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

foi afetado. 
 

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

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

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

 
Exemplos: 50/02 (abrangido por 43/06, 43/10) 

57/32 (transferido para 57/05) 
13/10 (transferido para 19/015, abrangido por 17/14) 

 
Os símbolos dos grupos que foram cancelados na sexta edição ou em edições anteriores, não aparecem na 
sétima edição. 
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SEÇÃO E - CONSTRUÇÕES FIXAS 
 
 
 
CONTEÚDO DA SEÇÃO  (referências e notas omitidas) 
 
 
 
Subseção: EDIFICAÇÃO 
 
 
E 01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS OU 

DE PONTES ........................................................................7 

E 01 B Via permanente; Ferramentas para vias permanentes; 
Máquinas para construir ferrovias de todos os tipos.............7 

E 01 C Construção de ou revestimento para estradas, praças de 
esporte ou similares; Máquinas ou ferramentas auxiliares 
para construção ou reparos..................................................11 

E 01 D Construção de pontes ou de viadutos; Montagem de 
pontes...................................................................................14 

E 01 F Obras complementares, tais como: equipamento de 
estradas ou a construção de heliportos, sinais, anteparos 
contra a neve ou similares ...................................................15 

E 01 H Limpeza de ruas; Limpeza de vias permanentes; 
Limpeza de praias; Limpeza de terrenos; Dispersão de 
nevoeiro em geral................................................................17 

 

E 02 ENGENHARIA HIDRÁULICA; FUNDAÇÕES; 
TERRAPLENAGEM ........................................................19 

E 02 B Engenharia hidráulica..........................................................19 
E 02 C Dispositivos e mecanismos de içar navio............................20 
E 02 D Fundações; Escavações; Aterros; Estruturas subterrâneas 

ou subaquáticas....................................................................20 
E 02 F Dragagem; Terraplenagem ..................................................24 
 

E 03 ABASTECIMENTO DA ÁGUA; SISTEMAS DE 
ESGOTOS..........................................................................27 

E 03 B Instalações ou métodos para obter, coletar ou distribuir 
água .....................................................................................27 

E 03 C Encanamento doméstico para água potável ou água 
servida; Esgotos...................................................................28 

E 03 D Privadas ou mictórios com dispositivos de descarga; 
Válvulas de descarga para os mesmos ................................29 

E 03 F Esgotos; Fossas....................................................................30 
 

E 04 EDIFICAÇÃO ...................................................................32 

E 04 B Estrutura geral de edificações; Paredes, por ex., 
divisórias; Telhados; Soalhos; Tetos; Isolamento ou 
outras proteções de edificações ...........................................32 

E 04 C Elementos estruturais; Materiais de construção ..................36 
E 04 D Coberturas de telhados; Clarabóias; Calhas; Ferramentas 

para construção de telhados.................................................38 

E 04 F Trabalhos de acabamento em edificações, por ex., 
escadas, soalhos .................................................................. 40 

E 04 G Andaimes; Armações; Fechamentos; Implementos ou 
outros acessórios de construção ou sua utilização; 
Manipulação de materiais de construção no canteiro de 
obras; Reparo, demolição ou outros trabalhos em 
edificações já existentes ...................................................... 42 

E 04 H Edificações ou estruturas similares para fins especiais; 
Piscinas para natação ou recreação; Mastros; Cercas; 
Tendas ou abrigos provisórios em geral ............................. 45 

 

E 05 FECHADURAS; CHAVES; GUARNIÇÕES DE 
JANELA OU PORTA; COFRES .................................... 49 

E 05 B Fechaduras; Acessórios para fechaduras; Algemas ............ 49 
E 05 C Ferrolhos ou outros dispositivos de retenção para folhas, 

especialmente para portas ou janelas .................................. 53 
E 05 D Dobradiças ou outros dispositivos de suspensão para 

portas, janelas ou folhas ...................................................... 55 
E 05 F Dispositivos para deslocar folhas para a posição fechada 

ou aberta; Travas para folhas; Guarnições para folhas, 
não incluídas em outro local, relativas ao funcionamento 
da folha................................................................................ 56 

E 05 G Cofres ou caixas fortes para objetos de valor; 
Dispositivos de proteção de bancos; Paredes divisórias 
para segurança de transações .............................................. 58 

 

E 06 PORTAS, JANELAS, POSTIGOS OU PERSIANAS 
DE ENROLAR, EM GERAL; ESCADAS ..................... 59 

E 06 B Fechamentos fixos ou móveis para aberturas em 
edificações, veículos, tapumes ou tapadas similares em 
geral, por ex., portas, janelas, venezianas, portões ............. 59 

E 06 C Escadas ................................................................................ 63 
 
 
Subseção: PERFURAÇÃO DO SOLO; MINERAÇÃO 
 
 
E 21 PERFURAÇÃO DO SOLO; MINERAÇÃO.................. 65 

E 21 B Perfuração do solo, por ex., perfuração profunda; 
Obtenção de óleo, gás, água, materiais solúveis ou 
fundíveis ou uma lama de minerais de poços .................... 65 
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E 21 C Mineração ou exploração de pedreiras ................................72 
E 21 D Poços, Túneis; Galerias; Câmaras 

subterrâneas grandes............................................................75 
 

E 21 F Dispositivos de segurança, transporte, aterro, 
salvamento, ventilação ou drenagem em minas ou túneis .. 76 
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EDIFICAÇÃO 

E 01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS OU DE PONTES (de túneis E 21 D) 

E 01 B VIA PERMANENTE; FERRAMENTAS PARA VIAS PERMANENTES; MÁQUINAS PARA CONSTRUIR FERROVIAS DE 
TODOS OS TIPOS (blocos para retirar ou colocar os veículos nos trilhos, freios de linha ou aparelhos de retardamento B 61 K) 

 
Índice da Subclasse 
 
ESTRUTURA DA VIA PERMANENTE 
 Estrutura geral ..................................................................2/00 

Balastro; Dormentes transversais ou 
 longitudinais ...........................................................1/00, 3/00 
Trilhos ou chaves de desvio de  
aplicação geral .......................................... 5/00 a 13/00, 26/00 

 
 
Trilhos ou chaves de desvio 
de aplicação especial ..........................................21/00 a 26/00 
Dispositivos de proteção....................................15/00 a 19/00 

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO  
OU NIVELAMENTO DO BALASTRO  
OU DA LINHA.................................................................27/00 a 37/00 
 

 

Estrutura da via permanente para ferrovias ou linhas de bondes 

1/00 Balastro; Outros meios para suporte de dormentes ou da 
linha; Drenagem do balastro (drenagem por meio de valas, 
bueiros ou condutos E 01 F 5/00) 

2/00 Estrutura geral da via permanente (redes ferroviárias B 61 
B 1/00; fundações em geral E 01 C 3/00, E 02 D) 

3/00 Dormentes transversais ou longitudinais (para desvios ou 
cruzamentos 7/22); Outros meios de suporte dos trilhos 
apoiados diretamente no balastro 

3/02 . feitos de madeira (secagem ou impregnação B 27 K) 
3/04 . . Meios para impedir rachamento 
3/06 . . . Grampos para prevenir rachamento de dormentes 
3/08 . . . Tiras ou cintas para cintar ou circundar dormentes 

(dispositivos para cintar dormentes de madeira de 
ferrovias no próprio local 31/28) 

3/10 . . Dormentes compostos 
3/12 . . Dormentes longitudinais; Dormentes longitudinais 

integrados ou conjugados a tirantes; Dormentes 
longitudinais e transversais conjugados 

3/14 . . Lajes; Blocos; Fixação dos tirantes aos mesmos 
3/16 . feitos de aço 
3/18 . . Dormentes compostos 
3/20 . . Construção de dormentes para fins especiais, por ex., 

com aberturas para manipulação do balastro 
(dormentes para linha móvel, para cargas pesadas 
23/12) 

3/22 . . Dormentes longitudinais; Dormentes longitudinais 
integrados ou conjugados a tirantes; Dormentes 
longitudinais e transversais conjugados 

3/24 . . Lajes; Blocos; Dormentes de panela; Fixação de 
tirantes aos mesmos 

3/26 . . conjugados a inserções de madeira, pedra artificial ou 
outros materiais 

3/28 . feitos de concreto ou de pedra natural ou artificial (sua 
manufatura B 28) 

3/30 . . Dormentes ocos 
3/32 . . com armadura ou reforço (dormentes ocos 3/30) 
3/34 . . . com armadura ou reforço protendido (elemento de 

blindagem ou de reforço protendido E 04 C 5/00) 
3/36 . . Dormentes compostos 

3/38 . . Dormentes longitudinais; Dormentes longitudinais 
integrados ou conjugados a tirantes; Dormentes 
longitudinais e transversais conjugados; Camadas de 
concreto que sustentam ambos os trilhos 

3/40 . . Lajes; Blocos; Dormentes de panela; Fixação de 
tirantes aos mesmos 

3/42 . . conjugados a inserções de madeira ou outros materiais 
3/44 . feitos de outros materiais, somente se o material for 

essencial 
3/46 . feitos de materiais diferentes (3/26, 3/42 têm prioridade) 
3/48 . Distanciadores ou tirantes para dormentes 

5/00 Trilhos; Trilhos de segurança (manufatura de trilhos B 21 
B); Meios para manter a distância entre os mesmos 

5/02 . Trilhos 
5/04 . . Trilhos sulcados 
5/06 . . Trilhos reversíveis ou de inversão 
5/08 . . Trilhos compostos; Trilhos compostos com peças 

desmontáveis ou não desmontáveis 
5/10 . . . Trilhos sulcados compostos; Inserções para trilhos 

sulcados 
5/12 . . Trilhos com patim servindo de dormente 
5/14 . . Trilhos para trechos especiais da linha férrea, por ex., 

para curvas 
5/16 . Distanciadores 
5/18 . Trilhos de segurança; Meios de conexão, fixação ou ajuste 

para os mesmos 

7/00 Chaves de desvio; Cruzamentos (mecanismos de manobra B 
61 L) 

7/02 . Agulhas; Estruturas associadas 
7/04 . . Estruturas com agulhas que giram em torno de uma 

articulação vertical em sua extremidade 
7/06 . . Estrutura com agulhas flexíveis ou talas de junção 

flexíveis 
7/08 . . Outras estruturas de agulhas, por ex., oscilando em 

torno de um eixo paralelo ao trilho, blocos de agulhas 
ou trilhos móveis 

7/10 . Corações 
7/12 . . Corações fixos feitos de uma única peça ou compostos 
7/14 . . com peças móveis 
7/16 . . Corações para plano inclinado 
7/18 . Combinações de chaves de desvio e cruzamentos 
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7/20 . Elementos de segurança de chaves de desvio, por ex., 
protetores de pontos de chaves de desvio, elementos de 
trilhos auxiliares ou de guia 

7/22 . Dormentes especiais para chaves de desvio ou 
cruzamentos; Meios de fixação dos mesmos 

7/24 . Aquecimento de chaves de desvio 
7/26 . Lubrificação de chaves de desvio (lubrificação de trilhos B 

61 K 3/00) 
7/28 . Cruzamentos 
7/30 . . Cruzamentos de plano inclinado 

9/00 Fixação dos trilhos aos dormentes ou similares (fixação de 
trilhos a pontes E 01 D 19/12) 

9/02 . Fixação de trilhos, placas de apoio ou coxins, diretamente 
nos dormentes ou nas fundações; Meios para esse fim 

9/04 . . Fixação em dormentes de madeira ou de concreto ou 
em elementos de alvenaria sem a ajuda de grampos 

9/06 . . . Espigões para estradas de ferro (pregos em geral F 
16 B) 

9/08 . . . . Espigões elásticos 
9/10 . . . Parafusos ou rebites para dormentes (parafusos ou 

rebites em geral F 16 B) 
9/12 . . . Dispositivos de retenção ou de travamento de 

grampos ou parafusos 
9/14 . . . Buchas, luvas, revestimentos para elementos 

roscados ou outras inserções para furos de 
dormentes (inserção de buchas ou luvas 31/26) 

9/16 . . . . para dormentes de madeira 
9/18 . . . . para dormentes de concreto 
9/20 . . . por meio de chavetas 
9/22 . . Fixação em dormentes de aço sem elementos de aperto 
9/24 . . . por meio de chavetas 
9/26 . . . Elementos de fixação soldados 
9/28 . . Fixação em dormentes de madeira ou de concreto ou 

em alvenaria por meio de elementos de aperto 
9/30 . . . por meio de braçadeiras de aço elásticas 
9/32 . . Fixação em dormentes de aço por meio de elementos 

de aperto 
9/34 . . . por meio de braçadeiras de aço elásticas 
9/36 . . Sapatas metálicas para trilhos que sejam fixos 

diretamente nos dormentes 
9/38 . Fixação indireta de trilhos por meio de placas de apoio ou 

coxins; Fixação dos trilhos nas chapas de apoio ou nos 
coxins 

9/40 . . Chapas de apoio para trilhos de fundo chato 
(manufatura dos mesmos B 21) 

9/42 . . . de dois ou mais elementos 
9/44 . . Fixação do trilho à chapa de apoio 
9/46 . . . por meio de grampos 
9/48 . . . . por meio de braçadeiras de aço elásticas 
9/50 . . . por meio de chavetas 
9/52 . . . . por meio de chavetas elásticas 
9/54 . . Coxins de trilhos 
9/56 . . . para trilhos com duas ou mais pistas de rolamento 
9/58 . . Fixação do trilho no coxim 
9/60 . Elementos de fixação de trilhos compreendendo grampos 

ou braçadeiras que sustentam o lado ou a cabeça do trilho 
9/62 . Elementos de fixação incorporando suportes elásticos 
9/64 . Elementos de fixação de trilhos para apertar ou cercar o 

dormente 
9/66 . Meios de fixação permitindo ajustar a posição dos trilhos 

desde que não incluídos nos grupos precedentes 
9/68 . Coxins similares, por ex., de madeira, borracha, colocados 

sob o trilho, à chapa de apoio ou chapa de assentamento do 
trilho 

11/00 Junções de trilhos (conexão elétrica de trilhos B 60 M 5/00) 
11/02 . Junções de trilhos desmontáveis 
11/04 . . Talas de junção planas 
11/06 . . . com chavetas ou pinos 
11/08 . . Talas de junção angulares 
11/10 . . Talas de junção com elementos que suportam ou 

cercam o patim do trilho 
11/12 . . Talas de junção que engatam unicamente no patim do 

trilho 
11/14 . . Grampos para patins do trilho feitos de uma só peça 
11/16 . . Talas de junção para unir trilhos de diferentes seções 
11/18 . . Talas de junção para conserto temporário de trilhos 

partidos 
11/20 . . com meios para unir vãos 
11/22 . . . utilizando partes do próprio trilho 
11/24 . . . . com extremidades de trilho oblíquas ou 

sobrepostas 
11/26 . . . . com extremidades de trilho encaixando-se 

umas às outras 
11/28 . . . utilizando partes de elementos de junção 
11/30 . . . . Talas de junção com superfícies de rolamentos 

integrais que se apóiam na seção transversal da 
cabeça do trilho 

11/32 . . . por meio de elementos separados; inserções 
ligando as duas cabeças do trilho 

