insaturados, por ex. alcenos, 

alcinos [5] 
13/07 . . . Hidrocarbonetos aromáticos [5] 
13/08 . com hidrocarbonetos halogenados 
13/10 . com compostos oxigenados 
13/11 . . Compostos contendo grupos epóxi ou precursores 

dos mesmos [5] 
13/12 . . aldeídos, cetonas 
13/123 . . . Polialdeídos; Policetonas [5] 
13/127 . . . Monoaldeídos, por ex. formaldeído;  

Monocetonas [5] 
13/13 . . . Aldeídos insaturados, por ex. acroleína; 

Cetonas insaturadas; Cetenos [5] 
13/133 . . . Aldeídos Halogenados; Cetonas halogenadas 

[5] 
13/137 . . Acetais, por ex. formais, cetais [5] 
13/144 . . Álcoois; Alcoolatos metálicos (13/11 tem 

prioridade) [5] 
13/148 . . . Poliálcoois, por ex. glicerol [5] 
13/152 . . tendo um grupo hidróxi ligado a um átomo de 

carbono de um anel aromático de seis membros [5] 
13/156 . . . contendo átomos de halogênio [5] 
13/165 . . Éteres (13/11 tem prioridade) [5] 
13/17 . . . éteres de polioxialquilenoglicol [5] 
13/175 . . . éteres insaturados, por ex. éteres vinílicos [5] 
13/188 . . . Ácidos monocarboxílicos; Anidridos, 

halogenetos ou sais dos mesmos [5] 
13/192 . . . Ácidos policarboxílicos; Anidridos, 

halogenetos ou sais dos mesmos [5] 
13/196 . . . Ácidos percarboxílicos; Anidridos, halogenetos 

ou sais dos mesmos [5] 
13/207 . . . Ácidos carboxílicos substituídos, por ex., por 

grupos hidróxi ou ceto; Anidridos, halogenetos 
ou sais dos mesmos [5] 

13/21 . . . . Ácidos carboxílicos halogenados; 
Anidridos, Halogenetos ou sais dos mesmos 
[5] 

13/213 . . . . . Ácidos carboxílicos 
perfluoroalquílicos; Anidridos, 
halogenetos ou sais dos mesmos [5] 

13/217 . . . . Ésteres de polioxialquileno gligol com um 
grupo carboxílico terminal; Anidridos, 
halogenetos ou seus sais[5] 

13/224 . . Ésteres de ácidos carboxílicos; Ésteres de ácidos 
carbônicos [5] 

13/228 . . . Ésteres cíclicos, por ex., lactanas [5] 
13/232 . . . Carbonatos orgânicos [5] 
13/236 . . . contendo átomos de halogênio [5] 
13/238 . . . Taninos, por ex., ácidos galotânicos[5] 
13/244 . com compostos contendo enxofre ou fósforo [5] 

13/248 . . com compostos contendo enxofre [5] 
13/252 . . . Mercaptanos, tiofenóis, sulfetos ou polisulfetos, por 

ex., ácido mercapto acético; Compostos de  
sulfona [5] 

13/256 . . . Compostos sulfônicos [5] 
13/262 . . . Compostos sulfonados [5] 
13/265  . . . contendo átomos de halogênio [5] 
13/268 . . . Sulfonas [5] 
13/272 . . . Compostos insaturados contendo átomos de enxofre [5] 
13/275 . . . . Tioéteres de vinila [5] 
13/278 . . . . Compostos de sulfonados de vinila; Sulfonas de 

vinila ou compostos de sulfóxido de vinila [5] 
13/282 . . com compostos contendo fósforo [5] 
13/285 . . . Fosfinas; Óxidos de fosfina, Sulfetos de fosfina, Ácidos 

Fosfinicos ou fosfinosos ou seus derivados [5] 
13/288 . . . Ácidos fosfônicos ou fosforosos ou seus derivados 

[5] 
13/29 . . . . contendo átomos de halogênio [5] 
13/292 . . . Mono-, di ou triésteres de ácidos fosfóricos ou fosforosos; 

Seus sais [5] 
13/295 . . . . contendo moietes de poliglicol; contendo moietes de 

neopentil [5] 
13/298 . . . . contendo átomos de halogênio [5] 
13/313 . .Compostos insaturados contendo átomos de enxofre, por ex., 

compostos de fosfônio de vinila [5] 
13/322 . compostos contendo nitrogênio [5] 
13/325 . . Aminas [5] 
13/328 . . . sendo o grupo de aminas sendo ligado à um átomo de 

carbono acíclico ou cicloalifático [5] 
13/33 . . . . contendo átomos de halogênio [5] 
13/332 . . . Di- ou poliaminas [5] 
13/335 . . . contendo um grupo de aminas ligados à um átomo de 

carbono com um anel aromático de seis elementos [5] 
13/338 . . . Hidrazinas orgânicas; Compostos  

hidrazínicos [5] 
13/342 . . . Ácidos aminocarboxílicos; Betaínas; Ácidos amino-

sulfônicos; Sulfo-betaínas [5] 
13/345 . . Nitrilas [5] 
13/348 . . . insaturados, por ex., acrilonitrila [5] 
13/35 . . Compostos heterocíclicos [5] 
13/352 . . . contendo anéis heterocíclicos com cinco elementos [5] 
13/355 . . . contendo anéis heterocíclicos com seis elementos [5] 
13/358 . . . . Triazinas [5] 
13/364 . . . . . Ácido cianúrico; Ácido isocianúrico; Seus 

derivados [5] 
13/368 . . Hidroxialquilaminas; Seus derivados, por ex., Bases 

Kritchevsky [5] 
13/372 . .  contendo grupos de hidróxidos eterificados ou esterificados [5] 
13/376 . . Oximas [5] 
13/382 . . Amino-aldeidos [5] 
13/385 . . contendo grupos de epóxi [5] 
13/388 . . Óxidos de Aminas [5] 
13/392 . . Compostos nitrosos; Compostos nitro [5] 
13/395 . . Isocianatos [5] 
13/398 . . . contendo átomos de flúor [5] 
13/402 . . Amidas [5] 
13/405 . . . Poliaminas polialquilenas aciladas [5] 
13/408 . . . Aminas aciladas contendo átomos de flúor; Amidas 

de ácidos perfluorocarboxílicos [5] 
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13/41 . . . Amidas derivadas de ácidos carboxílicos 

insaturados, por ex., acrilamidas [5] 
13/412 . . . . N-metilacrilamidas [5] 
13/415 . . . Amidas de ácidos carboxílicos aromáticos [5] 
13/418 . . . Amidas cíclicas, por ex., lactamas; Amidas de 

ácidos oxálicos [5] 
13/419 . . . Amidas contendo átomos de nitrogênio do 

grupo de amidas substituídas por 
hidroxialquilas ou por grupos de hidroxialquilas 
eterificadas ou esterificadas [5] 

13/422 . . . Hidrazidas [5] 
13/425 . . . Ácidos carbâmicos ou tiocarbâmicos ou seus 

derivados, por ex. uretanos  (ácidos carbâmicos 
insubstituíveis 11/67) [5] 

13/428 . . . . contendo átomos de flúor [5] 
13/432 . . . Uréia, tiuréia ou seus derivados, por ex., 

biuretas; Compostos com inclusão de uréia; 
Dicianamidas; Guanidinas, por ex., 
diciandiamidas [5] 

13/435  . . Semicarbazidas [5] 
13/438 . . . . Sulfonamidas [5] 
13/44 . . contendo nitrogênio e fósforo 
13/447 . . . Fosfanatos ou fosfinatos contendo átomos de 

nitrogênio [5] 
13/453 . . . Fosfatos ou fosfitos contendo átomos de 

nitrogênio [5] 
13/46 . . Compostos contendo átomos quaternários de 

nitrogênio (compostos hidrazínicos 13/338; 
betaínas, sulfo-betaínas 13/342) [5] 

13/463 . . . derivado de mono-aminas [5] 
13/467 . . . derivado de poliaminas [5] 
13/47 . . . derivado de compostos heterocíclicos [5] 
13/473 . . . . tendo anéis heterocíclicos de cinco 

elementos [5] 
13/477 . . . . tendo anéis heterocíclicos de seis elementos 

[5] 
13/48 . . contendo o anel de etileno imina 
13/487 . . Aziridinofosfinas; Óxidos ou sulfetos de 

aziridinofosfinas; Carbo-aziridinil ou compostos de 
carbo-bi-aziridinil; Compostos de sulfo-arizidinil 
ou sulfo-bi-aziridinil [5] 

13/493 . . . perfluoretado [5] 
13/50 . com compostos organometálicos; com compostos 

orgânicos contendo átomos de boro, silício, selênio ou 
telúrio [5] 

13/503 . . sem ligação entre um átomo de carbono e um metal 
ou um átomo de boro, silício, selênio ou telúrio [5] 

13/507 . . . Compostos orgânicos de silício sem ligação de 
carbono de silício [5] 

13/51 . . Compostos com pelo menos uma ligação de metal-
carbono, boro-carbono, carbono-silício, carbono-
selênio ou carbono telúrio [5] 

13/513 . . . com pelo menos uma ligação de carbono-silício 
[5] 

13/517 . . . . contendo ligações de silício halógeno [5] 
13/52 . combinado com tratamento mecânico (decoração de 

têxteis D06 Q) 
13/525 . . Gravação em relevo; Calandragem, Prensagem 

(moldagem 23/14) [5] 
13/53 . . Resfriamento; Vaporização ou aquecimento, por 

ex., em câmaras fluidificadas; com metais fundidos 
[5] 

13/535 . . Sucção, Tratamento a vácuo; desgasificação; 
Compressão [5] 

 
14/00 Polimerização de monômeros enxertados contendo, apenas, 

ligações insaturadas carbono-carbono sobre fibras, linhas, 
fios, tecidos ou artigos fibrosos à base desses materiais 
(polímeros não acabados C 08 F 251/00 a 292/00) [4] 

14/02 . sobre materiais de origem natural (14/18 tem prioridade) [4] 
14/04 . . de origem vegetal, por ex., celulose ou seus derivados 

[4] 
14/06 . . de origem animal, por ex., lã, seda [4] 
14/08 . sobre materiais de origem sintética (14/18 tem prioridade) 

[4] 
14/10 . . de compostos macromoleculares obtidos por reações 

que envolvem apenas ligações insaturadas carbono-
carbono [4] 

14/12 . . de compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que envolvam apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono [4] 

14/14 . . . Poliésteres [4] 
14/16 . . . Poliamidas [4] 
14/18 . utilizando ondas de energia ou partículas de radiação [4] 
14/20 . . sobre materiais de origem natural [4] 
14/22 . . . de origem vegetal, por ex., celulose ou seus 

derivados [4] 
14/24 . . . de origem animal, por ex., lã, seda [4] 
14/26 . . sobre materiais de origem sintética [4] 
14/28 . . . de compostos macromoleculares obtidos por 

reações que envolvam apenas ligações insaturadas 
carbono-carbono [4] 

14/30 . . . de compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que envolvam apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono [4] 

14/32 . . . . Poliésteres [4] 
14/34 . . . . Poliamidas [4] 
14/36 . sobre fibras de carbono [5] 