11/34 . . . . trilho auxiliar colocado ao lado do vão 
11/36 . . Meios de fixação das talas de junção 
11/38 . . . Elementos de travamento para os meios de fixação 

(meios de travamento de porcas ou parafusos em 
geral F 16 B) 

11/40 . . Junções de trilhos desmontáveis conjugadas aos 
elementos soldados 

11/42 . Junções para trilhos relativamente móveis, por ex., para 
trilhos montados em plataformas giratórias, transbordador 
ou pontes giratórias 

11/44 . Junções de trilhos não desmontáveis; Junções soldadas 
(métodos de soldagem B 23 K) 

11/46 . . Métodos gerais de assentamento de linhas férreas 
contínuas 

11/48 . . Junções obtidas por soldagem à chama de maçarico 
11/50 . . Junções obtidas por soldagem elétrica 
11/52 . . Junções obtidas por soldagem aluminotérmica 
11/54 . Junções de trilhos com isolamento elétrico  
11/56 . Disposições especiais para suportar as extremidades do 

trilho (suportes para patins de trilho 11/08 a 11/14) 
11/58 . . Chapas de ligação 
11/60 . . . com cunhas 
11/62 . . Coxins de junção (coxins 9/54 a 9/58) 

13/00 Disposições para impedir o deslocamento da linha 
13/02 . Elementos de ancoragem de trilhos 

15/00 Proteção para impedir que os pés das pessoas fiquem 
presos nos trilhos de fenda 

17/00 Proteções contra gado, ligadas à via permanente (grades em 
geral para impedir que o gado invada a via férrea A 01 K 3/00) 

19/00 Proteção da via permanente contra a deposição de poeira 
ou contra o efeito do vento, sol, geadas ou corrosão; Meios 
de reduzir o barulho (cercas para proteção contra nevadas E 
01 F 7/02; arados para remoção de neve E 01 H 8/02; 
aplicação de água E 01 H 11/00) 
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21/00 Superestrutura de linhas, especialmente adaptadas a 
bondes em ruas pavimentadas (pavimentação E 01 C 9/04, 
9/06) 

21/02 . Elementos especiais de sustentação; Drenagem de trilhos 
21/04  . Elementos de fixação, estruturas de junções ou tirantes 

especiais 

23/00 Linhas facilmente desmontáveis ou móveis, por ex., 
ferrovias provisórias; detalhes especialmente adaptados às 
mesmas 

23/02 . Linhas ou vias férreas leves, por ex., para utilização nos 
campos, nas minas de carvão, ou outras 

23/04 . . Elementos de fixação ou de junção 
23/06 . . Chaves de desvio (plataformas giratórias B 60 S, B 61 

J); Chaves de desvio portáteis; Desvios 
23/08 . Vias permanentes provisórias para utilização durante 

conserto de linhas de bondes 
23/10 . Vias férreas móveis para cargas pesadas, por ex., para 

transportar escavadoras 
23/12 . . Dormentes 
23/14 . . Elementos de fixação ou de junção (fixação de trilhos 

por meio de chavetas 9/24) 
23/16 . . Chaves de desvio 

25/00 Linhas para tipos especiais de ferrovias (sistemas 
ferroviários B 61 B; vias para rodas em rodovias E 01 C 9/02) 

 

Nota 
Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o 
significado indicado: 
– “linha” inclui trilhos de guia não destinados a sustentar 

cargas. 

25/02 . Linhas para estradas de ferro de cremalheiras 
25/04 . . Trilhos de cremalheira; Suportes ou conexões de 

trilhos de cremalheira 
25/06 . . Chaves de desvio; Corações; Cruzamentos 
25/08 . Linhas para monocarris com o centro de gravidade do 

veículo acima do trilho sustentador de carga (25/30 tem 
prioridade) [1, 7] 

25/10 . . Monocarris; Trilhos auxiliares de equilíbrio; Suportes 
ou conexões para trilhos 

25/12 . . Chaves de desvio; Cruzamento 
25/14 . Linhas para veículos ferroviários de tração a cabo 
25/15 . . Chaves de desvio; Cruzamentos 
25/16 . Linhas para estradas aéreas de tração a cabo com um cabo 

fixo 
25/18 . . Cabos; Suportes, meios para fixar ou esticar os cabos 

(cabos em geral D 07 B; mastros E 04 H 12/00; 
encaixes para cabos F 16 G) 

25/20 . . Chaves de desvio; Cruzamentos 
25/22 . Linhas para estradas de ferro em que o veículo fica 

suspenso em trilhos de sustentação rígidos 
25/24 . . Trilhos de sustentação; Trilhos auxiliares de equilíbrio; 

Suportes ou conexões para trilhos 
25/26 . . Chaves de desvio; Cruzamentos 
25/28 . Linhas com trilhos para guiar veículos rodando sobre 

estradas ou superfícies similares (vias para rodas em 
rodovias E 01 C 9/02) 

25/30 . Linhas para veículos com suspensão magnética ou de 
levitação [7] 

25/32 . . Estatores, trilho de guia ou trilho tensor [7] 
25/34 . . Chaves de desvio; Jacarés; Cruzamentos [7] 

26/00 Linhas ou peças de linhas não incluídas em qualquer um 
dos grupos precedentes 

Construção, manutenção, restauração ou remoção do cascalho ou 
da linha; Ferramentas ou máquinas especialmente destinadas a 
esse fim (descarrilhamento ou encarrilhamento de máquinas B 61 K 
5/00; remoção de corpos estranhos da via permanente, controle da 
vegetação, aplicação de líquidos E 01 H) 

27/00 Colocação, restauração, manipulação, limpeza ou remoção 
do cascalho, com ou sem trabalhos simultâneos na linha; 
Dispositivos para esse fim; Empanque de dormentes 

27/02 . Colocação do cascalho; Preparação do balastro; 
Redistribuição do cascalho; Máquinas ou dispositivos para 
esse fim; Meios de nivelamento 

27/04 . Remoção do cascalho; Máquinas para esse fim, estejam ou 
não adaptadas também para remover o cascalho (27/06, 
27/12 têm prioridade; redistribuição do cascalho 27/02) 

27/06 . Restauração ou limpeza do cascalho in situ com ou sem a 
execução de serviços simultâneos na linha 

27/08 . . depois de ter sido retirada a linha (27/11 tem 
prioridade) 

27/10 . . sem remoção da linha (27/11 tem prioridade) 
27/11 . . conjugada à restauração simultânea dos componentes 

da linha 
27/12 . Empanque de dormentes, com ou sem a execução 

simultânea de serviços na linha; Compactação do balastro 
que sustenta a linha 

27/13 . . Empanque de dormentes, com ou sem a execução 
simultânea de serviços na linha (pré-formação de 
depressões no balastro ou de assentos para os 
dormentes 27/02) 

27/14 . . . Ferramentas manuais ou ferramentas elétricas 
portáteis para esse fim 

27/16 . . . Máquinas para esse fim, por ex., as chamadas 
máquinas de socar balastro 

27/17 . . . . conjugadas a meios de suspensão, nivelamento 
ou de volteio de linha 

27/18 . . . pela introdução de material novo sob os dormentes, 
por ex., pelo método da pá calibrada, pelo método 
do sopro 

27/20 . . Compactação dos materiais do balastro de sustentação 
da linha, por ex., pela vibração da linha, por meio de 
vibradores de superfície (balastro sem linha 27/02; 
para empanque de dormentes 27/12) 

29/00 Assentamento, restauração ou rolagem de linhas; 
Ferramentas ou máquinas para esse fim (27/00, 31/00 têm 
prioridade) 

29/02 . Transporte, colocação, remoção ou restauração de trechos 
de linha montados, de conjuntos de desvios montados ou 
de cruzamentos montados (29/04 tem prioridade) 

29/04 . Elevação ou nivelamento da linha (dispositivos de 
elevação em geral B 66 F) 

29/05 . Transporte, colocação, remoção ou restauração simultânea 
de trilhos e dormentes (como conjuntos montados 29/02) 

29/06 . Transportes, colocação, remoção ou restauração dos 
dormentes (29/05 tem prioridade; dispositivos de 
transporte B 65 G 7/12) 

29/09 . . por baixo dos trilhos já instalados 
29/10 . . . para inserção ou remoção de dormentes 
29/11 . . . . Remoção com destruição do dormente, por ex., 

corte do mesmo 
29/13 . . . para movimentação de dormentes em sentido 

paralelo aos trilhos, por ex., para espaçá-los ou 
alinhá-los (29/10 tem prioridade) 

29/14 . . . para levantar os dormentes até a altura dos trilhos 
(dispositivos de elevação em geral B 66 F). 
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29/16 . Transporte, colocação, remoção ou substituição de trilhos; 
Deslocamento de trilhos colocados sobre os dormentes na 
linha (29/05 tem prioridade; movimentação ou inclinação 
de cargas pesadas em geral B 65 G 7/00) 

29/17 . . Trechos de trilhos reunidos em fileira contínua, por 
ex., trilhos soldados uns aos outros 

29/20 . . Deslocamentos de trilhos colocados em dormentes 
instalados no plano da linha 

29/22 . . Elevação dos trilhos acima dos dormentes, por ex., 
para inserção de sapatas (dispositivos de elevação em 
geral B 66 F) 

29/24 . Fixação ou remoção de elementos de fixação desmontáveis 
ou de acessórios dos mesmos; Montagem preliminar dos 
elementos da linha por meios de fixação desmontáveis 
(29/02, 31/26 têm prioridade) 

29/26 . . sendo os meios de fixação espigões (29/16 tem 
prioridade; ferramentas portáteis para cravar ou retirar 
pregos ou grampos B 25 C) 

29/28 . . sendo os meios de fixação do tipo de parafuso e porca 
(dispositivos portáteis para fixação ou remoção de 
parafusos ou similares B 25 B); Dispositivos para esse 
fim adaptados também à abertura de furos 

29/29 . . . para elementos de fixação dispostos em posição 
horizontal, por ex., rebites de junção 

29/32 . Instalação ou remoção de elementos da linha não 
abrangidos pelos grupos precedentes, por ex., sapatas, 
ancoragens para trilhos (31/26 tem prioridade) 

29/40 . Meios ou disposições para sustentação temporária de 
linhas assentadas ou de trilhos ou dormentes da linha 
(chapas de junção provisórias 11/18) 

29/42 . União ou fixação de forma definitiva dos elementos da 
linha na ou sobre a linha, por ex., por solda, por colagem; 
Montagem preliminar de elementos da linha, por colagem; 
Vedação das juntas com elementos de enchimento (31/26 
tem prioridade; meios independentes de aquecimento 
31/18; solda em geral B 23 K; colagem de peças metálicas 
F 16 B 11/00) 

29/44 . . Métodos para efetuar a junção de trilhos na linha, por 
ex., levando-se em conta a temperatura ambiente 

29/46 . . Dispositivos para segurar, colocar em posição ou 
comprimir, umas contra as outras, as extremidades dos 
trilhos (ajuste da união por deslocamento dos trilhos 
29/20) 

31/00 Manipulação de trilhos, dormentes, chapas de assento ou 
similares na ou sobre a linha; Máquinas, ferramentas ou 
dispositivos auxiliares especialmente destinados a esse fim 
(caracterizados por aspectos independentes do emprego em 
linhas montadas B 21, B 23 a B 25, B 27) 

31/02 . Manipulação no próprio local de trilhos ou outros 
elementos metálicos da linha 

31/04 . . Seccionamento ou entalhamento, por ex., por 
serragem, corte ou corte por chama 

31/06 . . Abertura de furos, por ex., por broqueamento, 
puncionamento ou corte por chama 

31/08 . . Desempeno, por ex., para endireitar trilhos ou juntas de 
trilhos (para alinhar extremidades de trilhos a serem 
soldadas 29/46) 

31/12 . . Remoção de metal de trilhos, juntas  de trilhos ou 
chapas de base, por ex., para remoção de rebarbas de 
soldas, para recondicionamento de trilhos gastos 

31/13 . . . por fresamento 
31/15 . . . por aplainamento ou limagem 
31/17 . . . por esmerilhamento 
31/18 . . Recondicionamento ou conserto de peças gastas, ou 

danificadas no próprio local, por ex., por aplicação de 
encaixes, reconstruindo trilhos por solda (31/04 a 
31/12 têm prioridade); Aquecimento ou resfriamento 
de peças no local, por ex., para reduzir folgas de 
uniões, para endurecimento de trilhos 

31/20 . Manipulação ou tratamento de dormentes não metálicos na 
ou sobre a linha, por ex., marcação, creosotagem 
(manipulação de dormentes metálicos 31/02) 

31/22 . . Corte ou desbastamento de dormentes de madeira, por 
ex., para formar assentos de trilhos (31/24 tem prioridade) 

31/23 . . . Seccionamento (conjugado à remoção de 
segmentos da linha 29/11) 

31/24 . . Formação, tratamento, recondicionamento ou limpeza 
de furos em dormentes; Gabaritos de furação 
(29/28, 31/26 têm prioridade) 

31/26 . . Inserção ou remoção de encaixes ou elementos de 
enchimento para furos de dormentes, por ex., buchas, 
luvas 

31/28 . . Aplicação ou remoção de meios para evitar 
rachamento ou elementos de reforços similares (31/26 
tem prioridade; correias ou tiras para esse fim 3/08) 

33/00 Máquinas ou dispositivos para desvio de linhas, com ou 
sem levantamento, por ex., para alinhamento dos trilhos, 
para desvio de linhas de escavadeira (combinados com 
máquinas de empanque de dormentes 27/17) 

33/02 . para girar, isto é, deslocar transversalmente, por etapas 
33/04 . . Ferramentas manuais; Dispositivos não montados em 

veículos 
33/06 . para fazer girar em operação contínua, por ex., para linhas 

que sustentam escavadeiras 
33/08 . . Máquinas de fazer girar a linha, providas de lança 
33/10 . . Máquinas de fazer girar a linha, providas de ponte 
33/12 . . Máquinas de fazer girar a linha, com lança e ponte 

conjugadas 
33/18 . . Detalhes não peculiares a determinado tipo de máquina 
33/21 . . . Disposição ou estrutura dos roletes que movem os 

trilhos 

35/00 Aplicação de aparelhos ou dispositivos de medição para 
fins de construção de linhas (aparelhos em locomotivas ou 
vagões para indicar ou registrar seções de linhas em más 
condições B 61 K 9/00; medição de ângulos, de dimensões 
lineares, ou de irregularidades em geral G 01 B, C) 

35/02 . para espaçamento; para nivelamento transversal; para 
traçar curvas 

35/04 . . Dispositivos rolantes 
35/06 . para medir irregularidades no sentido longitudinal 
35/08 . . para nivelamento 
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35/10 . . para alinhamento 
35/12 . para medir o movimento da linha ou elementos da 

mesma na passagem de cargas, por ex., depressão dos 
dormentes, aumento da bitola 

37/00 Assentamento, conservação, restauração ou remoção do 
balastro ou da linha, não incluídos em nenhum dos 
grupos isolados de 27/00 a 35/00 

 

E 01 C CONSTRUÇÃO DE OU REVESTIMENTO PARA ESTRADAS, PRAÇAS  DE ESPORTE OU SIMILARES; MÁQUINAS OU 
FERRAMENTAS AUXILIARES PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS (formação de estradas ou de superfícies similares por meio 
de compactação ou nivelamento de neve ou gelo E 01 H) 

 
 
Índice da Subclasse 
 
PROJETOS; FUNDAÇÕES ........................................1/00; 3/00, 13/00 
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, PARQUES 
DE DIVERSÕES OU SIMILARES 

Pavimentação em geral............................................5/00, 7/00 

Pavimentação especial ............................... 9/00, 13/00, 15/00 
Detalhes............................................................... 11/00, 17/00 

CONSTRUÇÃO OU REPARO DE ESTRADAS, 
PARQUES DE DIVERSÕES OU SIMILARES..... 21/00, 19/00, 23/00 

 

1/00 Projetos ou traçados de estradas, por ex., diminuição de 
barulho, para absorção de gás (projetos ou traçados de campos 
de esporte A 63 C 19/00; traçados ou projetos de aeródromos  
B 64 F) 

1/02 . Cruzamentos, junções ou interconexões entre estradas do 
mesmo nível 

1/04 . Cruzamentos de estradas de níveis diferentes; Interconexões 
entre estradas de níveis diferentes  

 
Estrutura de estradas, campos de recreação, campos de esporte, 
aeródromos 

3/00 Fundações para pavimentação de estradas ou pistas de 
aeródromos (especialmente adaptadas a parques de diversões ou 
praças de esporte 13/02; fundações em geral E 02 D) 

3/02 . Base de concreto para pavimentação betuminosa 
3/04 . Fundações produzidas pela estabilização do solo 
3/06 . Métodos ou disposições para proteção de fundações contra as 

influências destruidoras da umidade, geada ou vibrações 

5/00 Pavimentação feita de elementos pré -fabricados (especialmente 
adaptadas a parques de diversões ou praças de esporte 13/04; para 
passeios, calçadas ou pistas para ciclistas 15/00; fabricação de 
pedras artificiais C 04 B; pedras de construção E 04 C; 
revestimento de soalhos E 04 F) 

5/02 . feita de pedras naturais, por ex., de pedras de cantaria 
5/04 . feita de tijolos 
5/06 . feita de elementos com cimento ou aglutinantes similares  
5/08 . . Elementos reforçados 
5/10 . . . Elementos reforçados protendidos 
5/12 . feita de elementos com aglutinantes betuminosos 
5/14 . feita de elementos de madeira 
5/16 . feita de elementos metálicos (grades de aço 9/10) 
5/18 . feita de elementos de borracha 
5/20 . feita de elementos de matéria plástica (5/18 tem prioridade) 
5/22 . feita de elementos compostos de uma mistura de materiais 

abrangidos por dois ou mais grupos 5/02 a 5/20 

7/00 Pavimentação compacta (especialmente adaptadas a parques de 
diversões ou praças de esporte 13/04; para passeios, calçadas ou 
pistas para ciclistas 15/00) 

7/02 . feita de materiais de empedramento sem aglutinantes 
7/04 . . de pedras britadas, cascalho ou materiais similares  
7/06 . . por fusão, queima ou vitrificação in situ de material de 

empedramento 
7/08 . feita de material de empedramento e aglutinantes  
7/10 . . de material de empedramento e cimento ou aglutinantes 

similares (cimento ou aglutinantes similares, composição 
de argamassa C 04 B)  

7/12 . . . Pavimentação em argamassa-macadame 
7/14 . . . Pavimentação em concreto 
7/16 . . . . Pavimentação em concreto protendido 
7/18 . . de material de empedramento e aglutinantes betuminosos 
7/20 . . . Aglutinante incorporado a frio, por ex., asfalto natural 
7/22 . . . Aglutinante incorporado a quente, por ex., betume 

aquecido 
7/24 . . . Aglutinante incorporado em emulsão ou solução 

(preparação de dispersões ou emulsões para 
construção de estradas C 04 B) 

7/26 . . . misturados com outros materiais, por ex., cimento, 
borracha, couro, fibra 

7/30 . . de material de empedramento e outros aglutinantes, por 
ex., materiais sintéticos 

7/32 . . de diversas camadas diferentes feitas in situ 
7/34 . . . não estando as camadas ligadas umas às outras  
7/35 . . Revestimentos ou acabamentos de superfície; Métodos 

para misturar, impregnar ou espalhar esses revestimentos 
7/36 . por estabilização do solo 

9/00 Pavimentações especiais; (especialmente adaptadas a parques de 
diversões ou praças de esporte 13/04; para passeios, calçadas ou 
pistas para ciclistas 15/00) Pavimentações para trechos 
determinados de estradas ou de aeródromos (luzes na 
pavimentação 17/00; tampas ou caixilhos para orifícios de inspeção 
ou similares E 02 D 29/14) 

9/02 . Vias para rodas em rodovias (linhas com trilhos para guiar 
veículos E 01 B 25/28) 

9/04 . Pavimentações para passagens de nível de estradas de ferro 
9/06 . Pavimentações adjacentes a trilhos de linhas de bonde 
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9/08 . Pavimentações provisórias (grades de aço 9/10) 
9/10 . Grades de aço (grades para cobrir cloacas E 03 F 5/06; como 

elementos de construção em geral E 04 C) 

11/00 Detalhes da pavimentação de estradas ou aeródromos 
11/02 . Disposição ou estrutura de juntas; Processos de fabricação de 

juntas; Empanque para juntas (juntas de vedação não restritas à 
pavimentação de estradas ou aeródromos E 04 B 1/68) 

11/04 . . para pavimentação com concreto de cimento 
11/06 . . . Processos de fabricação de juntas 
11/08 . . . Empanque de metal 
11/10 . . . Empanque com matérias plásticas ou elásticas  
11/12 . . . Empanque de metal e de matérias plásticas ou 

elásticas 
11/14 . . . Montagem com cavilhas 
11/16 . Reforços (para construção em geral E 04 C) 
11/18 . . para pavimentação com concreto de cimento  
11/20 . . . para pavimentação com concreto protendido 
11/22 . Sarjetas; Meios-fios (meios-fios especialmente adaptados 

para informação dos usuários de rodovias E 01 F 9/053) 
11/24 . Métodos ou disposições para tornar as superfícies não 

escorregadias ou para proteger contra intempéries 
11/26 . . Dispositivos de aquecimento ou sopro instalados de 

forma permanente 

13/00 Pavimentações ou fundações especialmente adaptadas a 
parques de diversões ou praças de esporte (disposição geral 
A 63 C 19/00) 

13/02 . Fundações, por ex. com disposições de drenagem ou 
aquecimento [6] 

13/04 . Pavimentações feitas de elementos unitários pré-fabricados 
(13/08, 13/10 têm prioridade) [6] 

13/06 . Pavimentações feitas in situ (13/08, 13/10 têm  
prioridade) [6] 

13/08 . Superfícies que imitam grama [6] 
13/10 . Superfícies artificiais para prática de esportes de gelo ou 

neve em interior ou ao ar livre (13/08 tem prioridade) [6] 
13/12 . . para esportes de neve [6] 

15/00 Pavimentações especialmente adaptadas a passeios, 
calçadas ou pistas para ciclistas 

17/00 Pavimentações luminosas, isto é, estruturas translúcidas 
constituindo partes da superfície (blocos especialmente 
destinados à marcação de estradas E 01 F 9/04) 

 
 
Máquinas, ferramentas ou dispositivos auxiliares para construir 
ou consertar o revestimento de estradas ou estruturas similares 
(construção do leito da estrada E 02 D, F) 

19/00 Máquinas, ferramentas ou dispositivos auxiliares para 
preparar ou distribuir materiais de pavimentação, para 
manipular os materiais colocados ou para formar, 
consolidar ou acabar a pavimentação (estabilização da 
superfície 21/00; dispositivos especialmente adaptados para 
recondicionar ou consertar pavimentações 23/00) 

19/02 . para preparar os materiais 
19/05 . . Dispositivos para triturar, pulverizar ou desintegrar 

(em geral B 02 C); Dispositivos para peneirar, limpar 
ou aquecer agregados 

19/08 . . Dispositivos para transportar e fundir asfalto, betume, 
alcatrão ou substâncias similares (caldeiras dispostas 
de forma fixa para fundir alcatrão, asfalto ou similares 
em geral C 10 C 3/12) 

19/10 . . Dispositivos ou instalações para misturar ou revestir 
previamente agregados ou enchimentos com 
aglutinantes não hidráulicos, por ex., com betume, com 
resinas; Dispositivos para misturar misturas não 
hidráulicas antes de sua colocação ou para 
recondicionar composições não hidráulicas 
recuperadas 

19/12 . para distribuir materiais granulares ou líquidos (23/07 tem 
prioridade; para encher juntas ou ranhuras 23/02, 23/09) 

19/15 . . para colocação de pedra ou materiais similares não 
revestidos ou para aplainar ou espalhar os mesmos sem 
compactação, por ex., para camadas de base de pedra 
britada, almofadas de areia para pavimentação (19/52 
tem prioridade; distribuição 19/20) 

19/16 . . para aplicar ou espalhar materiais líquidos, por ex., 
pastas de betume (19/45, 23/02, 23/03, 23/16, têm 
prioridade; pulverização ou aplicação de líquidos ou 
outros materiais fluentes a superfícies em geral B 05) 

19/17 . . . Aplicação por pulverização 
19/18 . . Dispositivos para distribuir materiais de empedramento 

misturados com aglutinantes, por ex., cimento, betume, 
sem efeito de consolidação ou de aplainamento (19/20 
e 19/47 têm prioridade; instalações transportadoras 
para concreto e similares B 65 G) 

19/20 . . Dispositivos para distribuir, por ex., espalhar, materiais 
granulares ou pulverulentos, por ex., areia, cascalho, 
sal, aglutinantes secos (distribuidores de fertilizantes A 
01 C 15/00) 

19/21 . . para aplicar simultaneamente, mas, em separado, um 
material líquido e material granular ou pulverulento, 
por ex., betume e saibro, com ou sem espalhamento 

19/22 . para consolidar ou acabar material aplicado ainda sem 
pegar (23/02 tem prioridade; dispositivos para produzir 
vibrações em geral B 06 B) 

19/23 . . Rolos para esse fim; Rolos desse tipo também 
utilizáveis para compactar o solo (19/43 tem 
prioridade; especialmente adaptados para finalidades 
agrícolas A 01 B 29/00; rolos de jardinagem A 01 G 
1/12; preparo ou manutenção de superfícies  de neve ou 
gelo E 01 H 4/00; exclusivamente para compactação 
do solo E 02 D 3/026) 

19/24 . . . de propulsão manual (19/27 a 19/29 têm 
prioridade) 

19/25 . . . de propulsão animal ou mecânica (19/26 a 19/29 
têm prioridade) 

19/26 . . . autopropulsionados ou adaptados a veículos de 
estrada (19/27 a 19/29 têm prioridade) 

19/27 . . . com elementos rolantes suscetíveis de deformação 
elástica, por ex., pneumáticos (vibração ou 
percussão 19/28) 

19/28 . . . Rolos vibratórios ou rolos submetidos a impactos, 
por ex., a golpes de martelamento (19/29 tem 
prioridade) 

19/29 . . . Dispositivos rolantes adaptados de forma a aplicar 
uma pressão rolante, inferior ao seu peso, por ex., 
rolos de acabamento deslocando-se em trilhos de 
guia 
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19/30 . . Outros dispositivos de compactação ou vibração que 
não rolos (23/02, 23/04 têm prioridade; Dispositivos 
para depositar materiais vibrados 19/12; Rolos pé-de-
carneiro ou vibradores 19/28; Ferramentas portáteis de 
percussão em geral B 25 D; Socamento ou vibração do 
solo em geral E 02 D 3/046) 

19/32 . . . Compactadores ou socadores manuais e de 
acionamento manual 

19/34 . . . Compactadores ou socadores mecânicos 
19/35 . . . . Ferramentas manuais ou guiadas à mão (19/36 

a 19/40 têm prioridade) 
19/36 . . . . com câmaras de explosão de ação direta 
19/38 . . . . com meios especiais para provocar vibrações 
19/40 . . . . adaptadas para proporcionar um acabamento 

liso à pavimentação, por ex., dispositivos de 
acabamento para socar ou vibrar 

19/41 . . Dispositivos que tenham ao mesmo tempo 
implementos de rolar e de calcar, socar ou vibrar 

19/42 . . Máquinas para dar a pavimentações recém-colocadas, 
um acabamento liso, de outra maneira que não por 
rolamento, socamento ou vibração (para distribuição 
apenas 19/12) 