15/00 Tratamento de fibras, linhas, fios, tecidos ou artigos 
fibrosos à base desses materiais, com compostos 
macromoleculares; Esse tratamento combinado com 
tratamento mecânico (10/00, 14/00 têm prioridade) [5] 

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

indicado: 
 – “tratamento” significa, salvo indicação contrária, o 

tratamento que leva ao produto final, por ex.: 
  (a)  tratamento com álcool polivinila pode significar 

tratamento com acetato de polivinila e a subseqüente 
saponificação em etapa separada; 

  (b) tratamento com aminoplasto pode significar o 
prolongado processo de cura ou o tratamento com 
produtos de pré-condensação, ou com por ex., uréia e 
com formaldeído em duas etapas separadas. [5] 

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

15/01 . com compostos naturais macromoleculares ou seus 
derivados (com borracha natural ou seus derivados  
15/693) [4] 

15/03 . . Polissacarídeos ou seus derivados [4]
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15/05 . . . Celulose ou seus derivados [4] 
15/055 . . . . com os licores residuais derivados do 

processo sulfático para a preparação de 
celulose [5] 

15/07 . . . . Ésteres de celulose [4] 
15/09 . . . . Éteres de celulose [4] 
15/11 . . . Amido ou seus derivados [4] 
15/13 . . . Ácido algínico ou seus derivados [4] 
15/15 . . Proteínas ou seus derivados [4] 
15/17 . . Resinas naturais, álcoois resinosos, ácidos 

resinosos, ou seus derivados [4, 5] 
15/19 . com compostos sintéticos macromoleculares (com 

borracha sintética 15/693) [4] 
15/21 . . Compostos macromoleculares obtidos por reações 

que envolvam apenas ligações insaturadas carbono-
carbono [4] 

15/227 . . . de hidrocarbonetos, ou os produtos de reação 
dos mesmos, por ex., pós-halogenados ou sulfo-
clorinados [4] 

15/233 . . . . aromáticos, por ex., estireno [4] 
15/244 . . . de hidrocarbonetos halogenados 

(hidrocarbonetos pós-halogenados 15/227) [4] 
15/248 . . . . contendo cloro [4] 
15/252 . . . . contendo bromo [4] 
15/256 . . . . contendo flúor [4] 
15/263 . . . de ácidos carboxílicos insaturados, sais ou seus 

ésteres [4] 
15/267 . . . . de ésteres carboxílicos insaturados tendo 

grupos amino ou amônio quaternário [4] 
15/27 . . . . de ésteres de alquil-polialquileno glicol de 

ácido carboxílico insaturado [4] 
15/273 . . . . de ésteres carboxílicos insaturados tendo 

grupos epóxi [4] 
15/277 . . . . contendo flúor [4] 
15/285 . . . de amidas ou imidas de ácido carboxílico 

insaturado [4] 
15/29 . . . . contendo grupo N-metilol ou grupo N-

metilol eterificado; contendo grupo N-
aminometileno; contendo grupo N-sulfido-
metileno [4,5] 

15/295 . . . . contendo flúor [4] 
15/31 . . . de nitrilas insaturadas [4] 
15/327 . . . de álcoois insaturados ou seus ésteres [4] 
15/33 . . . . Ésteres contendo flúor [5] 
15/333 . . . de acetato de vinila, álcool polivinílico [4] 
15/347 . . . de éteres insaturados, acetais, hemiacetais, 

cetonas ou aldeídos [4,5] 
15/353 . . . . contendo flúor [4] 
15/356 . . . de outros compostos insaturados contendo 

átomos de nitrogênio, enxofre, silício ou 
fósforo [5] 

15/37 . . Compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que envolvam apenas ligações 
insaturadas carbono-carbono [4] 

15/39 . . . Resinas aldeídicas, Resinas cetônicas [4] 
15/41 . . . . Resinas fenol-aldeídicas ou  

fenol-cetônicas [4,5] 
15/415 . . . . modificadas por compostos contendo 

fósforo [5] 
15/423 . . . . Resinas aminoaldeídicas [4,5] 
15/427 . . . . . modificadas por compostos alcoxilados 

ou óxidos alquilenos [4] 

 
15/429 . . . . . modificados por compostos contendo 

enxofre [5] 
15/43 . . . . . modificadas por compostos de fósforo [4] 
15/431 . . . . . . por fosfinas ou óxidos de fosfina; por 

óxidos ou sais do radical fosfônio [5] 
15/432 . . . . . . por ácidos fosfônicos ou seus 

derivados [5] 
15/433 . . . . . .  por ácidos fosfóricos [4] 
15/437 . . . . . contendo flúor [4] 
15/45 . . . . . uso de catalisadores especiais [4] 
15/507 . . . Poliésteres [4] 
15/51 . . . . Poliésteres insaturados polimerizáveis [5] 
15/513 . . . . Policarbonatos [4] 
15/53 . . . Poliéteres (Poliacetais 15/39) [4] 
15/55 . . . Resinas epóxi [4] 
15/555 . . . . modificadas por compostos contendo fósforo [5] 
15/564 . . . Poliuréias, poliuretanas ou outros polímeros, sendo 

ligações ureídicas ou uretana; seus produtos de pré-
condensação [4] 

15/568 . . . . Produtos de reação de isocianatos com 
poliéteres [4] 

15/572 . . . . Produtos de reação de isocianatos com 
poliésteres ou poliesteramidas [4] 

15/576 . . . . contendo flúor [4] 
15/579 . . . . modificadas por compostos contendo fósforo [5] 
15/59 . . . Poliamidas; Poliimidas [4,5] 
15/592 . . . . feitas de ácidos gordurosos insaturados 

polimerizados e poliaminas [5] 
15/595 . . . . Derivados obtidos pela substituição de um 

átomo de hidrogênio do radical carboxiamida 
[5] 

15/598 . . . . modificadas por compostos contendo fósforo [5] 
15/61 . . . Poliaminas [4] 
15/63 . . . contendo enxofre na cadeia principal, por ex., 

polissulfonas [4] 
15/643 . . . contendo silício na cadeia principal [4] 
15/647 . . . . contendo seqüências de poliéter [4] 
15/65 . . . . contendo grupos epóxi [4] 
15/653 . . . . modificados por compostos de isocianatos [4] 
15/657 . . . . contendo flúor [4] 
15/667 . . . contendo fósforo na cadeia principal [4] 
15/673 . . . . contendo fósforo e nitrogênio na cadeia 

principal [4] 
15/687 . . . contendo outros átomos que não fósforo, silício, 

enxofre, nitrogênio, oxigênio ou carbono na cadeia 
principal [4] 

15/693 . com borracha natural ou sintética ou seus derivados [4] 
15/70 . combinado com tratamento mecânico (decoração de têxteis 

D 06 Q)[4] 
15/705 . . Modelamento; Calandragem; Pressionamento 

(moldagem 23/14) [5] 
15/71 . . Resfriamento; vaporização ou aquecimento, por ex., em 

leitos fluidizados; com metais fundidos [5] 
15/715 . . Sucção; Tratamento à vácuo; Desgaseificação; 

Sopramento [5] 
16/00 Tratamento bioquímico de fibras, linhas, fios, tecidos ou 

artigos fibrosos, à base desses mate riais, por ex., 
enzimático [2]
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Nota 

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

17/00 Produção de tecidos de camadas múltiplas 
17/02 . Pela aplicação de derivados da celulose como adesivos 

[5] 
17/04 . pela aplicação de resinas sintéticas como adesivos [5] 
17/06 . . Polímeros de compostos de vinila [5] 
17/08 . . Poliamidas [5] 
17/10 . . Poliuretanas [5] 

19/00 Tratamento das penas [2] 
23/00 Tratamento de fibras, linhas, fios, tecidos ou artigos 

fibrosos feitos de tais materiais, caracterizado pelo 
processo [5] 

 
Nota 
 Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação do grupo 101:00. Os códigos de indexação 
devem ser não ligados [5] 

23/02 . Processos nos quais o agente de tratamento é aplicado 
livremente ou incorporado em um meio de distribuição 
[5] 

23/04 . Processos nos quais o agente de tratamento é aplicado 
na forma de uma espuma [5] 

23/06 . Processos nos quais o agente de tratamento está 
disperso em um gás, por ex., aerossóis (composições de 
aerossol C 09 K 3/30) [5] 

23/08 . Processos nos quais o agente de tratamento é aplicado 
em forma de pó ou granular (adesivos para tecidos 
têxteis de camadas múltiplas 17/00, decoração de 
têxteis D 06 Q) [5] 

23/10 . Processos nos quais o agente de tratamento está 
dissolvido ou disperso em solventes orgânicos; 
Processos para recuperação de seus solventes orgânicos 
[5] 

23/12 . Processos nos quais o agente de tratamento está 
incorporado em microcápsulas (fabricação de 
microcápsulas B 01 J 13/02) [5] 

23/14 . Processos para a fixação ou tratamento de materiais 
têxteis em formas tridimensionais [5] 

23/16 . Processos para aplicação não-uniforme dos agentes de 
tratamento, por ex., tratamento só de um lado; 
Tratamento diferencial (decoração de têxteis D 06 Q) 
[5] 

23/18 . . para o tratamento químico de bordas de tecidos ou 
junções; para a fixação térmica ou química de 
cortes, costuras ou extremidade da fibra [5] 

Esquema de indexação, associada com os grupos 11/00, 13/00, 
15/00, 16/00 e 23/00, relativos às fibras a serem tratadas. Os 
códigos de indexação devem ser não ligados. [5] 

Notas 

(1) Exemplos: 
– a dilatação da celulose com hidróxidos alcalinos é 

classificada e indexada em  11/38 // 101:06 

 
– o tratamento da celulose com aminas é classificado e 

indexado em 13/325 // 101:06; 
– o tratamento de fibras de poliéster com poliésteres é 

classificado e indexado em 15/507 // 101:32; 
– o tratamento da lã com pepsina é classificado e indexado 

em 16/00 // 101:12; 
– o tratamento da celulose com tetracloreto de silício  na 

forma de uma espuma é classificado e indexado em 11/78, 
23/04 // 101:06. [5] 

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

 
101:00 Constituição química das fibras, linhas, fios, tecidos ou 

artigos fibrosos feitos de tais materiais, a serem 
tratados [5] 

 
Nota 
 
 As misturas de fibras são indexadas de acordo com cada fibra 

constituinte. [5] 

101:02 . Fibras naturais, outras que não minerais [5] 
101:04 . . Fibras vegetais [5] 
101:06 . . . Celulósicas [5] 
101:08 . . . . Ésteres ou éteres de celulose [5] 
101:10 . . Fibras animais [5] 
101:12 . . . Fibras de queratina ou seda [5] 
101:14 . . . Fibras de colágeno [5] 
101:16 . Fibras sintéticas, outras que não minerais [5] 
101:18 . . Fibras sintéticas constituídas de compostos 

macromoleculares obtidos pelas reações somente 
envolvendo ligações insaturadas carbono-carbono[5] 

101:20 . . . Polialquenos, polímeros ou copolímeros de 
compostos com grupos alquila ligados a grupos 
aromáticos [5] 

101:22 . . . Polímeros ou copolímeros de mono-olefinas 
halogenadas [5] 

101:24 . . . Polímeros ou copolímeros de álcoois de alquila ou 
seus ésteres; Polímeros ou copolímeros de éteres de 
alquila, acetais ou cetonas [5] 