19/43 . . Máquinas ou disposições para endurecer ou modelar 
pavimentações recém-colocadas, por ex., rolos para 
formar entalhes 

19/44 . . Implementos de acionamento manual, outros que não 
rolos, compactadores ou vibradores adaptados, 
especialmente, para dar o acabamento desejado a 
camadas de pavimentação recém-colocadas (19/43 tem 
prioridade) 

19/45 . Dispositivos portáteis para preparar ou para preparar e 
aplicar a estradas, aglutinantes líquidos compostos, por ex., 
betume emulsificado, asfalto fundido (aplicação apenas 
19/16) 

19/46 . para preparar e colocar no lugar os materiais (19/45 tem 
prioridade; preparação de superfícies por mistura de 
agregados de empréstimo com aglutinantes 21/00) 

19/47 . . Misturadores hidráulicos para concreto de cimento, 
combinados com meios de distribuição especialmente 
adaptados à construção de estradas (misturadores de 
concreto per se B 28 C) 

19/48 . para depositar os materiais e os consolidar ou para 
acabamento da superfície 

19/50 . Formas ou armações removíveis para construções de 
estradas (23/02, 23/04 têm prioridade; formas permanentes 
3/00 a 7/00; formas para vazamento 19/48); dispositivos ou 
disposições para formar in situ elementos separados de 
pavimentação, por ex., meios-fios; in situ 

19/52 . Dispositivos para colocar no lugar elementos separados de 
revestimentos pré-formados, por ex., meios-fios (pré-
formação e colocação no lugar de tiras contínuas 19/46; 
formação in situ de elementos de pavimentação 19/50) 

21/00 Dispositivos ou processos para estabilização de superfície 
para construção de estradas ou fins similares, por ex., 
mistura de agregados de empréstimo com aglutinantes 
(estabilização do solo por baixo da superfície já existente 
23/10; materiais para condicionamento do solo ou 
estabilização do solo C 09 K 17/00; consolidação do solo em 
geral E 02 D 3/12) 

21/02 . Fusão, calcinação ou queima do solo in situ 

23/00 Dispositivos auxiliares ou disposições para construção, 
reparo, recondicionamento ou nivelamento de estradas ou 
superfícies similares (dispositivos para recondicionamento de 
composições não hidráulicas recuperadas 19/10) 

23/01 . Dispositivos ou meios auxiliares  para colocar no lugar um 
novo revestimento ou para verificar sua configuração, por 
ex., gabaritos, suportes de guias de nivelamento (guias de 
forma 19/50); Aplicações de aparelhos para medição, 
indicação ou registro da configuração da superfície de 
revestimentos existentes, por ex., perfilógrafos (23/07 tem 
prioridade; medição de asperezas ou irregularidades em 
geral G 01 B) 

23/02 . Dispositivos para formar, tratar ou encher ranhuras ou 
caneluras similares em pavimentação ainda não 
endurecida, por ex., para juntas ou marcações (formação 
de desenhos na superfície 19/43); Formas removíveis para 
esse fim (formas não removíveis 11/02); Dispositivos para 
introduzir inserções ou suportes de inserções removíveis 
em pavimentação ainda não endurecida (23/04 tem 
prioridade; suporte de inserções não removíveis 11/02) 

23/03 . Disposições para tratamento da pavimentação; 
Dispositivos para aplicar meios de tratamento; 
Dispositivos para colocar no lugar uma camada inferior 
pré-fabricada, por ex., folhas ou membranas (elementos de 
reforço 23/04); Proteção da pavimentação em construção 
ou durante o tratamento, por ex., a utilização de barracas 
(barreiras de estradas E 01 F 13/00) 

23/04 . Dispositivos para colocação de elementos de reforço ou 
barras de junção; Suportes removíveis para elementos de 
reforço (suportes não removíveis para esse fim 11/16; 
formas laterais adaptadas para sustentação de reforços 
19/50); Dispositivos, por ex., formas removíveis, para 
formar condutos substancialmente horizontais na 
pavimentação, por ex., para reforços protendidos 

23/05 . Dispositivos para instalação ou remoção de formas 
23/06 . Dispositivos ou disposições para tratamento de superfície 

acabada (tratamento de pavimentação recém-colocada  
19/42 a 19/44, 23/02; picões para minas E 21 C 35/18); 
Dispositivos para consertos de superfícies de 
pavimentações danificadas [6] 

23/07 . . Dispositivos conjugando medição da configuração da 
superfície de pavimentações com a aplicação do 
material proporcionalmente às irregularidades medidas 
(meios de medição apenas 23/01) 

23/08 . . para tornar a superfície rugosa ou para nela formar 
asperezas regulares; para remover saliências ou 
materiais aderidos à superfície, por ex., marcações 
(remoção de matérias não aderidas à superfície E 01 H 
1/00; para tornar a superfície de gelo rugosa ou para 
removê-la E 01 H 5/12) 

23/082 . . . utilizando ferramentas não acionadas por 
     motor [6] 
23/085 . . . utilizando ferramentas acionadas por motor, por 

ex. ferramentas vibratórias [6] 
23/088 . . . . ferramentas rotativas, por ex., rolos 

compressores [6] 
23/09 . . para formar cortes, ranhuras ou reentrâncias, por ex., 

para fabricar juntas ou sulcos para a marcação, para 
corte de seções a serem removidas; para limpar, tratar 
ou encher cortes, ranhuras, reentrâncias ou fissuras; 
para igualar bordas de pavimentação 

23/10 . . para elevar ou nivelar pavimentações afundadas; para 
encher vazios por baixo da pavimentação; para 
introduzir materiais na subestrutura (consolidação do 
solo em geral E 02 D 3/12) 

23/12 . . para remover, arrancar ou quebrar a pavimentação 
(adaptados tanto para colocar no lugar, como para 
remover pavimentações 19/52) 
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23/14 . para aquecer ou secar fundações, pavimentação ou 
materiais aplicados às mesmas, por ex., tintas (23/03 
tem prioridade; dispositivos de aquecimento ou 
secagem incorporados à pavimentação 11/26; 
estabilização da superfície por fusão, calcinação ou 
queima do solo in situ 21/02; para limpeza de ruas E 01 
H 1/08; derretimento de neve ou gelo em superfícies E 
01 H 5/10) 

23/16 . Dispositivos para demarcar, aplicar ou formar 
marcações de orientação de tráfego ou similares em 
pavimentações acabadas (23/14 tem prioridade; 
inserção ou formação em pavimentações ainda não 
endurecidas 23/02; em reentrâncias formadas em 
pavimentações completamente endurecidas 23/09; 
demarcação de quadras de jogos ou campos de esporte 
A 63 C 19/06; aplicação de líquidos ou de outros 
materiais fluentes a superfícies em geral B 05 de 
marcações de superfícies de rodovias per se E 01 F 
9/04); Proteção de marcações frescas 

23/18 . .  para aplicação de marcações pré-fabricadas [6] 
23/20 . .  para formação de marcações in situ [6] 
23/22  . . . por pulverização [6] 
23/24 . . .  por derramamento [6] 

 

E 01 D CONSTRUÇÃO DE PONTES OU DE VIADUTOS; MONTAGEM DE PONTES (passarelas estendendo-se entre os edifícios 
terminais e os aviões para embarque e desembarque de passageiros B 64 F 1/305) 

 
Nota 

 Nesta subclasse é aconselhável acrescentar os códigos de indexação do grupo 101:00. Os códigos de indexação devem ser apresentados como 
não ligados. [6] 

 
Índice da Subclasse 
 
PONTES EM GERAL.....................................................................1/00 
PONTES CARACTERIZADAS PELA SEÇÃO  
TRANSVERSAL DA SUA ESTRUTURA  
DE VIGAMENTO LONGITUDINAL............................................2/00 
PONTES CARACTERIZADAS PELO 
SEU TIPO ESTRUTURAL................................................ 4/00 a 15/00 

 
PONTES CARACTERIZADAS PELA 
SUA FUNÇÃO.............................................................................. 18/00 
DETALHES................................................................................... 19/00 
CONSTRUÇÃO OU MONTAGEM DE PONTES ...................... 21/00 
REPARO OU REFORÇO DE PONTES EXISTENTES .............. 22/00 
 

 

1/00 Pontes em geral (caracterizadas pelo seu tipo estrutural de 4/00 à 
15/00) [6] 

2/00 Pontes caracterizadas pela seção transversal da estrutura 
de seu vigamento longitudinal [6] 

2/02 . tipo viga I [6] 
2/04 . tipo caixão [6] 

4/00 Pontes do tipo em arco [6] 

6/00 Pontes do tipo treliça [6] 
6/02 . do tipo corda de arco [6] 

11/00 Pontes pênseis ou suportadas por cabos [6] 
11/02 . Pontes pênseis [6] 
11/04 . Pontes suportadas por cabos [6] 

12/00 Pontes caracterizadas por uma combinação de estruturas não 
cobertas como um todo por um dos grupos de 2/00 à 11/00 [6] 

15/00 Pontes móveis ou transportáveis 
15/02 . Pontes que podem ser elevadas verticalmente 
15/04 . Pontes giratórias 
15/06 . Pontes basculantes; Pontes basculantes com roletes, por ex., do 

tipo Scherzer 
15/08 . . Pontes levadiças  
15/10 . Pontes movediças; Pontes deslizantes; Pontes de cilindros 

giratórios, isto é, que giram em torno de um eixo longitudinal a 
fim de inverter e elevar a via 

15/12 . Pontes portáteis ou em seções, por ex., para fins militares 
(pontes flutuantes 15/14) 

15/127 . . combinadas com veículos apoiados no solo para transporte, 
manipulação ou assentamento de tais pontes ou de seções 
das mesmas  [6] 

15/133 . . montadas a partir de seções ou elementos padronizados 
prontamente separáveis, por ex., pontes Bailey (15/127 tem 
prioridade) [6] 

15/14 . Pontes flutuantes, por ex., pontes sobre pontões (pontes de 
desembarque 15/24; flutuadores ou pontões B 63 B) [6] 

15/20 . . dobráveis, extensíveis, infláveis ou similares (15/22 tem 
prioridade) [6] 

15/22 . . projetadas como ou montadas sobre veículos [6] 
15/24 . Pontes ou estruturas similares, baseadas em terra ou em uma 

estrutura fixa ou projetadas para dar acesso a navios ou outras 
estruturas flutuantes  (disposição de rampas baseadas em navios 
B 63 B 27/14; rampas de carga B 65 G 69/28) [6] 

18/00 Pontes especialmente adaptadas para funções ou aplicações 
especiais não previstas em outro local, por ex., aquedutos, 
pontes para suporte de canalizações [6] 

19/00 Detalhes de estrutura ou construção de pontes 
19/02 . Pilares; Encontros (fundações E 02 D) 
19/04 . Suportes; Articulações 
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19/06 . Disposição, estrutura ou vedação de juntas de expansão 
(juntas de vedação não restritas a juntas de expansão para 
pontes E 04 B 1/68) 

19/08 . Camadas isolantes, impermeáveis ou outras; Disposições 
ou dispositivos de drenagem 

19/10  . Balaustradas; Protetores contra fumaça ou gases, por ex., 
de locomotivas; Passadiços de manutenção; Fixação de 
tubos ou cabos a pontes (suportes para canos, cabos ou 
tubulação de proteção, por ex., ganchos, fixadores, 
grampos, braçadeiras, pinças, mãos francesas, F 16 L 3/00) 

19/12 . Grades ou pavimentação das pontes; Fixação de dormentes 
ou linhas ferroviárias a pontes (dormentes E 01 B 3/00) 

19/14 . Torres; Ancoragens; Selins de suporte [6] 
19/16 . Cabos de suspensão; Grampos de cabo para cabos de 

suspensão [6] 

21/00 Métodos ou equipamentos especialmente adaptados à 
construção ou montagem de pontes [6] 

21/06 . por movimento de translação da ponte ou seções da  
ponte [6] 

21/08 . por movimento de rotação da ponte ou seções da ponte [6] 
21/10 . erguimento em cantilever [6] 

22/00 Métodos ou aparelhos para reparo ou reforço de pontes 
existentes [6] 

Esquema de indexação associado aos grupos 1/00 a 22/00, 
relacionado à constituição material das pontes. Os códigos de 
indexação devem ser não ligados. [6] 
 
Nota 
 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as regras 

referentes  à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
código de indexação. [6] 

101: 00 Constituição material das pontes [6] 
101: 10 . Madeira [6] 
101: 20 . Concreto, pedra ou material semelhante à pedra [6] 
101: 22 . . Alvenaria; Tijolos [6] 
101: 24 . . Concreto [6] 
101: 26 . . . reforçado [6] 
101: 28 . . . . protendido [6] 
101: 30 . Metal (101: 26 tem prioridade) [6] 
101: 32 . . protendido [6] 
101: 34 . . não ferroso, por ex., alumínio [6] 
101: 40 . Plástico [6]  

 

E 01 F OBRAS COMPLEMENTARES, TAIS COMO EQUIPAMENTO DE ESTRADAS OU A CONSTRUÇÃO DE 
PLATAFORMAS, HELIPORTOS, SINAIS, ANTEPAROS CONTRA A NEVE OU SIMILARES  

 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSIÇÕES DE RODOVIAS 
OU FERROVIAS................................................................. 1/00, 5/00 a  
 8/00 

EQUIPAMENTOS PARA FACILITAR 
A UTILIZAÇÃO DAS ESTRADAS...................................9/00 a 15/00 
HELIPORTOS................................................................................. 3/00 

 

Disposição ou estrutura de equipamento adicional para rodovias 
ou ferrovias; Heliportos 

1/00 Estrutura de plataformas ou refúgios (disposição geral de 
plataformas de estradas de ferro B 61 B) 

3/00 Heliportos, por ex., localizados sobre edifícios (traçados de 
aeródromos B 64 F; edificações ou estruturas similares para 
fins especiais E 04 H) 

5/00 Drenagem da infra-estrutura de rodovias ou do balastro 
das ferrovias por meio de valas, bueiros ou condutos 
(drenagem subterrânea E 02 D; canalizações de esgotos  
E 03 F) 

7/00 Dispositivos que oferecem proteção contra a neve, 
deslocamentos de areia, efeitos do vento transversal, 
avalanches de neve, de rochas (instalações de aquecimento 
ou disposit ivos de sopro instalados de forma permanente para 
estradas E 01 C 11/26); Dispositivos antiofuscantes  

7/02 . Anteparos de proteção contra a neve ou dispositivos 
similares, por ex., dispositivos que oferecem proteção 
contra deslocamentos de areia ou contra os efeitos de 
ventos transversais (cercas em geral E 04 H 17/00) 

7/04 . Dispositivos que oferecem proteção contra deslizamentos 
ou avalanches de neve, de rochas, por ex., estruturas 
preventivas contra avalanches, galerias (fixação de 
encostas E 02 D 17/20; coletores de neve de telhado ou 
cobertura E 04 D 13/10) 

7/06 . Dispositivos antiofuscantes (8/00 tem prioridade) [3] 
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8/00 Dispositivos para absorver ou refletir o ruído transmitido 
pelo ar do tráfego das estradas ou das ferrovias 
(equipamentos de terra para reduzir o ruído de aeronaves B 64 
F 1/26; construções gerais de edificações para absorver ou 
refletir ruídos, absorção ou reflexão de ruídos para edificações 
E 04 B 1/74) [3] 

8/02 . especialmente adaptadas para sustentar a vegetação ou 
para acomodar plantas (receptáculos para cultivo de 
plantas A 01 G 9/02; consolidação de taludes ou rampas E 
02 D 17/20; muros de sustentação ou proteção E 02 D 
29/02) [6] 

 
Dispositivos para facilitar a utilização das rodovias 
 
9/00 Disposições em sinais rodoviários ou sinais de tráfego 

(sinais, sistemas de sinalização G 08; sinais, sua fixação a 
suportes G 09 F); Arranjos para obrigar a precaução, por 
ex., quebra-molas [6] 

9/011 . Corpos verticais, por ex. postes de demarcação ou marcos; 
Suportes para sinais rodoviários (postes e mastros em geral 
E 04 H 12/00; meios para fixação de sinais em uma 
estrutura de suporte em geral G 09 F 7/18) [6] 

9/012 . . auto-sustentáveis, por ex., cones de trânsito, 
disposit ivos dobráveis ou infláveis [6] 

9/013 . . projetados para serem prontamente removíveis, por 
ex., para inserção em soquetes marcos de estrada 
(9/012 tem prioridade) [6] 

9/014 . . Armazenamento, transporte, colocação ou recuperação 
de dispositivos portáteis [6] 

9/015 . . com refletores, por ex., com meios de manter limpo [6] 
9/016 . . iluminados (para obstruir ou restringir tráfego 13/00) 

[6] 
9/017 . . auto-retornáveis à posição depois de deflexão ou 

deslocamento [6] 
9/018 . . especialmente adaptados para quebra, desengate, 

dobramento ou deformação permanente sob deflexão 
ou deslocamento, por ex., sob impacto do veículo [6] 

9/019 . . extensíveis, dobráveis ou pivotáveis (9/017, 9/018 têm 
prioridade) [6] 

9/03 . . Disposições para fixação de indicadores ou sinais em 
barreiras de segurança ou similares  [6] 

9/04 . Demarcadores de superfícies de rodovias; Meio-fios ou bordas 
de rodovias, especialmente adaptadas para informação dos 
usuários de rodovias, por ex., iluminados (para 
redirecionamento de veículos 15/00) [6] 

9/047 . . especialmente adaptados para sinalização audível ou 
vibratória, por ex. tiras que produzem ruído surdo ou para 
forçar a redução da velocidade, por ex., quebra-molas [6] 

9/053 . . Meio-fios ou bordas de estradas, especialmente adaptados 
para informação dos usuários de rodovias, por ex., 
iluminados [6] 

9/06 . . Tachões de indicação de tráfego; Blocos de demarcação 

9/07 . . . tendo partes deflectíveis ou deslocáveis, com ou sem 
retorno à posição original, por ex., abas flexíveis [6] 

9/08 . . Linhas de demarcação de tráfego 
9/087 . . . Demarcadores de pistas para separação física das 

pistas de tráfego desencorajando mas não impedindo a 
transposição [6] 

9/093 . . . móveis para permitir uso repetido em diversos locais 
[6] 

11/00 Incrustação de camadas de outros dispositivos sensíveis na 
pavimentação ou outros revestimentos de rodovias (elementos 
sensíveis à pressão G 01 L; sistemas de controle do tráfego G 08 G) 

13/00 Barreiras rodoviárias, barreiras de tráfego ou similares para 
impedir a passagem de veículos ou pedestres (para cruzamentos 
ferroviários B 61 L) 

13/02 . auto-sustentáveis [6]  
13/04 . móveis para permitir ou evitar passagem [6] 
13/06 . . por oscilação em torno de um eixo horizontal paralelo 

à direção da rodovia para uma posição aberta, por ex., 
barreiras oscilantes  [6] 

13/08 . . por oscilação para uma posição fechada em torno de 
um eixo transversal situado na superfície da rodovia, 
por ex., seções inclináveis da superfície da rodovia, 
postes inclináveis de estacionamento [6] 

13/10 . Barreiras de veículos especialmente adaptadas  para 
permitir passagem somente em uma direção [6] 

13/12 . para deter eficazmente ou incapacitar veículos, por ex., 
esteiras providas de espigões [6] 

15/00 Disposições de segurança para retardar, redirecionar ou 
parar veículos desgovernados, por ex. postes de proteção 
ou marcos; Disposições para reduzir danos nas estruturas 
laterais das estradas devido ao impacto de veículos 
(disposições para fixação de sinais ou sinalizações a barreiras 
de segurança ou similares 9/03; para deter eficazmente os 
veículos 13/00) [6] 

15/02 . Barreiras contínuas se estendendo ao longo das estradas ou 
entre as pistas de tráfego (separadores de pistas 
transponíveis 9/087) [6] 

15/04 . . essencialmente construídos de vigas longitudinais ou 
tiras rígidas (15/10, 15/12 têm prioridade) [6] 

15/06 . . essencialmente constituídas de cabos, redes ou 
similares (15/10, 15/12 têm prioridade; proteção contra 
queda de pedras 7/04; equipamento de captura de 
aeronaves B 64 F 1/02) [6] 

15/08 . . essencialmente constituídas de paredes ou elementos 
semelhantes a paredes (15/10, 15/12 têm  
prioridade) [6] 

15/10 . . portáteis, por ex., para uso temporário [6] 
15/12 . . e tendo meios de permitir passagem ocasional, por ex., 

para veículos de emergência [6] 
15/14 . especialmente adaptados para proteção local, por ex., para 

cais de pontes, para ilhas de trânsito [6] 
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E 01 H LIMPEZA DE RUAS; LIMPEZA DE VIAS PERMANENTES; LIMPEZA DE PRAIAS; LIMPEZA DE TERRENOS; 
DISPERSÃO DE NÉVOA EM GERAL (ceifadeiras conversíveis em dispositivos para varredura ou limpeza de gramados ou outras 
superfícies, por ex., para varredura da neve ou capazes de varrer ou limpar gramados ou outras superfícies A 01 D 42/06; limpeza em 
geral B 08 B) [4] 

 
Índice da Subclasse 
 
LIMPEZA DE RUAS....................................................1/00, 3/00, 5/00 
 6/00, 11/00 
PREPARO OU MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES 
DE NEVE OU GELO; MELHORIAS DAS CONDIÇÕES  
DE ADERÊNCIA AO SOLO...............................................4/00; 10/00 

 
LIMPEZA DE VIAS PERMANENTES .............................. 8/00, 11/00 
LIMPEZA DE PRAIAS................................................................ 12/00 
OUTRA LIMPEZA DE TERRENOS........................................... 15/00 
DISPERSÃO DE NEVOEIRO...................................................... 13/00 

 

1/00 Remoção de materiais indesejáveis de rodovias ou de 
superfícies similares com ou sem umedecimento das 
superfícies (para neve ou gelo 5/00; limpeza de trilhos de 
bondes 8/00; removedores de obstáculos em veículos B 60 R 
19/00; associada à aplicação de betume ou similar E 01 C 
19/16; associada à aplicação de linhas de orientação de tráfego 
E 01 C 23/16) 

1/02 . Aparelho para escovar (1/08 a 1/14 têm prioridade; 
escovas em geral A 46 B) 

1/04 . . remoção de material escovado, por ex., para coleta, 
para carregamento 

1/05 . . com escovas acionadas (1/04 tem prioridade) 
1/08 . Deslocamento ou coleta pneumática de materiais 

indesejáveis (aspiradores em geral A 47 L 5/00 a 9/00); 
Secagem por calor apenas ou por correntes de gás 
(dispositivos de aquecimento ou sopro instalados de forma 
permanente E 01 C 11/26; aquecimento ou secagem na 
construção ou no conserto de rodovias E 01 C 23/14); 
Limpeza por projeção de partículas abrasivas (jato de areia 
em geral B 24 C) 

1/10 . Afrouxamento ou deslocamento hidráulico de matérias 
indesejáveis (dispositivos fixos de lavagem 3/04); 
Dispositivos de rapar ou raspar (implementos manuais 
1/12) 

1/12 . Implementos manuais, por ex., apanhadores de detritos 
(ancinhos A 01 D 7/00) 

1/14 . Remoção por efeito magnético 

3/00 Aplicação de líquidos a rodovias ou superfícies similares, 
por ex., para controle da poeira; Dispositivos fixos de 
lavagem (combinados com remoção de materiais indesejáveis 
1/00; cabeçotes de pulverização, outras saídas B 05 B) 

3/02 . Dispositivos móveis, por ex., veículos de aspersão 
(características de veículos B 60 P 3/22; aplicação de 
materiais líquidos para pavimentação de rodovias E 01 C 
19/16) 

3/04 . Dispositivos fixos, por ex., meios de lavagem instalados de 
forma permanente (hidrantes E 03 B 9/02) 

4/00 Preparo ou manutenção de superfícies de neve ou gelo para 
torná-las trafegáveis ou utilizáveis para fins esportivos, por 
ex., compactando a neve [4] 

4/02 . para fins esportivos, por ex., dispositivos adaptados para 
pistas de esqui (produção de gelo ou neve F 25 C 3/00) [4] 

5/00 Remoção de neve ou gelo de rodovias ou superfícies 
similares; Nivelamento ou enrugamento da neve ou gelo 
(aplicando agentes degelantes 10/00; removedores de 
obstáculos em veículos B 60 R 19/00; espalhadores de areia, 
cascalho ou sal E 01 C 19/20) [4] 

5/02 . Implementos manuais (5/04, 5/10, 5/12 têm prioridade) 
5/04 . Dispositivos de propulsão animal ou mecânica; 

Dispositivos de propulsão manual com elementos de 
deslocamento ou transporte acionados, por ex., transporte 
pneumático (5/10, 5/12 têm prioridade) 

5/06 . . em que o deslocamento é efetuado essencialmente por 
elementos não acionados, por ex., lâminas raspadoras 

5/07 . . . e o transporte das matérias deslocadas se efetua por 
acionamento ou meios pneumáticos 

5/08 . . em que o deslocamento é efetuado essencialmente por 
elementos acionados 

5/09 . . . sendo os elementos rotativos ou deslocáveis ao 
longo de uma trajetória circular fechada, por ex., 
fresas rotativas ou rodas escavadeiras 

5/10 . por aplicação de calor (meios fixos para sopro ou 
aquecimento da pavimentação E 01 C 11/26) 

5/12 . Dispositivos ou implementos adaptados especialmente 
para quebrar, desintegrar ou soltar camadas de gelo ou de 
neve endurecida 

6/00 Dispositivos equipados ou podendo ser equipados ao 
mesmo tempo com elementos para a remoção de refugo ou 
similares e com elementos para remoção de neve ou gelo 
(8/10 tem prioridade) 

8/00 Remoção de materiais indesejáveis da via permanente de 
estradas de ferro; Remoção de materiais indesejáveis de 
trilhos de bondes (1/00 a 6/00 têm prioridade) 

8/02 . Métodos ou dispositivos para remoção de gelo ou neve de 
linhas ferroviárias, por ex., utilizando arados de neve (para 
operação unicamente em trilhos ou sulcos 8/10) 

8/04 . . essencialmente por elementos não acionados 
8/06 . . essencialmente por ferramentas acionadas 
8/08 . . por aplicação do calor (linhas aquecidas E 01 B 19/00) 
8/10 . Remoção de materiais indesejáveis de trilhos, sulcos ou 

similares, por ex., removendo gelo dos trilhos de contato, 
removendo lama dos sulcos (dispositivos de aquecimento, 
sopro ou aplicação de fluidos instalados na linha E 01 B 
19/00; dispositivos de drenagem incorporados aos trilhos E 
01 B 21/02; remoção de balastro dos trilhos E 01 B 27/04) 

8/12 . . especialmente adaptada a trilhos sulcados, trilhos de 
patim ou similares 
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10/00 Melhoria da aderência das superfícies de tráfego geladas 
ou escorregadias, por ex., utilizando materiais para arear 
ou degelar (tornando o gelo áspero por meio de ferramentas 
5/12; aplicação de produtos de degelo a trilhos 8/10; materiais 
de degelo C 09 K 3/18; por particularidades estruturais E 01 C 
11/24) 

11/00 Controle de vegetação indesejável em rodovias ou vias 
permanentes de estradas de ferro (destruição de vegetação 
indesejável em geral A 01 M 7/00 a 15/00, 21/00; eliminação 
de ervas daninhas incluindo manipulação do balastro E 01 B 
27/00); Aplicação de líquidos a vias permanentes, por ex., 
água, pesticidas, betume (especialmente a trilhos 8/10; para 
conservação de dormentes E 01 B 31/20) 

12/00 Limpeza de praias 

13/00 Dispersão de névoa em geral, por ex., em rodovias, em 
aeródromos 

15/00 Remoção de materiais indesejáveis de terrenos, não 
incluídos em outros locais, por ex., de detritos (máquinas 
para remover pedras, raízes indesejáveis ou similares do solo 
A 01 B 43/00) [4] 
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E 02 ENGENHARIA HIDRÁULICA; FUNDAÇÕES; TERRAPLENAGEM 

E 02 B ENGENHARIA HIDRÁULICA (içamento de navios E 02 C; dragagem E 02 F) 