101:26 . . . Polímeros ou copolímeros de ácidos carboxílicos 
insaturados ou seus derivados [5] 

101:28 . . . . Acrilonitrila; Metacrilonitriila [5] 
101:30 . . Polímeros sintéticos constituídos de compostos 

macromoleculares obtidos de outra maneira que não por 
reações somente envolvendo ligações insaturadas 
carbono-carbono [5] 

101:32 . . . Poliésteres [5] 
101:34 . . . Poliamidas [5] 
101:36 . . . . Poliamidas aromáticas [5] 
101:38 . . . Poliuretanas [5] 
101:40 . Fibras de carbono [5] 
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D 06 N MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE PAREDES, SOALHOS OU SIMILARES, por ex., LINÓLEOS, ENCERADOS, 
COURO ARTIFICIAL, FELTRO PARA COBERTURA DE TETOS, CONSISTINDO DE UM LENÇOL FIBROSO REVESTIDO 
COM UMA CAMADA DE SUBSTÂNCIA MACROMOLECULAR; MATERIAIS FLEXÍVEIS EM FOLHA NÃO INCLUÍDOS 
EM OUTRO LOCAL (laminados em geral B 32 B; telas revestidas que conservam as características do papel ou papelão D 21) 

Nota 

Os produtos em camadas classificados nesta subclasse devem ser também classificados em B 32 B 

 

1/00 Linóleo 
3/00 Couro artificial encerado ou material similar 

produzido por revestimento de lençóis fibrosos com 
materiais macromoleculares, por ex., resina, 
borracha ou seus derivados [4] 

3/02 . com derivados de celulose 
3/04 . com compostos macromoleculares obtidos por reações 

envolvendo apenas ligações insaturadas carbono-
carbono 

3/06 . . com cloreto de polivinila ou seus produtos de 
copolimerização 

3/08 . . . com uma camada de acabamento constituída 
de poliacrilatos, poliamidas ou poliuretanas 

3/10 . . com produtos da copolimerização de 
estirenobutadieno 

3/12 . Com compostos macromoleculares obtidos por outras 
reações que não as que compreendem apenas as 
ligações insaturadas carbono-carbono 

3/14 . . com poliuretanas 
3/16 . com vernizes de óleos 
3/18 . com duas camadas de substâncias macromoleculares 

diferentes (3/08 tem prioridade) 
5/00 Feltro para cobertura de tetos, isto é, lençóis fibrosos 

revestidos com betume 
7/00 Materiais em forma de folha flexíveis não incluídos 

em outro local, por ex., linhas, filamentos, fios ou 
estopa têxteis, coladas no material macromolecular 

7/02 . compostos de misturas de substâncias 
7/04 . caracterizados por suas propriedades de superfície 
7/06 . impregnados 

 
 
 
D 06 P TINTURA OU ESTAMPAGEM DE TÊXTEIS; TINTURA DE COUROS, PELES OU SUBSTÂNCIAS 

MACROMOLECULARES SÓLIDAS EM QUALQUER FORMA (com referência a assuntos mecânicos, ver B 41 F, D 06 B, C; 
impressão em superfícies de materiais outros que não têxteis B 41 M; tratamento da superfície de fibras ou filamentos de vidro, minerais 
ou escórias C 03 C 25/00; mordagem (aplicação de um mordente num tecido para fixar bem as cores) D 06 M; tintura do papel D 21 H) 

 
 Nota 

As invenções relativas aos processos utilizando 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 
 
PROCESSOS DE TINTURA OU DE ESTAMPAGEM  
 Classificados de acordo com corantes ou 
 agentes auxiliares .......................................................... 1/00 
 Classificados de acordo com o material tratado............ 3/00 

 
 
 Combinados com tratamento mecânico ...........................7/00 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS, por ex., 
PÓS -TRATAMENTO, TINTURA OU ESTAMPAGEM  
COM RESERVA DE PARTE DO MATERIAL.............................5/00

 

 

1/00 Processos gerais de tintura ou estampagem de têxteis ou 
processos gerais de tintura de couros, peles ou 
substâncias macromoleculares sólidas em qualquer 
forma, classificados de acordo com os corantes, os 
pigmentos ou as substâncias auxiliares empregadas 

1/02 . utilizando corantes azo (1/18, 1/38, 1/39, 1/41 têm 
prioridade) [2] 

1/04 . . não contendo metal 
1/06 . . . contendo grupos ácidos 
1/08 . . . Corantes azocatiônicos 

1/10 . . . contendo metal 
1/12 . . preparados in situ 
1/13 . utilizando corantes azometínicos [2] 
1/14 . utilizando corantes de ftalocianina sem passagem por cuba 

(1/38, 1/40 têm prioridade) 
1/16 . utilizando corantes em dispersão, por ex., acetatos 
1/18 . . Corantes azo 
1/19 . . Corantes nitro [2] 
1/20 . . Corantes de antraquinona
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1/22 . utilizando corantes de cuba 
1/24 . . Corantes de antraquinona 
1/26 . . Corantes de ftalocianina 
1/28 . . Ésteres de corantes de cuba 
1/30 . utilizando corantes de enxofre 
1/32 . utilizando corantes de oxidação 
1/34 . utilizando corantes naturais 
1/36 . utilizando corantes de mordentes 
1/38 . utilizando corantes reativos 
1/382 . . estando o grupo reativo diretamente ligado ao 

grupo heterocíclico [2] 
1/384 . . não estando o grupo reativo diretamente ligado ao 

grupo heterocíclico [2] 
1/39 . utilizando corantes ácidos [2] 
1/40 . . utilizando corantes ácidos sem grupos azo 
1/41 . utilizando corantes básicos [2] 
1/42 . . utilizando corantes básicos sem grupos azo [2] 
1/44 . utilizando pigmentos insolúveis ou substâncias 

auxiliares, por ex., ligantes [2]  
1/46 . . utilizando composições contendo substâncias 

macromoleculares naturais ou seus derivados 
1/48 . . . Derivados de carboidratos 
1/50 . . . . Derivados da celulose 
1/52 . . utilizando composições contendo substâncias 

macromoleculares sintéticas (1/60 tem prioridade) 
1/54 . . . Substâncias com grupos reativos juntamente 

com agentes de ligação cruzada 
1/56 . . . Produtos de condensação ou de pré-

condensação preparados com aldeídos 
1/58 . . . . juntamente com outras substâncias 

macromoleculares sintéticas 
1/60 . . utilizando composições contendo poliéteres 
1/607 . . . Poliésteres contendo nitrogênio [2] 
1/613 . . . Poliésteres sem nitrogênio [2] 
1/62 . . utilizando composições contendo compostos 

orgânicos de baixo peso molecular com grupos 
sulfato ou sulfonato 

1/64 . . utilizando composições contendo compostos 
orgânicos de baixo peso molecular sem grupos 
sulfato ou sulfonato 

1/642 . . . Compostos contendo nitrogênio [2] 
1/645 . . . . Compostos alifáticos, aralifáticos ou 

cicloalifáticos contendo grupos amino [2] 
1/647 . . . . Ácidos carboxílicos contendo nitrogênio ou 

seus sais [2] 
1/649 . . . . Compostos contendo grupos [2] 
1/651 . . . Compostos sem nitrogênio [2] 
1/653 . . Ácidos carboxílicos isentos de nitrogênio  

ou seus sais [2] 
1/655 . . Compostos contendo grupos de amônia  [2,6] 
1/66 . . . contendo grupos de amônia quaternária  [6] 
1/667 . . Compostos orgânicos contendo fósforo [2] 
1/673 . . Compostos inorgânicos [2] 
1/81 . utilizando corantes dissolvidos em solventes 

inorgânicos [7] 
1/90 . utilizando corantes dissolvidos em solventes orgânicos 

ou suas emulsões aquosas [2] 

1/92 . em solventes orgânicos  [7] 
1/94 . utilizando corantes dissolvidos em solventes, que estão no 

estado supercrítico  [7] 
1/96 . Tintura caracterizada por um índice de banho rápido  [7]   
 
3/00 Processos especiais de tintura ou estampagem de têxteis ou 

de tintura de couro, peles ou substâncias macromoleculares 
sólidas em qualquer forma, classificados de acordo com o 
material tratado 

3/02 . Materiais contendo nitrogênio básico 
3/04 . . contendo grupos amida 
3/06 . . . utilizando corantes ácidos 
3/08 . . . utilizando corantes de oxidação 
3/10 . . . utilizando corantes reativos 
3/12 . . . Preparação de corantes azo  no material 
3/14 . . . Lã 
3/16 . . . . utilizando corantes ácidos 
3/18 . . . . utilizando corantes básicos 
3/20 . . . . utilizando corantes 
3/22 . . . . Preparação de corantes azo na fibra 
3/24 . . . Poliamidas, poliuretanas 
3/26 . . . . utilizando corantes dispersos 
3/28 . . . . Preparação de corantes azo no material 
3/30 . . . peles 
3/32 . . . couros 
3/34 . Materiais contendo grupos éster (3/04 tem prioridade) 
3/36 . . utilizando corantes dispersos 
3/38 . . Preparação de corantes azo no material 
3/40 . . Acetato de celulose 
3/42 . . . utilizando corantes dispersos 
3/44 . . . Preparação de corantes azo no material 
3/46 . . . Triacetato de celulose 
3/48 . . . . utilizando corantes em dispersos 
3/50 . . . . reparação de corantes azo no material 
3/52 . . ´Poliésteres 
3/54 . . . utilizando corantes dispersos 
3/56 . . . Preparação de corantes azo no material 
3/58 . Materiais contendo grupos hidroxila 
3/60 . . Celulose natural ou regenerada 
3/62 . . . utilizando corantes diretos 
3/64 . . . utilizando corantes de mordentes 
3/66 . . . utilizando corantes reativos 
3/68 . . . Preparação de corantes azo no material 
3/70 . Materiais contendo grupos nitrila 
3/72 . . utilizando corantes dispersos 
3/74 . . utilizando corantes ácidos 
3/76 . . utilizando corantes básicos 
3/78 . . Preparação de corantes azo no material 
3/79 . Poliolefinas [2] 
3/80 . Fibras inorgânicas (tratamento da superfície de fibras ou 

filamentos de vidro, minerais ou escórias C 03 C 25/00) 
3/82 . Têxteis contendo diversas espécies de fibras 
3/84 . . na mesma tonalidade 
3/85 . . tintos com um único corante [2] 
3/852 . . . contendo uma mistura, metade lã ou celulose-

poliamida [2] 
3/854 . . . com corantes aniônicos não reativos e corantes 

dispersos não reativos ou corantes catiônicos [2] 
3/86 . . de tonalidades diferentes
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3/87 . . tintos com dois ou mais corantes [2] 
3/872 . . . tintos por corantes dispersos e corantes 

reativos [2] 
3/874 . . . com corantes aniônicos não reativos e 

corantes dispersos não reativos ou corantes 
catiônicos [2] 

5/00 Outras características de tintura ou da estampagem 
de têxteis ou da tintura de couros, peles ou 
substâncias macromoleculares sólidas em qualquer 
forma 

5/02 . Pós-tratamento 
 

Nota 

 Nos grupos 5/04 a 5/10, salvo indicação contrária, o 
composto é classificado no último local apropriado. 