Índice da Subclasse 
 
MÉTODOS E EQUIPAMENTO EM GERAL.......................1/00, 3/00 
CURSOS D’ÁGUA ARTIFICIAIS.................................................5/00 
BARRAGENS OU VERTEDOUROS...................................7/00, 8/00 
USINAS HIDRELÉTRICAS...........................................................9/00 

DRENAGEM; IRRIGAÇÃO; LIMPEZA DA 
SUPERFÍCIE DE ÁGUAS A CÉU ABERTO........11/00; 13/00; 15;00 
ILHAS ARTIFICIAIS MONTADAS SOBRE 
ESTACAS OU SUPORTES SIMILARES.................................... 17/00 

 

1/00 Equipamentos, dispositivos ou métodos para engenharia 
hidráulica em geral 

1/02 . Modelos hidráulicos 

3/00 Trabalhos de engenharia relativos ao controle ou à 
utilização de cursos d’água, rios, costas ou outros terrenos 
de marinha (barragens ou vertedouros 7/00); Vedações ou 
juntas para trabalhos de engenharia em geral  

3/02 . Regulagem de cursos d’água, por ex., demolição de rochas 
subaquáticas, limpeza de leitos de cursos d’água, 
orientação da corrente (dispositivos de dragagem ou 
raspagem E 02 F) 

3/04 . Estruturas, dispositivos ou métodos de proteção de 
barrancos, costas ou portos (vedações ou juntas 3/16) 

3/06 . . Molhes; Embarcadouros; Cais; Muralhas de cais; 
Diques; Quebra-mares 

3/08 . . . Enrocamentos de pedras soltas com ou sem estacas 
(estacas E 02 D 5/00) 

3/10 . . Barragens; Docas; Eclusas ou outras estruturas para 
docas, barragens ou similares (construção de aterros ou 
barragens em geral E 02 D 17/18) 

3/12 . . Revestimento de barrancos, barragens, cursos d’água 
ou similares (de rampas em geral E 02 D 17/20) 

3/14 . . . Blocos pré-formados; Sua disposição 
3/16 . Vedações ou juntas (juntas para obras de fundação E 02 D 

29/16; juntas de vedação não restritas ao trabalho de 
engenharia hidráulica E 04 B 1/68) 

3/18 . Recuperação de terras submersas (drenagem de solos 
11/00) 

3/20 . Equipamento para navegação em costas, em portos ou em 
outras estruturas marinhas fixas, por ex., turcos 
(amarração, ancoragem B 63 B 21/00, por ex., turcos para 
navegação B 63 B 21/06; bóias B 63 B 22/00) [5] 

3/24 . . Turcos [5] 
3/26 . . Defensas (defensas integradas com embarcações ou 

especialmente adaptadas para as mesmas B 63 B 
59/02) [5] 

3/28 . . Pilares de defensa [5] 

5/00 Cursos d’água artificiais (para usinas hidrelétricas 9/02; 
irrigação do solo 13/00) 

5/02 . Construção ou revestimento de canais 
5/04 . Canais navegáveis 
5/06 . . Equipamentos de manobra relativos a canais 

(dispositivos para içamento de navios E 02 C) 
5/08 . Detalhes, por ex., comportas, grades 

7/00 Barragens ou vertedouros; Traçado, construção, métodos 
ou dispositivos para sua construção (para proteção de 
barranco, costas ou portos 3/04; vedações ou juntas 3/16; 
manipulação de materiais de construção ou similares para 
trabalhos de engenharia hidráulica E 02 D 15/00; fundações 
em geral E 02 D 27/00) 

7/02 . Barragens fixas 
7/04 . . Barragens através de vales 
7/06 . . . Barragens de terra; Barragens de enrocamento 
7/08 . . . Barragens de alvenaria 
7/10 . . . . Barragens de gravidade, isto é, aquelas em que 

o peso da estrutura impede seu tombamento 
7/12 . . . . Barragens de arco 
7/14 . . . . Barragens de contraforte 
7/16 . Vertedouros fixos; Suas superestruturas ou adufas 
7/18 . . Vertedouros-sifão 
7/20 . Barragens móveis; Comportas para eclusas 
7/22 . . Barragens para retenção de toras; Comportas de 

emergência 
7/24 . . Vertedouros de agulhas 
7/26 . . Comportas de elevação vertical 
7/28 . . . com comportas deslizantes 
7/30 . . . com rodas de guia ou roletes para as comportas 
7/32 . . . Comportas cilíndricas ou tubulares 
7/34 . . . Adufas para comportas de içamento vertical 
7/36 . . . Mecanismos elevatórios para comportas de 

içamento vertical 
7/38 . . Comportas rolantes 
7/40 . . Comportas oscilatórias ou giratórias 
7/42 . . . Comportas em segmentos ou em setores de eixo 

horizontal 
7/44 . . . Comportas com portas articuladas em gonzos 
7/46 . . . Comportas que giram em torno de um eixo 

horizontal mediano 
7/48 . . . Comportas de tetos ou portas duplas 
7/50 . . Comportas flutuantes 
7/52 . . Equipamento para impedir a vibração das comportas 
7/54 . . Elementos de vedação para comportas 

8/00 Detalhes de barragens ou vertedouros (limpeza ou 
conservação de superfícies de águas a céu aberto 15/00) 

8/02 . Comportas de socavamento; Eclusas para controle de 
areia; Estrutura para reter materiais flutuantes 

8/04 . Válvulas, corrediças, ou similares; Comportas submersas 
8/06 . Vertedouros; Dispositivos para dissipação de energia, por 

ex., para redução de redemoinhos 
8/08 . Passagens para peixes; Passagens para balsas ou barcos 
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9/00 Usinas hidrelétricas; Layout, construção ou equipamento, 
métodos ou dispositivos para sua realização (motores 
hidráulicos F 03 B) 

9/02 . Canalizações de água 
9/04 . . Canais ou aquedutos de fluxo livre; Entradas (grades 

ou telas protetoras para os mesmos 5/08) 
9/06 . . Galerias de pressão ou condutos de pressão; Galerias 

especialmente adaptadas para abrigar condutos de 
pressão; Meios especialmente adaptados para uso com 
esses condutos, por ex., caixas, válvulas,pórticos 
(abertura de galerias inclinadas E 21 D 9/02; válvulas 
em geral F 16 K; condutos em geral F 16 L) [6] 

9/08 . Instalações para utilizar energia de ondas ou marés 
(máquinas à pressão d’água, motores que utilizam a 
energia de ondas ou marés F 03 B) 

11/00 Drenagem do solo, por ex., para fins agrícolas 
11/02 . Equipamentos para assentamento de dispositivos de 

drenagem, por ex., arados de drenagem 
13/00 Fossas de irrigação, isto é, de escoamento por gravidade, 

sistemas de distribuição de água de canais abertos (outros 
sistemas de distribuição de irrigação ou pulverização de 
jardins, campos, quadras de esporte, ou similares A 01 G 
25/00) [2] 

13/02 . Elementos de fechamento para condutos de irrigação 

15/00 Limpeza ou conservação de superfície de águas a céu 
aberto; Dispositivos para esse fim (construção de navios ou 
outras embarcações B 63 B, por ex., embarcações 
especialmente adaptadas para coletar poluentes em águas a céu 
aberto B 63 B 35/32; piscinas para natação ou recreação E 04 
H 4/16) [5] 

15/02 . de gelo [5] 
15/04 . Dispositivos para limpeza ou conservação de superfície de 

águas a céu aberto, de óleos ou materiais flutuantes 
similares através da separação ou remoção de tais materiais 
(outro tratamento de água, águas residuais ou esgoto C 02 
F, materiais para tratar poluentes líquidos, por ex., óleo, 
gasolina, gordura, C 09 K 3/32) 

15/06 . . Barreiras para esse fim (15/08 tem prioridade) [5] 
15/08 . . Dispositivos para reduzir a área poluída sem remoção 

do material [5] 
15/10 . . Dispositivos para remover o material da superfície [5] 

17/00 Ilhas artificiais montadas sobre estacas ou suportes 
similares, por ex., plataformas sobre estacas alteáveis; 
Métodos de construção das mesmas (defensas 3/26; 
ancoragem para plataformas flutuantes B 63 B 21/00; 
plataformas flutuantes, por ex., ancoradas, B 63 B 35/44; 
estruturas subaquáticas independentes E 02 D 29/00) [5] 

17/02 . colocadas no lugar pelo abaixamento da estrutura de 
suporte até o fundo, por ex., fixando-a em seguida no 
fundo 

17/04 . Equipamento especialmente adaptado para elevação, 
abaixamento ou imobilização da plataforma de trabalho em 
relação à estrutura de apoio (elevadores de plataformas em 
geral B 66 F 7/00) 

17/06 . . para imobilizar, por ex., utilizando cunhas ou anéis de 
sujeição 

17/08 . . para elevar ou abaixar 
 

 

E 02 C DISPOSITIVOS E MECANISMOS PARA IÇAR NAVIOS 

 

1/00 Eclusas; Eclusas de túnel, isto é, eclusas em que o setor 
transversal é constituído por uma parede sólida tendo, na 
base, uma abertura por onde passam os navios (comportas 
de eclusas E 02 B 7/20) 

1/02 . com bacias auxiliares 
1/04 . com calhas flutuantes 
1/06 . Dispositivos para encher ou esvaziar eclusas (em 

comportas de eclusas E 02 B 7/20) 
1/08 . Disposições para dissipar a energia da água (dispostas em 

comportas de eclusas E 02 B 8/06) 

1/10 . Equipamento utilizado para a navegação de embarcações 
em eclusas; Equipamento de amarração (amarração, 
ancoragem de embarcações B 63 B 21/00; equipamento 
para navegação em costas, em portos ou em outras 
estruturas marinhas fixas E 02 B 3/20) 

3/00 Mecanismos de içamento de navios de plano inclinado 
5/00 Mecanismos para içar navios verticalmente (recuperação de 

navios afundados B 63 C 7/00) 
5/02 . com câmaras flutuantes 
 

 

E 02 D FUNDAÇÕES; ESCAVAÇÕES; ATERROS (especialmente adaptados para engenharia hidráulica E 02 B);  
ESTRUTURAS  SUBTERRÂNEAS OU SUBAQUÁTICAS  [6] 
 
Notas 

 
(1) Esta subclasse abrange estruturas subterrâneas feitas por engenharia de fundações ,isto é, envolvendo perturbação da superfície do solo.[6] 
(2) Esta subclasse não abrange espaços subterrâneos feitos exclusivamente por métodos de mineração subterrânea, isto é, não envolvendo perturbação 

da superfície do solo, os quais são abrangidos pela subclasse E 21 D. [6]  
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Índice da Subclasse 
 
ESTUDOS OU MELHORIA DE SOLOS 
PARA FUNDAÇÕES.............................................................1/00, 3/00 
ELEMENTOS ESTRUTURAIS E  
TÉCNICAS RELATIVAS AOS MESMOS 
 Elementos estruturais .......................................................5/00 
 Colocação; remoção; 
 colocação e remoção; 
 acessórios...........................................7/00; 9/00; 11/00; 13/00 
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS.............................................15/00 

ESCAVAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE ATERROS...................... 17/00 
EQUIPAMENTO PARA CANTEIROS DE OBRA 
MÉTODOS PARA CONSERVAR SECOS 
CANTEIROS DE FUNDAÇÃO................................................... 19/00 
CAIXÕES........................................................................... 23/00, 25/00 
FUNDAÇÕES COMO SUB-ESTRUTURAS; ESTRUTURAS 
SUBTERRÂNEAS OU SUBAQUÁTICAS; MUROS 
DE SUSTENTAÇÃO......................................................... 27/00; 29/00 
PROTEÇÃO, PROVAS, ENDIREITAMENTO, 
LEVANTAMENTO, REPAROS......................................31/00 a 37/00 

 

1/00 Estudo do solo de fundações in situ (estudos que envolvam 
perfuração ou especialment e adaptados à perfuração do solo E 21 B 
25/00, 49/00; investigação ou análise de materiais por meio da 
determinação das suas propriedades químicas ou físicas, em geral 
G 01 N por ex., amostragem 1/00) 

1/02 . antes de trabalhos de construção 
1/04 . . Amostragem do solo 
1/06 . . Amostragem da água subterrânea 
1/08 . depois da conclusão das fundações  

3/00 Melhoramento ou preservação do solo ou da rocha, por ex., 
preservação de solo permanentemente congelado (fixação de 
encostas ou de planos inclinados 17/20; represamento ou 
interrupção de passagem de água subterrânea 19/12; melhoramento 
do solo para finalidades agrícolas A 01; estabilização do solo para 
construção de estradas ou para finalidades similares E 01 C 21/00, 
23/10; fixação de dispositivos de ancoragem em rochas E 21 D) 

3/02 . Melhoramento por compactação (3/11 tem prioridade; 
compactação local do solo antes ou enquanto se cava as 
fundações 27/26, 27/27) [3] 

3/026 . . por rolagem com rolos compressores utilizáveis somente 
para a compactação do solo ou especialmente adaptados 
para essa finalidade, por ex., rolos pé-de-carneiro (rolos 
compressores para o trabalho do solo em agricultura A 01 
B 29/00; rolos para a pavimentação de estradas, rolos esses 
também utilizáveis para compactar o solo E 01 C 19/23) 
[3] 

3/032 . . . Rolos compressores para valas [3] 
3/039 . . . Rolos compressores para encostas [3] 
3/046 . . por socagem ou vibração, por ex., com regadura auxiliar 

do solo (3/026, 3/08 têm prioridade; compactadores ou 
vibradores para o tratamento do balastro de ferrovias E 01 
B 27/00, para consolidar os materiais de pavimentação E 
01 C 19/30, para consolidar o concreto em geral E 04 G 
21/06) [3] 

3/054 . . . envolvendo a penetração do solo, por ex., 
vibroflot ação [3] 

3/061 . . . Socadores com câmaras de explosão atuando 
diretamente (bate-estacas com câmaras de 
explosão 7/12) [3] 

3/068 . . . Dispositivos vibratórios operando com sistemas 
envolvendo massas alternativas (3/054, 3/061 têm 
prioridade) [3] 

3/074 . . . Dispositivos vibratórios operando com sistemas 
envolvendo massas rotativas desequilibradas 
(3/054 tem prioridade) [3] 