5/04 . . com compostos orgânicos 
5/06 . . . contendo nitrogênio 
5/08 . . . macromoleculares 

5/10 . . com compostos contendo metal 
5/12 . Com reserva de partes do material antes da tintura ou da 

estampagem 
5/13 . Tintura fugitiva ou remoção de corantes [2] 
5/15 . Descarga local dos corantes [2] 
5/17 . . Corantes azo [2] 
5/20 . Tratamentos físicos influindo sobre a tintura, por ex., ultra-

sônicos, elétricos [2] 
5/22 . Influindo sobre a variação de afinidade corante sobre o 

material têxtil por um processo químico reagindo com as 
fibras [2] 

5/24 . Impressão por transferência (aparelhos impressores por 
transferência para material têxtil, B 41 F 16/02)  [7] 

5/26 . . Impressão por transferência à quente  [7] 
5/28 . . . utilizando corantes purificados  [7] 
5/30 . Impressão a jato de tinta (máquinas impressoras a jato de 

tinta B 41 J 2/00)  [7] 
 

7/00 Processos de tintura ou estampagem combinados com 
tratamento mecânico 

 
 
 
 
D 06 Q DECORAÇÃO DE TÊXTEIS (para tratamento de têxteis por meios mecânicos, ver D 06 B a D 06 J; metalização da superfície 

completa dos têxteis D 06 M 11/83; linhas filamentos, fios ou estopa têxteis, coladas no material macromolecular D 06 N 7/00; 
tintura ou estampagem D 06 P) [5] 

 
 Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o sentido indicado: 
– “decoração” significa “tratamento local” ou “efeitos produzidos no local” de modo a alterar, por ex., oticamente, a aparência ou 

as propriedades dos materiais têxteis. [5] 
 

 

 
1/00 Decoração de têxteis (tintura parcial D 06 B 11/00; 

reservando partes da matéria antes da tintura ou da 
estampagem de têxteis D 06 P 5/12) 

 
1/02 . Produção de padrões pela destruição ou modificação 

local de fibras de um lençol por uma ação química, por 
ex., fabricação de transparentes 

1/04 . por metalização (transferência de partículas de metal 
1/12) [5] 

1/06 . por tratamento local de tecidos empilhados com meios 
químicos [5] 

1/08 . pela fixação de efeitos mecânicos, por ex., 
calandragem, modelamento ou efeito Chintz, utilizando 
meios químicos [5] 

 
1/10 . por tratamento ou fixação com um material em partícula 

por ex., mica, glóbulos de vidro (por metalização 1/04; por 
transferência 1/12) [5] 

1/12 . pela transferência de um agente químico ou um material 
metálico ou não-metálico em partículas ou outra forma, a 
partir de um portador sólido temporário para o têxtil [5] 

1/14 . . pela transferência de fibras, ou adesivos para fibras, 
para o têxtil [5] 
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D 07 CORDAS; CABOS OUTROS QUE NÃO OS ELÉTRICOS 
 
 
D 07 B CORDAS OU CABOS EM GERAL (união de cordas ou cabos uns aos outros ou a outros objetos B 65 H 69/00, F 16 G 11/00; 

acabamento mecânico ou preparação de cordas D 02 J; cordas ou cordões decorativos D 04 D; cabos de suspensão para pontes E 01 D 
19/16, especialmente adaptados ao acionamento de polias ou outros elementos de engrenagem ou a serem adicionados pelos mesmos F 16 
G 9/00; cabos elétricos ou uniões, desde que as características elétricas sejam essenciais H 01 B, R) 

 
 
Índice da Subclasse 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS...................................... 1/00 
MANUFATURA 
 Máquinas de aplicação geral ......................................... 3/00 
 Detalhes, dispositivos auxiliares ................................... 7/00 

 
 
 Fabricação com material especial.....................................5/00 
 Fabricação de cordas ou cabos  
 de forma especial..............................................................5/00 
 União ou fechamento das extremidades ...........................9/00 

 

1/00 Características estruturais de cordas e cabos 
1/02 . Cordas feitas de material fibroso ou filamentar, por ex., 

de origem vegetal, de origem animal, de celulose 
regenerada, de matéria plástica 

1/04 . . com um núcleo de fibras ou filamentos dispostos de 
forma paralela à linha central 

1/06 . Cordas ou cabos feitos de fios metálicos, por ex., de fio 
metálico perfilado em torno de um núcleo de cânhamo 

1/08 . . cujas camadas são formadas de fios metálicos 
entrelaçados perfilados, isto é, formando, os fios, 
camadas concêntricas 

1/10 . . . com um núcleo de fios metálicos dispostos de 
forma paralela à linha central 

1/12 . Cordas ou cabos com um núcleo oco 
1/14 . Cordas ou cabos com elementos auxiliares 

incorporados, por ex., para marcar, que se estendem por 
todo o comprimento da corda ou do cabo 

1/16 . Cordas ou cabos com um revestimento ou inserções de 
borracha ou matéria plástica (1/04, 1/10 têm prioridade) 

1/18 . Ilhoses 
1/20 . Cordas flutuantes, por ex., com núcleos celulares 

cheios de ar; acessórios para as mesmas 
1/22 . Cordas achatadas ou de lados achatados;. feixes de 

cordas consistindo em uma série de cordas paralelas 
 
Manufatura de cordas ou cabos 
 
3/00 Máquinas ou aparelhos de aplicação geral para 

produzir cordas ou cabos torcidos com fios do mesmo 
material ou de materiais diferentes 

3/02 . em que as bobinas de suprimento giram em torno do 
eixo de corda ou do cabo 

3/04 . . e são dispostas em tandem (lado a lado) ao longo 
do eixo das máquinas 

3/06 . . e são afastadas radialmente a partir do eixo da 
máquina 

3/08 . em que a bobina de enrolamento gira em torno do eixo 
da corda ou do cabo e as bobinas de suprimento ficam 
em posição fixa 

3/10 . . com um dispositivo para produzir mais de uma 
torção completa nas cordas ou nos cabos por cada 
revolução da bobina de enrolamento 

3/12 . funcionando com laçadas de filamento de movimento 
3/14 . acionadas à mão 

5/00 Fabricação de cordas ou cabos com materiais especiais ou 
de forma especial  

5/02 . de palha ou de material vegetal similar 
5/04 . Tiras de corda 
5/06 . de fibras curtas naturais ou artificiais 
5/08 . . aglutinadas por adesivos 
5/10 . de fios de seção transversal não circular 
5/12 . de torção fraca ou de pequena tensão por processos que 

compreendem tratamentos de fixação ou retesamento 

7/00 Detalhes de máquinas para a fabricação de cordas ou 
cabos ou dispositivos auxiliares incorporados aos mesmos; 
Aparelhos auxiliares associados a essas máquinas 

7/02 . Detalhes de máquinas; dispositivos auxiliares 
7/04 . . Dispositivos para imprimir rotação inversa às bobinas 

ou a estojos de carretéis 
7/06 . . Suportes de mancais ou freios para bobinas ou carretéis 

de suprimento 
7/08 . . Mecanismos de alarme ou parada, acionados pelo 

esgotamento ou a ruptura do material filamentar, 
alimentados pelas bobinas ou carretéis de suprimento 

7/10 . . Dispositivos para puxar ou enrolar a corda ou cabo 
acabado 

7/12 . . para amaciar, lubrificar ou impregnar cordas, cabos ou 
seus fios 

7/14 . . para revestir ou envolver corda, cabos ou seus fios 
(aplicação de líquidos ou de outros materiais fluentes a 
superfícies em geral B 05; envolvimento de núcleos 
alongados em geral B 65 H 81/06) 

7/16 . Aparelhos auxiliares 
7/18 . . para estender ou distorcer cordas ou cabos para fins de 

tratamento ou emenda 

9/00 União ou fechamento das extremidades, por ex., para 
evitar o desfiamento da corda ou do cabo 
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PAPEL 
 
 
D 21 FABRICAÇÃO DO PAPEL; PRODUÇÃO DA CELULOSE 
 
 
D 21 B MATÉRIAS -PRIMAS FIBROSAS OU SEU TRATAMENTO MECÂNICO 

 

1/00 Matérias-primas fibrosas ou seu tratamento mecânico 
1/02 . Pré-tratamento das matérias-primas por meios físicos 

ou químicos (remoção de cascas de árvores B 27 L) 
1/04 . por divisão das matérias-primas em pequenas 

partículas, por ex., fibras (desfibramento ou corte da 
madeira ou processos similares por métodos a seco B 
27 L; desintegração da turfa C 10 F 7/02; obtenção de 
fibras de trapos, turfa ou similares para fiação por 
meios mecânicos D 01 B) 

1/06 . . por métodos a seco 
1/08 . . . sendo as matérias-primas constituídas por 

papéis usados (parte química D 21 C 5/02); 
sendo as matérias-primas constituídas por 
trapos 

1/10 . . . . por operações de corte 
1/12 . . por métodos a úmido, pela utilização de vapor 

(batedeiras D 21 D 1/00) 

1/14 . . . Desintegração em moinhos (em geral B 02 C) 
1/16 . . . . na presença de agentes químicos 
1/18 . . . . em máquinas com depósito para o material 
1/20 . . . . . com alimentação por corrente 
1/22 . . . . . com alimentação por roscas 
1/24 . . . . . do tipo de receptáculo 
1/26 . . . . Dispositivos de acionamento ou alimentação 
1/28 . . . . Igualadores de mós combinados com o moinho 
1/30 . . . Desfibramento por outros meios 
1/32 . . . . de papel usado 
1/34 . . . . Amassamento ou mistura; maceradores 
1/36 . . . . Desintegração explosiva por meio de redução 

súbita da pressão 
1/38 . Conservação de material celulósico dividido em pequenas 

partículas 

 

D 21 C PRODUÇÃO DA CELULOSE POR ELIMINAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NÃO CELULÓSICAS DE MATERIAIS CONTENDO 
CELULOSE; REGENERAÇÃO DE LICORES DE POLPA; APARELHOS PARA ESSE FIM 

 
Nota 
As invenções relativas aos processos utilizando 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 
 
PRODUÇÃO DA CELULOSE 
 Pré-tratamento das matérias-primas.............................. 1/00 
 Redução à polpa............................................................ 3/00 
 Outros processos ........................................................... 5/00 

 
 
 Digestores .........................................................................7/00 
PÓS -TRATAMENTO....................................................................9/00 
REGENERAÇÃO DE LICORES DE POLPA..............................11/00 

 

1/00 Pré-tratamento de materiais divididos em pequenas 
partículas antes da digestão (de papel usado 5/02) 

1/02 . com água ou vapor 
1/04 . com compostos de reação ácida 
1/06 . com compostos de reação alcalina 
1/08 . com compostos geradores de oxigênio 
1/10 . Métodos físicos para facilitar a impregnação 

3/00 Redução a polpa de materiais contendo celulose 
(digestores 7/00) 

3/02 . com bases inorgânicas ou compostas de reação alcalina, 
por ex., processos por sulfato 

3/04 . com ácidos, sais ácidos ou anidridos de ácidos 
3/06 . . dióxido de enxofre; ácido sulfuroso; bissulfitos 
3/08 . . . bissulfito de cálcio 
3/10 . . . bissulfito de magnésio 
3/12 . . . bissulfito de sódio 
3/14 . . . bissulfito de amônio 
3/16 . . óxidos de nitrogênio; ácido nítrico 
3/18 . com halogênios ou compostos geradores de halogênio 

(alvejamento de polpa de celulose 9/12)
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3/20 . com solventes orgânicos 
3/22 . Outras características dos processos de redução a polpa 
3/24 . . Processos contínuos 
3/26 . . Processos de estágios múltiplos 
3/28 . . Prevenção de espuma 

5/00 Outros processos para obtenção de celulose, por ex., 
cozimento de línteres de algodão (obtenção de fibras 
para fiação D 01 C) 

5/02 . Tratamento de papel usado (parte mecânica D 21 B 
1/08, 1/32) 

7/00 Digestores 
7/02 . Digestores rotativos 
7/04 . Revestimentos 
7/06 . Dispositivos de alimentação 
7/08 . Dispositivos de descarga 
7/10 . Dispositivos de aquecimento 
7/12 . Dispositivos de regulagem ou controle 
7/14 . Meios para circulação da lixívia 
7/16 . Dispositivos de segurança 

9/00 Pós-tratamento da polpa de celulose ou de línteres de 
algodão 

9/02 . Lavagem 

 
9/04 . . em difusores 
9/06 . . em filtros 
9/08 . Remoção de gorduras, resinas, breu ou ceras 
9/10 . Alvejamento 
9/12 . . com halogênios ou compostos contendo halogênio (9/16 

tem prioridade) [4] 
9/14 . . . com ClO2 ou cloritos 
9/147 . . com oxigênio ou suas modificações alotrópicas (9/16 

tem prioridade) [4] 
9/153 . . . com ozônio [4] 
9/16 . . com percompostos 
9/18 . Eliminação da água (eliminação da água em geral F 26 B) 

11/00 Regeneração de licores de polpa 
11/02 . de lixívia de sulfito 
11/04 . de lixívia de álcali 
11/06 . Tratamento dos gases de polpa; Recuperação do calor dos 

gases 
11/08 . . Desodorização 
11/10 . Concentração da lixívia residual por evaporação 

(evaporadores B 01 D) 
11/12 . Combustão dos licores de polpa 
11/14 . . Combustão úmida 
 

 

D 21 D TRATAMENTO DOS MATERIAIS ANTES DE COLOCÁ-LOS NA MÁQUINA DE FABRICAR PAPEL [5] 

 

1/00 Métodos de batida ou refinação; Batedeiras do tipo 
Hollander (peneiras de nós D 21 F) 

1/02 . Métodos de bater; Batedeiras do tipo Hollander 
1/04 . . Rolos ou barras de batedeiras 
1/06 . . Placas de apoio 
1/08 . . Batedeiras com meios para acionar rapidamente a 

polpa 
1/10 . . Batedeiras com meios para regular a pressão entre o 

rolo e a placa de apoio da batedeira 
1/12 . . Batedeiras com meios para descarga contínua da 

polpa 
1/14 . . Batedeiras com um rolo batedor e com canal de 

circulação vertical do material  
1/16 . . Batedeiras com meios para devolver a polpa por 

cima do rolo da batedeira 
1/18 . . Batedeiras com dois ou mais rolos batedores 
1/20 . Métodos de refinação 
1/22 . . Máquina Jordan 
1/24 . . . Rolos de máquinas Jordan 
1/26 . . . Placas de apoio de máquinas Jordan 
1/28 . . Moinhos de esferas ou barra 
1/30 . . Moinhos de disco 
1/32 . . Moinhos de martelo 

1/34 . . Outros moinhos ou refinadores 
1/36 . . . com eixo vertical 
1/38 . . . com eixo horizontal 
1/40 . . Lavagem das fibras 
5/00 Purificação da suspensão de polpa por meios mecânicos; 

Aparelhos para esse fim (centrífugas, ciclones B 04) 
5/02 . Depuração ou peneiramento da polpa 
5/04 . . Peneiras planas 
5/06 . . Tambores de peneira rotativos 
5/08 . . . combinados com movimento de balanço 
5/10 . . . . do tanque 
5/12 . . . . da peneira 
5/14 . . . . do tanque e da peneira 
5/16 . . Cilindros e chapas para peneiras 
5/18 . por meio de força centrífuga 
5/20 . . em aparelhos com eixo horizontal 
5/22 . . em aparelhos com eixo vertical 
5/24 . . em ciclones 
5/26 . Desaeração da massa de papel 
5/28 . Tanques para armazenar ou agitar a polpa 
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D 21 F MÁQUINAS DE FABRICAR PAPEL; MÉTODOS PARA PRODUZIR PAPEL NAS MESMAS  
 
 
Índice da Subclasse 
 
FABRICAÇÃO DE FOLHAS CONTÍNUAS 
 Máquinas completas...................................................... 9/00 
 Detalhes 
 parte úmida, transferência para a seção de 
 prensagem, seção de prensagem, seção de 
 secagem ...................................................... 1/00, 2/00, 3/00, 
 5/00 

 
 

 outros detalhes..................................................................7/00 
 Processos........................................................................11/00 
FABRICAÇÃO DE FOLHAS DESCONTÍNUAS.......................13/00 
 

 

1/00 Parte úmida das máquinas para fabricação de folhas 
contínuas de papel 

1/02 . Caixa de alimentação de máquinas Fourdrinier 
1/04 . Caixas de alimentação de máquinas cilíndricas 
1/06 . Regulagem do fluxo da polpa 
1/08 . Regulagem da consistência 
1/10 . Tecidos de fio metálico (produção de tecidos de fios 

metálicos B 21 F) 
1/12 . . Suas emendas 
1/14 . . . soldadas 
1/16 . . . costuradas 
1/18 . Aparelho de sacudir, para tecidos de fios metálicos e 

peças associadas 
1/20 . . em máquinas Fourdrinier 
1/22 . . em máquinas cilíndricas 
1/24 . Mecanismos de inclinação, elevação ou abaixamento 

para tecidos metálicos 
1/26 . . em máquinas Fourdrinier 
1/28 . . em máquinas cilíndricas 
1/30 . Proteção de tecidos metálicos contra danos mecânicos 
1/32 . Lavagem de tecidos metálicos ou feltros 
1/34 . Estrutura ou disposição de tubos de pulverização 
1/36 . Mecanismos de guia (rolos de sucção 3/10) 
1/38 . . Coxins 
1/40 . . Rolos 
1/42 . . Jatos 
1/44 . Dispositivos produtores de marcas d'água 
1/46 . . Rolos de abrir filigrana 
1/48 . Aparelhos de sucção (rolos de sucção 3/10)  
1/50 . . Caixas de sucção com rolos 
1/52 . . Caixas de sucção sem rolos 
1/54 . Escumadeiras, por ex., ressaltos para a espuma 
1/56 . Disposições de determinação da largura da folha 

(deckle frame) 
1/58 . Correias contínuas 
1/60 . Moldes cilíndricos 
1/62 . Coletores de areia 
1/64 . Separadores magnéticos 
1/66 . Coleta, eliminação da água ou recuperação da polpa; 

reutilização da água da polpa 
1/68 . . utilizando hidrociclones (hidrociclones B 04 C) 
1/70 . . por flotação 
1/72 . . utilizando funis 
1/74 . . utilizando cilindros 
1/76 . . . com sucção 
1/78 . . . com pressão 

1/80 . . utilizando correias sem fim de peneiramento 
1/82 . . adicionando composições de aglomeração de fibras 
2/00 Transferência das folhas das partes úmidas para as seções 

de prensagem  
3/00 Seção de prensagem de máquinas para fabricação de 

folhas contínuas de papel 
3/02 . Prensas úmidas 
3/04 . . Disposições das mesmas 
3/06 . . Meios para regular a pressão 
3/08 . . Rolos de pressão 
3/10 . . Rolos de sucção, por ex., rolos guarnecidos de feltro 
5/00 Seção de secagem de máquinas para a fabricação de folhas 

contínuas de papel 
5/02 . Secagem em cilindros 
5/04 . . em dois ou mais cilindros secadores 
5/06 . . Regulagem da temperatura 
5/08 . . Disposição dos pontos de vapor nos cilindros 
5/10 . . Eliminação do condensado do interior dos cilindros 
5/12 . Secagem sobre suportes ("festoon drying") 
5/14 . Secagem de folhas de papel por aplicação de vácuo 
5/16 . Secagem de folhas de papel por aquecimento elétrico 
5/18 . Secagem de folhas de papel utilizando ar quente 
5/20 . Recuperação de calor residual 
7/00 Outros detalhes de máquinas para a fabricação de folhas 

contínuas de papel 
7/02 . Dispositivos de acionamento mecânico 
7/04 . Dispositivos de controle do rompimento do papel 
7/06 . Indicação ou regulagem da espessura das camadas; 

dispositivos de sinalização 
7/08 . Feltros 
7/10 . . Suas emendas 
7/12 . . Secagem 

9/00 Máquinas completas para fabricação de folhas contínuas 
de papel 

9/02 . do tipo Fourdrinier 
9/04 . do tipo cilíndrico 

11/00 Processos para a fabricação de folhas contínuas de papel 
ou de papelão ou para a fabricação de folhas úmidas para 
a produção de cartão de fibra em máquinas de fazer papel 

11/02 . do tipo Fourdrinier 
11/04 . . papel ou papelão consistindo em duas ou mais camadas 
11/06 . do tipo cilíndrico 
11/08 . . papel ou papelão consistindo em duas ou mais camadas 
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11/10 . Fabricação de imitação de papel lavrado 
11/12 . Fabricação de papel ou papelão corrugado 
11/14 . Fabricação de enchimento de celulose, de papel filtro 

ou mata-borrão 
11/16 . Fabricação de tiras de papel para fiação ou torção 
13/00 Fabricação de folhas de papel descontínuo, papelão de 

polpa ou papelão ou de folhas úmidas para a 
produção de cartão de fibra (produção de folhas soltas 
de papelão em moldes D 21 J; secagem de papel, papelão 
de polpa ou cartolina em forma de folhas descontínuas F 
26 B) 

13/02  Fabricação de papel a mão 

13/04 . em máquinas de cartão cilíndricas 
13/06 . . Rolos para formato 
13/08 . . . Rolos de corte automático 
13/10 . utilizando prensas de cartão 
13/12 . . Pratos de prensa 

 

D 21 G CALANDRAS; ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DE FABRICAR PAPEL (bobinadeiras ou rebobinadeiras para produtos 
acabados, meios para ajustagem de rugas ou projeções laterais B 65 H) 

 

1/00 Calandras (se restritas ao tratamento de materiais 
especiais, ver o local pertinente, por ex., B 29 C 43/24, D 
06); Aparelhos para alisamento do papel 

1/02 . Rolos; seus mancais (em geral F 16 C 13/00) 
3/00 Raspadeiras (doctors) 
3/02 . para calandras 

3/04 . para cilindros de secagem 
5/00 Dispositivos de segurança 
7/00 Dispositivos umectantes 
9/00 Outros acessórios para máquinas de fabricar papel 
 

 

D 21 H COMPOSIÇÕES DE POLPA; SUA PREPARAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELAS SUBCLASSES D 21 C, D; IMPREGNAÇÃO 
OU REVESTIMENTO DO PAPEL; TRATAMENTO DO PAPEL ACABADO NÃO ABRANGIDO PELA CLASSE B 31 OU 
SUBCLASSE D 21 G; PAPEL NÃO INCLUÍDO EM OUTRO LOCAL [5] 