3/08 . . pela inserção de pedras ou de corpos perdidos, por ex., 
estacas de compactação (drenos de areia para a 
compactação do solo 3/10; sujeitando o solo a esforço 
mecânico, enquanto se formam as fundações 27/28) 

3/10 . . por regadura, drenagem, desaeração ou explosão, por 
ex., instalando drenos de areia ou de mecha (3/11 tem 
prioridade; vibradores de penetração do solo com 
regadura auxiliar 3/054; drenagem do solo em geral E 
02 B 11/00) [3] 

3/11 . por meios térmicos, elétricos ou eletroquímicos 
(congelamento do solo para interromper a passagem da 
água subterrânea 19/14) [3] 

3/115 . . por congelamento [3] 
3/12 . Consolidando pela colocação no solo de substâncias de 

solidificação ou de enchimento dos poros (vazios) 
(fabricando estacas 5/46; materiais para condicionamento 
do solo ou estabilização do solo C 09 K 17/00) 

5/00 Anteparos, estacas ou outros elementos estruturas 
especialmente adaptados à engenharia de fundações 
(elementos de engenharia em geral F 16) 

5/02 . Estacas-prancha ou anteparos feitos de estacas-prancha 
5/03 . . Peças pré-fabricadas 
5/04 . . . feitas de aço 
5/06 . . . . Estacas formadas ou outros elementos 

especialmente adaptados para fechamento de 
folgas entre duas estacas-prancha ou entre duas 
paredes de estacas-prancha 

5/08 . . . . Elementos de fechamento; Juntas de canto 
Cruzamentos de estacas; Peças bifurcadas 

5/10 . . . feitas de concreto ou de concreto armado 
5/12 . . . . Elementos de fechamento; Juntas de canto; 

Cruzamentos de estacas; Peças bifurcadas 
5/14 . . Juntas de vedação entre estacas adjacentes (juntas de 

vedação não restritas a estacas de fundação E 04 B 1/68) 
5/16 . . Dispositivos auxiliares montados em estacas-prancha de 

forma fixa ou destacável a fim de facilitar sua montagem 
5/18 . Anteparos ou muros similares feitos unicamente de concreto 

preparado in situ 
5/20 . Anteparos ou muros similares feitos de peças pré-fabricadas e 

de concreto, inclusive de concreto armado in situ  
5/22 . Estacas (estacas-prancha 5/02) 
5/24 . . Estacas pré-fabricadas 
5/26 . . . feitas de madeira com ou sem elementos de reforço; 

Meios de proteção contra estragos da madeira 
(invólucros 5/60; agentes de impregnação B 27 K 
3/16); Auto-limpeza de estacas colocadas na água 

5/28 . . . feitas de aço 
5/30 . . . feitas de concreto ou de concreto armado, ou feitas de 

aço e concreto 
5/32 . . . com disposições para colocação em posição por jatos 

de fluido 
5/34 . . Estacas de concreto ou similares, moldadas na posição 
5/36 . . . sua execução sem utilização de tubos de moldagem 

ou de outros moldes  
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5/38 . . . sua execução utilizando tubos de moldagem ou 
outros moldes 

5/40 . . . . em águas a céu aberto 
5/42 . . . . utilizando líquido ou gás de pressão para 

compactar o concreto 
5/44 . . . . com fundo alargado ou alargamentos na base 

da estaca 
5/46 . . . sua execução in situ, injetando aglutinantes nos 

enchimentos de cascalho ou no solo (consolidação 
de solos em geral 3/12) 

5/48 . . Estacas cuja estrutura varia ao longo de seu 
comprimento 

5/50 . . Estacas que compreendem tanto partes pré-fabricadas 
em concreto como elementos de concreto vazados in 
situ 

5/52 . . Estacas compostas de elementos separáveis, por ex., 
tubos telescópicos 

5/54 . . Estacas com suportes ou elementos de ancoragem pré-
fabricados; Estacas de ancoragem 

5/56 . . Estacas de rosca 
5/58 . . Estacas de concreto protendido 
5/60 . . Estacas com invólucros protetores 
5/62 . . Compactação do solo, na base ou em um invólucro, 

forçando cimento ou material similar através de tubos 
5/64 . . Reparo de estacas 
5/66 . Tubos de moldagem ou outros moldes 
5/68 . . para executar anteparos 
5/70 . . para executar estacas-prancha 
5/72 . Ponteiras de estacas 
5/74 . Meios para ancoragem de elementos estruturais ou 

anteparos (estacas de ancoragem 5/54) 
5/76 . . Ancoragens para anteparos ou seções dos mesmos 
5/80 . . Ancoragens de fundações 

7/00 Métodos ou dispositivos para colocar em posição anteparos 
de estacas-prancha, estacas, tubos de moldagem ou outros 
moldes (para colocação e remoção 11/00) 

7/02 . Colocação por impacto 
7/04 . . Bate-estacas manuais 
7/06 . . Bate-estacas mecânicos 
7/08 . . . Bate-estacas com martelo de queda livre 
7/10 . . . com martelo acionado por pressão 
7/12 . . . Bate-estacas com câmaras de explosão 
7/14 . . . Elementos de bate-estacas 
7/16 . . . . Andaimes para bate-estacas 
7/18 . Colocação por vibrações 
7/20 . Colocação por pressão ou por força de tração 
7/22 . Colocação por meio de roscas 
7/24 . Colocação por aplicação de jatos de fluido 
7/26 . Colocação por utilização de diversos meios 

simultaneamente 
7/28 . Colocação de estacas ocas ou tubos de moldagem por 

meios dispostos no interior de estacas ou dos tubos 
7/30 . . por meio de núcleo motriz 

9/00 Remoção de anteparos de estacas-prancha, estacas, tubos 
moldagem ou outros moldes (para colocar e retirar ao mesmo 
tempo 11/00) 

9/02 . por arrancamento 
9/04 . por seccionamento debaixo d’água 

11/00 Métodos ou dispositivos, tanto para colocar como para 
remover anteparos de estacas-prancha, estacas ou tubos de 
moldagem (características relativas apenas à colocação 7/00, 
apenas à remoção 9/00) 

13/00 Acessórios para colocar ou remover estacas ou anteparos 
13/02 . especialmente adaptados à colocação ou remoção de 

anteparos 
13/04 . Dispositivos de guia; Armações de guia 
13/06 . para observação durante a colocação 
13/08 . Remoção de obstáculos 
13/10 . Ajustadores de bate-estacas ou dispositivos similares 

15/00 Manipulação de materiais de construção ou similares para 
engenharia hidráulica ou fundações (transporte ou 
processamento de concreto ou de massas similares em geral E 
04 G 21/02) 

15/02 . Manipulação de concreto a granel, especialmente para fim 
de fundações 

15/04 . . Colocação de concreto em tubos de moldagem, estacas 
tubulares, furos de sondagem ou poços estreitos 

15/06 . . Colocação de concreto em baixo d’água 
15/08 . Afundamento de peças de trabalho dentro d’água ou no 

solo 
15/10 . Colocação de cascalhos ou materiais similares debaixo 

d’água 

17/00 Escavações; Guarnição das bordas das escavações; 
Construção de aterros (dispositivos de movimentação do 
solo E 02 F; perfuração do terreno E 21) 

17/02 . Furos de fundação 
17/04 . . Reforços nas bordas ou enrijecimento dos lados e furos 

de fundação 
17/06 . Covas ou poços estreitos para fundação 
17/08 . . Reforço ou enrijecimento das bordas de covas ou 

poços estreitos para fundação 
17/10 . . Cobertura de valas de fundação 
17/12 . . Aterro de valas ou covas de fundação 
17/13 . Sulcos de fundação; Instrumentos para fazer esses sulcos 
17/16 . Afrouxamento de solos ou de rochas debaixo d’água (para 

correção de cursos d’água E 02 B 3/02; por dragas ou 
escavadeiras E 02 F) 

17/18 . Execução de aterros (17/20 tem prioridade) 
17/20 . Consolidação de rampas ou taludes 

19/00 Métodos para conservar secos canteiros de fundação ou 
outras áreas do solo (estacas-prancha ou anteparos 5/02) 

19/02 . Contenção de águas a céu aberto 
19/04 . . por ensecadeiras 
19/06 . Contenção de águas subterrâneas 
19/08 . . por meio de valas abertas dispostas abaixo do nível da 

água 
19/10 . . por abaixamento do nível das águas subterrâneas 
19/12 . . por barragens ou outros meios de interrupção da 

passagem das águas subterrâneas 
19/14 . . . por congelamento do solo (em relação à escavação 

de poços E 21 D 1/12) 
19/16 . . . colocando ou aplicando substâncias de vedação 

(consolidação pela colocação no solo de 
substâncias de solidificação ou de enchimento dos 
vazios 3/12) 
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19/18 . . . utilizando cortinas de vedação (elementos de 
vedação ou junções para trabalhos de engenharia E 
02 B 3/16) 

19/20 . . . por deslocamento da água, por ex., por ar 
comprimido 

19/22 . Revestimento de sumidouros em valas 

23/00 Caixões; Construção ou colocação de caixões (túneis 
submersos em ou construídos em águas a céu aberto  
29/063) [6] 

23/02 . Caixões susceptíveis de serem deslocados por flutuação na 
água e de serem abaixados para dentro da água in situ 

23/04 . Caixões pneumáticos 
23/06 . . Introdução de pessoas ou materiais em caixões a ar 

comprimido ou sua retirada desses caixões 
23/08 . Abaixamento ou afundamento de caixões 
23/10 . . Caixões cheios com ar comprimido 
23/12 . . Abaixamento em posição inclinada 
23/14 . . Diminuição de atrito superficial durante o abaixamento 
23/16 . Ajustamento dos caixões ao solo de fundação, 

principalmente a solos de fundações irregulares 

25/00 União de caixões ou de unidades similares umas às outras 
debaixo d’água 

27/00 Fundações como subestruturas 
27/01 . Fundações planas 
27/02 . . Fundações planas sem escavação substancial (27/04, 

27/08 têm prioridade) 
27/04 . . na água ou em areias movediças 
27/06 . . . Fundações em forma de caixões flutuantes 
27/08 . . Reforços para fundações planas 
27/10 . Fundações de grande profundidade 
27/12 . . Fundações sobre estacas 
27/14 . . . Montagens de estacas 
27/16 . . . Fundações formadas por estacas separadas 
27/18 . . Fundações formadas por meio de caixões 
27/20 . . Fundações em forma de caixões combinadas com 

fundações de estacas 
27/22 . . Fundações em forma de caixões executadas por meio 

de ilhas artificiais fixas ou flutuantes, utilizando-se 
anteparos protetores 

27/24 . Fundações construídas por meio de sinos de imersão 
(equipamento para habitar ou para trabalhar sob a água B 
63 C 11/00) 

27/26 . Compactação local do solo antes da formação de 
fundações; Construção de estruturas de fundações por 
meio de injeções de aglutinantes em enchimento de 
cascalho (consolidação de solos de fundação em geral 3/02 
a 3/12) 

27/28 . Aplicação de tensão ao solo ou à estrutura de fundações 
durante a formação das fundações 

27/30 . Fundações feitas pela utilização permanente de anteparos 
de estacas-prancha, paredes de pranchas ou invólucros de 
estacas-prancha 

27/32 . Fundações para fins especiais 
27/34 . . Fundações destinadas a regiões de afundamento do 

solo ou sujeitas a terremotos (estruturas com 
disposit ivos de proteção contra terremotos E 04 H 
9/02) 

27/35 . . Fundações formadas em terreno congelado, por ex., em 
solo permanentemente congelado [3] 

27/36 . . Fundações feitas em pântanos ou charcos 
27/38 . . Fundações para tanques de grande porte, por ex., para 

tanques de óleo 
27/40 . . Fundações para barragens através  de vales ou para 

construção de barragens 

27/42 . . Fundações para postes, mastros ou chaminés 
27/44 . . Fundações para máquinas, motores ou peças de 

artilharia (traçado especial de fundações com respeito a 
máquinas a serem sustentadas F 16 M 9/00) 

27/46 . . Fundações para condutos de suprimento ou outros 
canais 

27/48 . . Fundações efetuadas por baixo de edificações ou 
construções já existentes 

27/50 . . Fundações ancoradas 
27/52 . . Fundações submersas 
 
29/00 Estruturas subterrâneas ou subaquáticas (tanques 

subterrâneos B 65 D 88/76; engenharia hidráulica , por ex., 
vedações ou juntas E 02 B; garagens subterrâneas  E 04 H 6/00; 
abrigos antiaéreos subterrâneos E 04 H 9/12; criptas funerárias 
E 04 H 13/00); Muros de arrimo [6] 

29/02 . Muros de arrimo ou de proteção (muros de molhes ou cais 
E 02 B 3/06) 

29/045 . Estruturas subterrâneas, por ex., túneis ou galerias 
construídos a céu aberto ou por métodos envolvendo 
perturbações da superfície do solo ao longo da linha de 
localização; Métodos para construí-las [6] 

29/05 . . pelo menos parte da seção transversal sendo construída 
numa escavação aberta ou a partir da superfície do 
terreno, por ex., montado numa vala [6] 

29/055 . . . o restante da escavação da seção transversal sendo 
realizada sob uma parte já instalada da estrutura , 
por ex., o teto de um túnel [6] 

29/063 . Túneis submersos ou construídos em águas a céu aberto 
(construção ou colocação de caixões em geral 23/00; 
junção de caixões uns aos outros sob a água, em geral  
25/00) [6] 

29/067 . . Túneis flutuantes ; Túneis submersos tipo ponte, isto é, 
túneis suportados por molhes ou similares sobre o leito 
da água (pontões ou pontes flutuantes E 01 D 15/14) 
[6] 

29/07 . . Túneis ou formas para os mesmos, pré-construídos 
como um todo ou feitos continuamente e movidos para 
o local no leito da água, por ex., para dentro de uma 
vala pré-formada [6] 

29/073 . . Túneis ou formas para os mesmos, montados a partir 
de seções individualmente mergulhadas dentro ou 
dispostas sobre o leito da água, por ex., em uma vala 
pré-formada (seções tipo caixão baixadas dentro do 
leito da água 29/077) [6] 

29/077 . . Túneis pelo menos parcialmente construídos abaixo do 
leito da água, caracterizados por serem feitos por 
métodos envolvendo distúrbio do leito ao longo da 
linha de localização, por ex., por métodos de corte-e-
cobertura ou de caixões [6] 