 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange, além das composições de polpa para a preparação de cartão de fibra; outros artigos fibrosos por processos úmidos 

[5] 
(2) Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com o sentido indicado: 

– “polpa” significa uma dispersão compreendendo fibras de fabricar papel e aditivos opcionais, que está por ser processado, e abrange o 
termo ”estoque”; também significa fibras de fabricar papel que estão para serem processadas no papel por meio de processos tanto 
úmidos como secos; 

– “papel” significa papel, papelão ou panos não-tecidos úmidos estriados [5] 
(3) Nos grupos 11/00 a 15/00, salvo indicação contrária, uma invenção é classificada no último local apropriado [5] 
(4) As invenções relativas aos processos utilizando 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] 
 
Índice da Subclasse 
 
POLPA OU PAPEL 
 Compreendendo fibras de celulose, 
 lignocelulose ou não-celulose ou material 
 de formação de folhas .....................................  11/00; 13/00 
 Compreendendo fibras ou material 
 de formação de folhas não caracterizados 
 por uma constituição química ..................................... 15/00 

 
 
 Processos ou aparelhos para adicionar material .............23/00 
MATERIAIS NÃO-FIBROSOS ADICIONADOS 
À POLPA, MATERIAL PARA IMPREGNAÇÃO 
DE PAPEL..........................................................................17/00, 21/00 
PAPEL REVESTIDO; MATERIAL 
DE REVESTIMENTO...................................................................19/00 
OUTROS PÓS-TRATAMENTOS DO PAPEL............................25/00 
PAPEL ESPECIAL........................................................................27/00



D 21 H   

Int.Cl. 7  (7ª Edição, 1999) Vol. 4, Seção D 64 

(Uma linha vertical à esquerda do grupo indica que o grupo também pode ser usado com dois pontos ao invés da barra 
obliqua, para indexação de informação adicional) 

11/00 Polpa ou papel, compreendendo fibras de celulose ou 
lignocelulose de origem natural apenas [5] 

11/02 . Polpa química ou quimo-mecânica [5] 
11/04 . Polpa Kraft ou de sulfato [5] 
11/06 . . Polpa de sulfito ou bissulfito [5] 
11/08 . Polpa mecânica ou termomecânica [5] 
11/10 . Misturas de polpa química e mecânica [5] 
11/12 . Polpa de plantas ou cultivos não oriundos da madeira, 

por ex., algodão, fibra, palha, bagaço [5] 
11/14 . Fibras secundárias (tratamento do papel D 21 C 5/02) 

[5] 
11/16 . modificadas por pós-tratamento especial [5] 
11/18 . . Fibras altamente hidratadas, aumentadas ou 

fibriláveis [5] 
11/20 . . Fibras modificadas química ou bioquimicamente 

[5] 
11/22 . . . cationizadas [5] 
13/00 Polpa ou papel, compreendendo fibras sintéticas de 

celulose ou não-celulose ou material de formação de 
folhas (características químicas na manufatura de fibras 
artificiais D 01 F) [5] 

13/02 . Fibras sintéticas de celulose [5] 
13/04 . . Éteres de celulose [5] 
13/06 . . Ésteres de celulose [5] 
13/08. . de celulose regenerada [5] 
13/10 . Fibras orgânicas não-celulósicas [5] 
13/12 . . de compostos macromoleculares obtidos por 

reações envolvendo apenas ligações insaturadas 
carbono-carbono [5] 

13/14 . . . Polialcenos, por ex., poliestireno [5] 
13/16 . . . Álcoois de polialcenos; Éteres de polialcenos; 

Ésteres de polialcenos [5] 
13/18 . . . Polímeros de ácidos insaturados ou seus 

derivados, por ex., poliacrilonitrilas [5] 
13/20 . . de compostos macromoleculares obtidos de outra 

maneira que não por meio de reações envolvendo 
somente ligações insaturadas carbono-carbono [5] 

13/22 . . . Polímeros de condensação de aldeídos ou 
cetonas [5] 

13/24 . . . Poliésteres [5] 
13/26 . . . Poliamidas; Poliimidas [5] 
13/28 . . Polímeros naturais [5] 
13/30 . . . Polissacarídeos não-celulósicos [5] 
13/32 . . . . Fibras de alginato [5] 
13/34 . . . Fibras de proteína [5] 
13/36 . Fibras inorgânicas ou flocos [5] 
13/38 . . de silícicas [5] 
13/40 . . . vítreas, por ex., lã mineral, fibras de vidro [5] 
13/42 . . . Asbesto [5] 
13/44 . . . Flocos, por ex., vermiculita [5] 
13/46 . . Fibras não-silícicas, por ex., de  

óxidos metálicos [5] 
13/48 . . . Fibras metálicas ou metalizadas [5] 
13/50 . . . Fibras de carbono [5] 
15/00 Polpa de papel, compreendendo fibras ou material de 

formação de folhas caracterizados por outros aspectos 
que não sua constituição química [5] 

15/02 . caracterizado pela configuração [5] 
15/04 . . fibras onduladas, enroscadas, enroladas ou torcidas 

[5] 
15/06 . . Fibras longas, isto é, fibras excedendo o limite de 

comprimento superior das fibras de fabricar papel 
convencional; Filamentos [5] 

15/08 . . Flocos (13/44 tem prioridade) [5] 
15/10 . . Fibras compósitas [5] 
15/12 . . . parcialmente orgânicas, parcialmente 

inorgânicas [5] 

17/00 Materiais não-fibrosos adicionados à polpa, 
caracterizados por sua constituição; Material para 
impregnação do papel caracterizado por sua 
constituição [5] 

 

Nota 

(1) Neste grupo, salvo indicação contrária, um material é 
classificado no último local apropriado. [5] 

(2) Neste  grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação relativos aos constituintes individuais das fibras 
utilizadas na polpa ou papel. Os códigos de indexação, que 
são escolhidos dentre os grupos 11/00 a 15/00, possuem a 
mesma numeração dos símbolos de classificação, porém 
usa-se dois pontos (:) ao invés da barra oblíqua, e devem 
ser não ligados. [6] 

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

 
17/01 . Produtos de refugo, por ex., sedimentos [5] 
17/02 . Materiais de origem vegetal (proteínas 17/22; ligninas 

17/23; polissacarídeos 17/24; resina 17/62) [5] 
17/03 . Compostos orgânicos não-macromoleculares [5] 
17/04 . . Hidrocarbonetos [5] 
17/05 . . contendo elementos outros que não apenas 

carbono e hidrogênio [5] 
17/06 . . . Álcoois; Fenóis; Èteres; Aldeídos; Cetonas; 

Acetais; Quetais [5] 
17/07 . . . Compostos contendo nitrogênio [5] 
17/08 . . . . Isocianatos [5] 
17/09 . . . Compostos contendo enxofre [5] 
17/10 . . . Compostos contendo fósforo [5] 
17/11 . . . Haletos [5] 
17/12 . . . Compostos organometálicos [5] 
17/13 . . . Compostos contendo silício [5] 
17/14 . . . Ácidos carboxílicos; Seus derivados [5] 
17/15 . . . . Ácidos policarboxílicos, por ex., ácido 

maléico [5] 
17/16 . . . . . Seus produtos de adição com 

hidrocarbonetos [5] 
17/17 . . . Cetanos, por ex., dímeros do cetano [5] 
17/18 . . . formação de novos compostos in situ, por ex., 

dentro da polpa ou papel, por reação química 
com ela própria, ou outras substâncias 
adicionadas [5] 

17/19 . . . . por reações envolvendo somente ligações 
insaturadas carbono-carbono [5] 

17/20 . Compostos orgânicos macromoleculares [5] 
17/21 . . de origem natural; Seus derivados [5] 
17/22 . . . Proteínas [5] 
17/23 . . . Ligninas [5] 
17/24 . . . Polissacarídeos [5] 
17/25 . . . . Celulose [5] 
17/26 . . . . . Seus éteres [5] 
17/27 . . . . . Seus ésteres [5] 
17/28 . . . . Amido [5] 
17/29 . . . . . catiônico [5] 
17/30 . . . . Ácido alginico ou alginatos [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 
obliqua, para indexação de informação adicional) 

 
17/31 . . . . Gomas [5] 
17/32 . . . . . Goma “guar” [5] 
17/33 . . Compostos sintéticos macromoleculares [5] 
17/34 . . . obtidos pelas reações envolvendo somente 

ligações insaturada carbono-carbono [5] 
17/35 . . . . Polialcenos, por ex., poliestireno [5] 
17/36 . . . . Álcoois de polialquila; Éteres de 

polialquila; Ésteres de polialquila [5] 
17/37 . . . . Polímeros de ácidos insaturados ou seus 

derivados, por ex., poliacrilatos [5] 
17/38 . . . . contendo grupos com ligações cruzadas [5] 
17/39 . . . . . formando ligações cruzadas de éter, 

por ex., grupos alquilol [5] 
17/40 . . . . . insaturadas [5] 
17/41 . . . . contendo grupos iônicos [5] 
17/42 . . . . . aniônicos [5] 
17/43 . . . . . . Grupos carboxila ou seus 

derivados [5] 
17/44 . . . . . catiônicos [5] 
17/45 . . . . . . Grupos contendo nitrogênio [5] 
17/46 . . . obtidos por outra maneira que não pelas 

reações envolvendo somente ligações 
insaturadas carbono-carbono [5] 

17/47 . . . . Polímeros de condensação de aldeídos ou 
cetonas [5] 

17/48 . . . . . com fenóis [5] 
17/49 . . . . . com compostos contendo ligação 

nitrogênio a nitrogênio [5] 
17/50 . . . . . . Compostos acíclicos [5] 
17/51 . . . . . . Triazinas, por ex., melamina [5] 
17/52 . . . . Resinas epóxi [5] 
17/53 . . . . Poliéteres; Poliésteres [5] 
17/54 . . . . obtidos pelas reações formando uma 

ligação contendo nitrogênio na cadeia 
principal da macromolécula [5] 

17/55 . . . . . Poliamidas; Poliaminoamidas; 
Poliéster-amidas [5] 

17/56 . . . . . Poliaminas; Poliiminas; 
Poliésterimidas [5] 

17/57 . . . . . Poliuréias; Poliuretanos [5] 
17/58 . . . . obtidas pelas reações formando uma 

ligação contendo enxofre na cadeia 
principal da macromolécula [5] 

17/59 . . . . obtidas pelas reações formando uma 
ligação contendo silício na cadeia principal 
da macromolécula [5] 

17/60 . Ceras [5] 
17/61 . Betume [5] 
17/62 . Resina; Seus derivados [5] 
17/63 . Compostos inorgânicos [5] 
17/64 . . Compostos alcalinos [5] 
17/65 . . Compostos ácidos [5] 
17/66 . . Sais, por ex., alumes [5] 
17/67 . . Compostos insolúveis na água, por ex., partículas 

de enchimento, pigmentos [5] 
17/68 . . . silícicos, por ex., argilas [5] 
17/69 . . . modificados, por ex., pela associação com 

outras composições antecedendo à 
incorporação na polpa ou papel [5] 

17/70 . . formando novos compostos in situ, por ex., dentro 
da polpa ou papel, por meio de reação química 
com outras substâncias adicionadas separadamente 
[5] 

17/71 . Misturas de material (17/69 tem prioridade) [5] 

 
Notas 
 
(1) Neste grupo é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação relativos aos componentes individuais das 
misturas. Os códigos de indexação, que são escolhidos 
dentre os grupos 17/00 a 21/00, com exceção dos grupos 
17/18, 17/19 e 17/70 têm a mesma numeração que a dos 
símbolos da 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 indica as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [6] 

 
17/72 . . de material orgânico [5] 
17/73 . . de material inorgânico [5] 
17/74 . . de material orgânico e inorgânico [5] 
 
19/00 Papel revestido (cartão de fibra revestido D 21 J 1/08); 

Material de revestimento [5] 
 
Notas 
(1) Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação relativos aos constituintes individuais das fibras 
utilizadas na polpa ou no papel, o material não-fibroso 
adicionado à polpa ou ao material de impregnação ou 
revestimento. Os códigos de indexação, que são escolhidos 
dentre os grupos 11/00 a 17/00 ou 21/14 a 21/56 com 
exceção dos grupos 17/18, 17/19 e 17/70 têm a mesma 
numeração que a dos símbolos da 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 indica as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [6] 

 
19/02 . Revestimentos metálicos (19/66 tem prioridade) [5] 
19/04 . . aplicados como folhas [5] 
19/06 . . aplicados como líquido ou em pó [5] 
19/08 . . aplicados como vapor, por ex., a vácuo [5] 
19/10 . Revestimentos sem pigmentos (19/66 tem  

prioridade) [5] 
19/12 . . aplicados como uma solução utilizando água como 

o único solvente, por ex., na presença de 
compostos ácidos ou alcalinos [5] 

19/14 . . aplicados de outra forma que não como solução 
aquosa definida no grupo 19/12 [5] 

19/16 . . compreendendo compostos curáveis ou  
   polimerizáveis (19/24 tem prioridade) [5] 
19/18 . . . compreendendo ceras [5] 
19/20 . . . compreendendo compostos macromoleculares 

obtidos por reações envolvendo somente 
ligações insaturadas carbono-carbono [5] 

19/22 . . . . Polialcenos, por ex., poliestireno [5] 
19/24 . . . compreendendo compostos macromoleculares 

obtidos de outro modo que não por reações 
envolvendo somente ligações insaturadas 
carbono-carbono [5] 

19/26 . . . . Aminoplastos [5] 
19/28 . . . . Poliésteres [5] 
19/30 . . . . Poliamidas; Poliimidas [5] 
19/32 . . . . obtidos por reações formando uma ligação 

contendo silício na cadeia principal da 
macromolécula [5]
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19/34 . . . compreendendo celulose ou seus derivados [5] 
19/36 . Revestimentos com pigmentos (19/66 tem prioridade; 

pó metálico 19/06) [5] 
19/38 . . caracterizados pelos pigmentos [5] 
19/40 . . . silícicos, por ex.., argilas [5] 
19/42 . . . ao menos parcialmente orgânicos [5] 
19/44 . . caracterizados por outros ingredientes, por ex., o 

agente aglutinante ou dispersante [5] 
19/46 . . . Compostos orgânicos não-macromoleculares 

[5] 
19/48 . . . . Diolefinas, por ex., butadieno; Monômeros 

aromáticos de vinila, por ex., estireno; 
Ácidos polimerizáveis insaturados ou seus 
derivados, por ex., ácido acrílico [5] 

19/50 . . . Proteínas [5] 
19/52 . . . Celulose; Seus derivados [5] 
19/54 . . . Amido [5] 
19/56 . . . Compostos orgânicos macromoleculares ou 

seus oligômeros, obtidos por meio de reações 
envolvendo somente ligações insaturadas 
carbono-carbono [5] 

19/58 . . . . Polímeros ou oligômeros de diolefinas, 
manômeros aromáticos de vinila ou ácidos 
insaturados ou seus derivados [5] 

19/60 . . . . Álcoois de polialquila; Éteres de 
polialquila; Ésteres de polialquila [5] 

19/62 . . . Compostos orgânicos macromoleculares ou 
seus oligômeros obtidos de outra forma que 
não por meio de reações envolvendo somente 
ligações insaturadas carbono-carbono [5] 

19/64 . . . Compostos inorgânicos [5] 
19/66 . Revestimentos caracterizados por um efeito visual 

especial, por ex., padronizado, text urizado (papel 
marmorizado 27/04) [5] 

19/68 . . irregular, rompido, descontínuo [5] 
19/70 . . com vazios internos, por ex., revestimentos com 

bolhas [5] 
19/72 . Papel revestido caracterizado pelo substrato do papel 

[5] 
19/74 . . o substrato tendo uma superfície irregular, por ex., 

papel crepom ou corrugado [5] 
19/76 . . o substrato tendo propriedades absorventes 

específicas [5] 
19/78 . . . sendo substancialmente impenetrável ao 

revestimento [5] 
19/80 . Papel compreendendo mais de um revestimento (19/02 

tem prioridade) [5] 
19/82 . . superposto [5] 
19/84 . . em ambos os lados do substrato [5] 

 
Notas: 
 
(1) Nos grupos 21/00 a 21/12, é aconselhável acrescentar os 

códigos de indexação relativos aos constituintes 
individuais das fibras utilizadas na polpa ou no papel, no 
material não-fibroso adicionado à polpa ou no material 
de impregnação ou revestimento. Os códigos de 
indexação, que são escolhidos dentre os grupos 11/00 a 
17/00, com exceção dos grupos 17/18, 17/19 e 17/70 têm 
a mesma numeração que a dos símbolos da classificação, 
porém usa-se dois pontos (:) ao invés de barra oblíqua, e 
devem ser não ligados [5] 

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

 
21/00 Material não-fibroso adicionado à polpa, caracterizado 

por sua função, forma ou propriedades; Material de 
impregnação ou de revestimento de papel, 
caracterizado por sua função, forma ou propriedades 
[5] 

21/02 . Agentes para prevenir a deposição sobre o  
  equipamento de moer o papel, por ex., controle de 

breu ou do limo (remoção de gorduras, resinas, breu, 
ou ceras D 21 C 9/08) [5] 

21/04 . . Agentes de controle do limo [5] 
21/06 . Auxiliares para formar papel [5] 
21/08 . . Agentes dispersantes para fibras [5] 
21/10 . . Agentes de retenção ou melhoradores da drenagem 

[5] 
21/12 . . Desespumadores [5] 
 
Notas 
(1) Nos grupos 21/14 a 21/56, é aconselhável acrescentar os 

códigos de indexação relativos aos constituintes 
individuais das fibras utilizadas na polpa ou no papel, no 
material não-fibroso adicionado à polpa ou ao material de 
impregnação ou revestimento. Os códigos de indexação, 
que são escolhidos dentre os grupos 11/00 a 19/00, com 
exceção dos grupos 17/18, 17/19 e 17/70  têm a mesma 
numeração que os dos símbolos da 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 indica as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [6] 

 
21/14 . caracterizado pela função ou propriedades no ou sobre 

o papel (19/66, 27/02 tem prioridade) [5] 
21/16 . . Agentes repelentes de água ou cola [5] 
21/18 . . Agentes de reforço [5] 
21/20 . . . Agentes de resistência úmidos [5] 
21/22 . . Agentes para dilacerar papel poroso, absorvente ou 

volumoso [5] 
21/24 . . . Surfactantes [5] 
21/26 . . Agentes para dilacerar papel transparente ou opaco 

[5] 
21/28 . . Corantes [5] 
21/30 . . Substâncias luminescentes ou fluorescentes, por 

ex., para alvejamento ótico (21/40 tem prioridade) 
[5] 

21/32 . . Agentes para alvejamento (alvejamento da polpa 
de celulose D 21 C 9/10) [5] 

21/34 . . Ignifugadores [5] 
21/36 . . Agentes biocidas, por ex., agentes fungicidas, 

bactericidas, inseticidas [5]
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21/38 . . Agentes inibidores da corrosão ou antioxidantes 
[5] 

21/40 . . Agentes que facilitam o teste de autenticidade ou 
impedem alteração fraudulenta, por ex., para papel 
de segurança (filigranas B 41 M 3/10, D 21 F 1/44; 
impressão de segurança B 41 M 3/14; títulos ou 
cédulas caracterizadas por efeitos de cor B 44 F 
1/12; verificação da autenticidade de papel-moeda 
ou papéis de valor G 07 D 7/00) [5] 

21/42 . . . Fitas ou tiras (filamentos 15/06) [5] 
21/44 . . . Elementos de segurança ocultos, isto é, 

detectáveis ou tornando-se aparentes apenas 
por meio de uso de dispositivos ou métodos 
especiais de verificação ou adulteração [5] 

21/46 . . . . Elementos adaptados para verificação 
química ou impedir adulteração química, 
por ex., pelo uso de erradicadores [5] 

21/48 . . . . Elementos adaptados para verificação, por 
ex., por irradiação [5] 

21/50 . caracterizado pela forma (19/66, 21/42, 27/02 têm 
prioridade) [5]21/52 . . Aditivos de 
comprimento ou formato definido [5] 

21/54 . . . esféricos, por ex., microcápsulas, glóbulos [5] 
21/56 . . Espuma [5] 
 
Notas: 
(1) Nos grupos 23/00 a 23/20 é aconselhável acrescentar os 

códigos de indexação relativos aos constituintes 
individuais das fibras utilizadas na polpa ou papel, no 
material não-fibroso adicionado à polpa ou ao material de 
impregnação ou revestimento. Os códigos de indexação, 
que são escolhidos dentre os grupos 11/00 a 17/00 ou 
21/00, com exceção dos grupos 17/18. 17/19 e 17/70 têm a 
mesma numeração que a 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 indica as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação. [6] 

 
23/00 Processos ou aparelhos para adicionar material à polpa 

ou ao papel (aplicação de líquidos ou outros materiais 
fluentes a superfícies em geral B 05; processos para a 
fabricação de folhas contínuas de papel D 21 F 11/00) [5] 

 
Nota: 
 Processos ou aparelhos utilizados para adicionar ao papel 

durante sua manufatura, isto é, em máquina, são 
classificados nos grupos 23/24 a 23/28, caso sejam 
especialmente influenciados pelo ou especialmente 
adaptados para o processo de fabricar papel [5] 

 
23/02 . caracterizados pela maneira pela qual as substâncias 

são adicionadas [5] 
23/04 . . Adição à polpa; Pós-tratamento das substâncias 

adicionadas na polpa [5] 
23/06 . . . Controlando a adição [5] 
23/08 . . . . pela medição das propriedades da polpa, 

por ex., potencial zeta, pH [5] 
23/10 . . . . . pelo menos dois tipos de compostos 

sendo adicionados [5] 

23/12 . . . . pela medição das propriedades da folha 
formada [5] 

23/14 . . . . pela seleção do ponto de adição ou tempo 
de contato entre os componentes [5] 

23/16 . . . . . Adição antes ou durante a batida ou 
refino da polpa (desintegração de 
matérias-primas fibrosas em moinhos 
na presença de agentes químicos D 21 
B 1/16; métodos de batida D 21 D 
1/02; métodos de refino  
D 21 D  1/20) [5] 

21/18 . . . . . Adição em um local onde as forças 
aparadoras são evitadas antes da 
formação da folha, por ex., após o 
batimento ou refino da polpa [5] 

23/20 . . . Aparelhos para esse fim [5] 
 
Notas 
 
(1) Nos grupos 23/22 a 23/78, é aconselhável acrescentar os 

códigos de indexação referentes aos constituintes 
individuais das fibras utilizadas na polpa ou no papel, no 
material não-fibroso adicionado à polpa ou ao material 
de impregnação ou de revestimento. Os códigos de 
indexação, que são escolhidos dentre os grupos 11/00 a 
21/00, com exceção dos grupos 17/18. 17/19 e 17/70 têm 
a mesma numeração que a 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 indica as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos 
de códigos de indexação. [6] 

 
23/22 . . A adição ao papel formado [5] 
23/24 . . . durante a manufatura do papel [5] 
23/26 . . . . pela seleção do ponto de adição ou 

conteúdo da mistura do papel [5] 
23/28 . . . . . Adição antes da seção de secagem, por 

ex., na parte úmida ou seção de 
prensagem [5] 

23/30 . . . Pré-tratamento do papel (23/70, 23/76 têm 
prioridade) [5] 

23/32 . . . por meio de contactar o papel com um excesso 
de material, por ex., de um reservatório ou de 
uma maneira necessitando remoção de 
material aplicado em excesso no papel (23/66 
tem prioridade; remoção de material em 
excesso 25/08) [5] 

23/34 . . . . Revestidores do tipo faca ou lâmina [5] 
23/36 . . . . . Faca ou lâmina fazendo parte do 

reservatório do fluido, por ex., lâmina 
de arrasto do tipo amassador [5] 

23/38 . . . . . o material fluido sendo aplicado com 
um dispositivo especial, por ex., com 
um cilindro em um revestidor de 
lâmina invertida com mordente 
submerso [5] 

23/40 . . . . apenas um lado do papel estando em 
contato com o material (23/34 tem 
prioridade) [5] 

23/42 . . . . o papel sendo ao menos circundado pelo 
material, em ambos os lados (23/34 tem 
prioridade) [5] 

23/44 . . . . . Tratamento com um gás ou vapor [5] 
23/46 . . . Espalhando ou permitindo ao fluido escoar 

num jato contínuo sobre a superfície, o jato 
completo sendo levado para fora pelo papel 
(23/66 tem prioridade) [5] 

23/48 . . . . Revestidores tipo cortinado [5]
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23/50 . . . Pulverização ou projeção (23/44, 23/66 têm 

prioridade) [5] 
23/52 . . . por contato do papel com um dispositivo 

transportando o material (23/32, 23/46, 23/66 
têm prioridade) [5] 

23/54 . . . . Dispositivos de fricção, por ex., escova, 
coxim, feltro [5] 

23/56 . . . . Rolos (23/38 tem prioridade) [5] 
23/58 . . . . . Detalhes dos mesmos, por ex., 

características da superfície, 
velocidade periférica [5] 

23/60 . . . . . .o material sobre o rolo aplicador 
sendo sujeito a um tratamento especial 
antes da aplicação ao papel (23/64 tem 
prioridade) [5] 

23/62 . . . . . .Revestimento com rolo reverso, isto é, 
a superfície do rolo aplicador 
movendo-se em direção oposta àquela 
do papel [5] 

23/64 . . . . o material não sendo fluente no momento 
da transferência, por ex., na forma de 
revestimento pré-formado ao menos 
parcialmente endurecido [5] 

23/66 . . . Tratamento do papel descontínuo, por ex.,  
    folhas, formulários, rolos [5] 
23/68 . . . . por meio do qual o papel se move 

continuamente [5] 
23/70 . . . Processos de estágios múltiplos; Aparelhos 

para adicionar uma ou várias substâncias em 
porções ou de várias maneiras ao papel, não 
abrangidos por um outro grupo isolado deste 
grupo principal [5] 

23/72 . . . . Estágio apenas em série plural [5] 
23/74 . . . . Aparelhos permitindo mudança de uma 

técnica para uma outra [5] 
23/76 . caracterizado pela escolha dos compostos auxiliares 

que são adicionados separadamente de pelo menos um 
outro composto, por ex., para melhorar a incorporação 
do último ou para obter um efeito combinado 
aumentando (17/18, 17/20, 23/10 têm prioridade) [5] 

23/78 . Controle ou regulagem não limitada a qualquer 
processo ou aparelho em particular [5] 

25/00 Pós-tratamento do papel não incluído nos grupos 
17/00 a 23/00 [5] 

Notas: 
(1) Neste grupo é aconselhável acrescentar os códigos de 

indexação relativos aos constituintes individuais das fibras 
utilizados na polpa ou papel, no material não-fibroso 
adicionado à polpa ou ao material de impregnação ou 
revestimento. Os códigos de indexação, que são escolhidos 
dentre os grupos 11/00 a 21/00, com exceção dos grupos 
17/18. 17/19 e 17/70 têm a mesma numeração que a dos 
símbolos da 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 indica as regras 
relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos 
de códigos de indexação. [6] 

 
25/02 . Tratamento químico ou bioquímico (25/18 tem 

prioridade) [5] 
25/04 . Tratamento físico, por ex., aquecimento, irradiação 

(25/18 tem prioridade; seção de secagem de máquinas 
para a fabricação de folhas contínuas de papel D 21 F 
5/00) [5] 

 
25/06 . . de papel impregnado ou revestido (25/08 tem 

prioridade) [5] 
25/08 . Rearrumação das substâncias aplicadas, por ex., 

medição, alisamento; Remoção do material em 
excesso [5] 

25/10 . . com lâminas [5] 
25/12 . . com corpo essencialmente cilíndrico, por ex., rolo 

ou barras [5] 
25/14 . . . o corpo sendo um cilindro fundido [5] 
25/16 . . com uma rajada de vapor ou gás, por ex., faca 

pneumática [5] 
25/18 . de papéis velhos, tais como, livros ou documentos, por 

ex., restauração [5] 
27/00 Papel especial não incluído em outro local, por ex., feito 

por processos de múltiplos estágios [5] 
 
Notas: 
(1) Este grupo fornece a classificação de papel com 

propriedades especiais ou aplicações que estão apenas 
parcialmente ou não incluídas absolutamente em outros 
locais da classificação. Sempre que possível, no entanto, 
tais papéis são classificados de acordo com os critérios 
utilizados nos outros grupos desta subclasse [5] 

(2) Neste grupo é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação relativos aos constituintes individuais. Os 
códigos de indexação, que são escolhidos dentre os grupos 
11/00 a 25/00, com exceção dos grupos 17/18. 17/19 e 
17/70 têm a mesma numeração que a dos símbolos de 
classificação, porém usa-se dois pontos (:) ao invés da 
barra oblíqua, e devem ser não ligados [5] 

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

 
27/02 . Papel com padronagem (revestimentos padronizados 

19/66; modelagem B 31 F 1/07; preparado nas 
máquinas de fabricar papel D 21 F 11/00) [5] 

27/04 . . marmorizado [5] 
27/06 . Pergaminho vegetal ou imitação; Papel espelhado [5] 
27/08 . Papel filtro (material de filtração autosustentável B 01 

D 39/14, fabricação em máquinas de fabricar papel D 
21 F 11/14) [5] 

27/10 . Papel de embalagem (materiais de embalagem de tipo 
ou forma especial B 65 D 65/38) [5] 

27/12 . Papel eletricamente isolante [5] 
27/14 . Papel tendo forma ou dimensões estável; Papel 

resistente à ondulação (suporte fotográfico 
antibobinamento G 03 C 1/81) [5] 

27/16 . Papel puro, isto é, papel com ausência ou com pouco 
conteúdo de contaminantes (pós-tratamento de polpa 
de celulose D 21 C 9/00) [5] 

27/18 . Estruturas baseadas em papel ou cartão para cobertura 
de superfícies [5] 

27/20 . . Estruturas flexíveis sendo aplicadas pelo usuário, 
por ex., papel de parede (papel de parede 
impressos B 41 M 3/18; colocação de papel de 
parede B 44 C 7/00; papel de parede pré-gomado 
C 09 J 7/04) [5] 

27/22 . . Estruturas sendo aplicadas na superfície por 
processos especiais de manufatura, por ex., em 
prensas [5]
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27/24 . . . caracterizadas pela superfície a ser coberta 

sendo laminados de papel de resina-fenólica, 
fibra vulcan ou cartões de fibra celulósica 
similares [5] 

27/26 . . . caracterizadas pela folha de cobertura ou pelas 
camadas superiores das estruturas (painéis 
decorativos B 44 C 5/04; efeitos do grão da 
madeira B 44 F 9/02) [5] 

27/28 . . . tratadas para obter propriedades específicas de 
resistência, por ex., contra deterioração ou 
intempéries (agentes repelentes de água 21/16) 
[5] 

27/30 . Múltiplos empregos (para cobertura de superfícies 
27/18; fabricação em máquinas de fabricar papel D 21 
F 9/00, 11/00) [5] 

 
Nota: 
 Produtos em camada classificados neste grupo também são 

classificados na subclasse B 32 B [5] 
 
27/32 . . com os materiais aplicados entre as folhas (fixação 

de papéis juntos ou folhas de papelão B 31 F 5/00; 
adesivos C 09 J) [5] 

27/34 . . . Materiais contínuos, por ex., filamentos, 
folhas, redes [5] 

27/36 . . . . Películas feitas de compostos sintéticos 
macromoleculares [5] 

27/38 . . pelo menos uma das folhas tendo uma composição 
fibrosa diferente daquela das outras folhas [5] 

27/40 . . pelo menos uma das folhas sendo não-plana, por 
ex., crespa (encrespamento ou corrugação de papel 
B 31 F) [5] 

27/42 . . compreendendo papel seco estendido [5] 
 

 

D 21 J CARTÃO DE FIBRA; MANUFATURA DE ARTIGOS A PARTIR DE SUSPENSÕES FIBROSAS CELULÓSICAS OU A 
PARTIR DE "PAPIER MÂCHÉ" (manufatura de artigos por processos a seco B 27 N) 

 

 

1/00 Cartão de fibra (preparação de composições de polpa na 
massa ou adição de agentes químicos D 21 B, C, H; 
formação da folha úmida D 21 F) 

1/02 . Corte, por ex., utilizando serras úmidas 
1/04 . Prensagem 
1/06 . Secagem 
1/08 . Cartão de fibra impregnado ou revestido 
1/10 . Pós-tratamento 
1/12 . . Endurecimento 
1/14 . . Condicionamento 
1/16 . Cartão de fibra especial 
1/18 . . Papelão compacto 
1/20 . . Papelão isolante 

3/00 Manufatura de artigos por prensagem de polpa fibrosa 
úmida ou do "papier maché" entre moldes 

3/02 . de anéis 
3/04 . de tubos 
3/06 . de rolhas 
3/08 . de bobinas 
3/10 . de corpos ocos 
3/12 . de folhas; de diafragmas 

5/00 Manufatura de artigos ocos por transferência das folhas, 
produzidos com suspensões de fibras ou com "papier 
maché" por sucção em moldes de tela metálica, para 
moldes de prensagem guarnecidos de feltro 

7/00 Manufatura de artigos ocos com suspensão de fibras ou 
"papier maché" pela deposição de fibras em ou sobre 
moldes de tela metálica 

 