29/09 . Construções ou métodos para construir dentro d’água, não 
previstos em outro local [6] 

29/12 . Aberturas de inspeção; Outras câmaras de inspeção ou de 
acesso; Acessórios para as mesmas (para tanques 
subterrâneos B 65 D 90/10; para esgotos E 03 F 5/02) [6] 

29/14 . . Tampas para aberturas de inspeção ou similares; 
Armações para tampas [6] 

29/16 . Disposição ou estrutura de juntas em estruturas de 
fundação (juntas de vedação não restritas a estruturas de 
fundação E 04 B 1/68) 
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31/00 Disposições protetoras das fundações ou das estruturas de 
fundações do solo destinadas a proteger o solo ou a água do 
subsolo, por ex., evitando ou neutralizando a poluição pelo 
óleo (meios de retenção de extravasamento para tanques B 65 
D 90/24) 

31/02 . contra umidade ou água do subsolo 
31/04 . . impermeabilizações à prova d’água para utilização sob 

pressão hidráulica 
31/06 . contra corrosão pelo solo ou pela água 
31/08 . contra transmissão de vibrações ou de movimentos no solo 

de fundação 
31/10 . contra pressões do solo ou pressões hidráulicas 

31/12 . . contra pressões hidráulicas ascendentes 
31/14 . . contra deslocamentos produzidos pelas geadas no solo 

[3] 

33/00 Provas das fundações ou de estruturas de fundação 
(métodos ou equipamentos para provas, ver as subclasses 
pertinentes à classe G 01; provas de estruturas ou 
equipamentos quanto à função, em geral, G 01 M; investigação 
ou análise de materiais por meio da determinação das suas 
propriedades químicas ou físicas, em geral, G 01 N) 

35/00 Endireitamento, levantamento ou abaixamento de 
estruturas de fundações e de construções erigidas sobre 
fundações 

37/00 Reparo de fundações ou de estruturas de fundações 
danificadas 

 

E 02 F DRAGAGEM; TERRAPLENAGEM (extração da turfa E 21 C 49/00) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange: 
– em primeiro lugar, o equipamento para escavar ou afofar a terra ou para mover a terra solta; 
– equipamentos para trabalhar de maneira similar, outros materiais ou equipamentos para carregar ou descarregar materiais. 

 
Índice da Subclasse 
 
MÉTODOS GERAIS DE TRABALHO..........................................1/00 
MÁQUINAS OU DISPOSITIVOS DE OPERAÇÃO MANUAL 
PARA USO GERAL........................................................................3/02 
MÁQUINAS OU DISPOSITIVOS MECÂNICOS PARA USO 
GERAL OU DETALHES ESPECIAIS DOS MESMOS................3/04 

MÁQUINAS PARA FINS ESPECIAIS OU DETALHES 
ESPECIAIS DAS MESMAS........................................................... 5/00 
EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTAR OU SEPARAR O 
MATERIAL ESCAVADO.............................................................. 7/00 
DETALHES GERAIS..................................................................... 9/00 

 

1/00 Métodos gerais de trabalho com dragas ou máquinas de 
terraplenagem (métodos de execução de aterros E 02 D 
17/18; métodos de mineração E 21 C) 

3/00 Dragas; Máquinas de movimentação de terra (ou de 
terraplenagem) (para finalidades especiais 5/00; outras 
máquinas ou dispositivos para mineração E 21 C; construção 
de túneis E 21 D) 

3/02 . de acionamento manual 
3/04 . de acionamento mecânico 
3/06 . . com escavadeiras em hélice 
3/08 . . com elementos de escavação em corrente sem fim 

(transportadores B 65 G) 
3/10 . . . com ferramentas apenas para surribar a terra 
3/12 . . . Partes componentes 
3/14 . . . . Caçambas; Correntes; Guias para caçambas ou 

correntes; Acionamentos para correntes 
3/16 . . . . Dispositivos de segurança ou de controle 

(dispositivos de segurança em geral F 16 P; 
controle em geral G 05) 

3/18 . . com rodas escavadoras que giram em torno de um eixo 
3/20 . . . com ferramentas apenas para surribar a terra 
3/22 . . . Partes componentes 
3/24 . . . . Rodas escavadoras; elementos escavadores das 

rodas; Acionamentos para rodas 

3/26 . . . . Dispositivos de segurança ou de controle 
(dispositivos de segurança em geral F 16 P; 
controle em geral G 05) 

3/28 . . com ferramentas de escavação montadas em um braço 
de imersão ou braço de caçamba, por ex., imersores, 
caçambas [4] 

3/30 . . . com um braço de imersão articulado em uma viga 
cantilever 

3/32 . . . . trabalhando em movimento para baixo e em 
direção à máquina, por ex., com 
retroescavadeiras 

3/34 . . . com braço de caçamba articulado diretamente na 
armação do trator ou de máquinas de 
autopropulsão [4] 

3/342 . . . . Caçambas despejando por basculamento para 
cima (3/348 a 3/358 têm prioridade) [4] 

3/345 . . . . Caçambas despejando por basculamento lateral 
(3/348 a 3/358 têm prioridade) [4] 

3/348 . . . . Caçambas despejando em dispositivo coletor 
ou transportador [4] 

3/352 . . . . Caçambas deslocáveis ao longo de uma guia 
fixa [4] 

3/355 . . . . Caçambas conectadas à parte posterior de um 
trator [4] 

3/358 . . . . Braços de caçamba montados articuladamente 
em parte giratória da estrutura de um trator 

3/36 . . . . Partes componentes [4] 
3/38 . . . . Vigas cantilever; Braços de imersão; Braços de 

caçamba [4] 
3/39 . . . . . com braços telescópicos [4] 
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3/40 . . . . Imersores; Caçambas [4] 
3/407 . . . . . com dispositivo ejetor [4] 
3/413 . . . . . com dispositivos de mandíbulas 

(equipamento de mandíbulas para 
guindastes  B 66 C) [4] 

3/42 . . . . Acionamentos para imersores, caçambas, 
braços de imersão ou braços de caçamba [4] 

3/43 . . . . . Controle de posição de imersores ou 
caçambas; Controle de seqüência de 
operações de acionamento [4] 

3/46 . . com elementos de escavação ou raspagem, de 
movimento alternado, movidos por cabos ou por 
cordas de suspensão [4] 

3/47 . . . . . com caçamba de mandíbula (equipamento 
de mandíbulas para guindastes B 66 C) [4] 

3/48 . . . Cabos de reboque 
3/50 . . . com caçambas ou outros elementos de escavação 

movidos ao longo de uma corrediça fixa 
3/52 . . . Escavadeiras a cabo (guindastes a cabo B 66 C) 
3/54 . . . Raspadeiras a cabo 
3/56 . . . . com raspadeiras ou outros elementos de 

escavação acionados à mão 
3/58 . . . Partes componentes 
3/60 . . . . Caçambas, raspadeiras ou outros elementos de 

escavação 
3/627 . . Dispositivos para conectar vigas ou braços a um trator 

ou máquina automotora similar [4] 
3/633 . . . Acionamentos para os mesmos [4] 
3/64 . . Caçamba rolante, por ex., tendo caçamba escavadora 

[4] 
3/65 . . . Partes componentes, por ex., acionamentos, 

dispositivos de controle [4] 
3/76 . . Niveladoras, buldozers ou similares com lâminas 

raspadoras ou elementos do tipo relha de arado 
(trabalho no solo A 01 B); dispositivos de  
nivelamento [4] 

3/78 . . . com elementos de escavação rotativos 
3/80 . . . Partes componentes 
3/815 . . . . Lâminas; Ferramentas niveladoras [4] 
3/84 . . . . Acionamentos ou dispositivos de controle para 

os mesmos 
3/85 . . . . . Utilização de sistemas hidráulicos ou 

pneumáticos 
3/88 . . com disposições atuando por um efeito de sucção ou 

recalque, por ex., dragas de sucção (bombas em geral F 
04) 

3/90 . . . Partes componentes, por ex., acionamentos, 
dispositivos de controle 

3/92 . . . . Elementos escavadores, por ex., cabeçotes de 
sucção 

3/94 . . . . Dispositivos para separar pedras do material 
dragado 

3/96 . . com disposições para a utilização alternada de diversos 
elementos de escavação 

5/00 Dragas ou máquinas de revolver a terra para fins especiais 
5/02 . para escavar valas ou covas (arados agrícolas para 

trabalhos em regos A 01 B 13/02) 
5/04 . . com escavadeiras de rosca 
5/06 . . com elementos de escavação montados em uma 

corrente sem fim 
5/08 . . com rodas escavadoras girando em torno de um eixo 

5/10 . . com disposições para reforçar fossos ou valas; com 
disposições para formar ou instalar condutos ou 
assentar condutos ou cabos (assentar tubos per se F 16 
L 1/00, formar tubos in situ 1/038; assentar cabos 
elétricos per se H 02 G 1/06) [6] 

5/12 . . com equipamentos para reaterrar valas ou fossos (5/10 
tem prioridade) [3] 

5/14 . . Peças para escavadeiras de valas, por ex., dispositivos 
indicadores 

5/16 . Máquinas para fazer outros buracos no solo (perfuração do 
solo E 21) 

5/18 . . para furos horizontais 
5/20 . . para furos verticais 
5/22 . para execução de terraplenagem; para aterrar (em 

combinação com escavadeiras de valas 5/12) 
5/24 . . Colocação de material dragado em montes 
5/26 . . Pontes transportadoras e dragas conjugadas 
5/28 . para limpeza de cursos d’água ou outras águas 
5/30 . Dispositivos auxiliares, por ex., para descongelar, fender, 

explodir ou outros tratamentos preliminares do solo 
5/32 . . Escarificadores [4] 

7/00 Equipamento para transportar ou separar o material 
escavado (barcaças adaptadas para remover material das 
dragas flutuantes B 63 B 35/28) 

7/02 . Equipamento de transporte montado em uma draga 
(elementos transportadores em geral B 65 G) 

7/04 . Dispositivos de carregamento montados em draga 
(dispositivos de carregamento em geral B 65 G) 

7/06 . Calhas de suprimento ou instalações de peneiramento 
montadas em uma draga (equipamento de separação em 
geral B 03; calhas de suprimento em geral B 65 G) 

7/10 . Tubulações para transportar o material escavado (tubos em 
geral F 16 L; sistemas de canalização F 17 D) 

9/00 Peças componentes de dragas ou de máquinas de 
terraplenagem (ou de movimentação de terra) não restritas 
a uma das espécies abrangidas pelos grupos 3/00 a 7/00 
(disposit ivos para estender ou compensar a folga de cabos 
elétricos pendentes B 66 C) [3] 

9/02 . Equipamento de translação (para veículos a motor B 60 B, 
G; estrado para locomotivas ou vagões ferroviários B 61 F; 
veículos para assentamento de trilhos B 62 D; para 
guindastes B 66 C) 

9/04 . . Mecanismos de avanço que deslocam a draga para 
frente passo a passo 

9/06 . Infra-estruturas flutuantes como elementos de apoio 
9/08 . Superestruturas; Suportes para superestruturas 
9/10 . . Suportes para superestruturas móveis montadas em 

mecanismos de translação ou de avanço ou em outras 
superestruturas 

9/12 . . . Mecanismos de girar ou transladar (mancais de 
rolete e esfera F 16 C) 

9/14 . Lanças; Suspensões de cabos 
9/16 . Cabinas, plataformas ou similares para o operador (para 

guindastes B 66 C 13/54) 
9/18 . Contrapesos 
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9/20 . Acionamentos; Dispositivos de controle (sistemas de 
engrenagens em geral F 16 H; controle em geral G 05; 
acionamentos elétricos de motores múltiplos H 02 K, P) 

9/22 . . Acionamentos hidráulicos ou pneumáticos 
9/24 . Dispositivos de segurança 

9/26 . Dispositivos indicadores 
9/28 . Pequenas peças metálicas para elementos escavadores, por 

ex., dentes 
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E 03 ABASTECIMENTO DE ÁGUA; SISTEMAS DE ESGOTOS 

E 03 B INSTALAÇÕES OU MÉTODOS PARA OBTER, COLETAR OU DISTRIBUIR ÁGUA (perfuração de poços, obtenção de 
líquidos em geral de poços E 21 B; sistemas de canalizações em geral F 17 D) 

Índice da Subclasse  
 
PLANO GERAL.....................................................................1/00, 5/00 
MÉTODOS....................................................................1/00, 3/00, 9/00 

INSTALAÇÕES............................................................ 3/00, 5/00, 9/00 
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO; RESERVATÓRIOS........ 7/00; 11/00 

 

1/00 Métodos ou planos gerais para instalações de 
abastecimento de água (3/00, 9/00 têm prioridade) [4] 

1/02 . para abastecimento de água pela rede pública ou outras 
similares 

1/04 . para abastecimento doméstico de água ou abastecimentos 
locais similares 

3/00 Métodos ou instalações para obter ou coletar água potável 
ou água de torneira (tratamento de água C 02 F) [4] 

3/02 . da água da chuva 
3/03 . . Recipientes especiais para captação ou armazenamento 

da água da chuva para uso caseiro, por ex., tonéis para 
água 

3/04 . de águas de superfície 
3/06 . do subsolo 
3/08 . . Coleta e captação de água por meio de poços (aplicável 

a outros líquidos E 21 B 43/00) 
3/10 . . . por meio de poços escavados 
3/11 . . . . em combinação com tubos, por ex., perfurados, 

dispostos horizontalmente ou inclinados para 
cima no exterior dos poços 

3/12 . . . por meio de poços de tubos verticais 
3/14 . . . por meio de poços horizontais ou oblíquos 
3/15 . . . Conservação de poços em boas condições por ex., 

limpando, reparando, recondicionando; 
Conservação ou aumento da capacidade de poços 
ou de camadas de infiltração (com enriquecimento 
artificial 3/32) 

3/16 . . . Peças de poços 
3/18 . . . . Filtros de poços (filtros em geral B 01 D 24/00 

a 35/00) 
3/20 . . . . . formados de elementos de forma especial 
3/22 . . . . . . Seleção de materiais especificados 
3/24 . . . . . formados de materiais soltos, por ex., 

cascalho 
3/26 . . . . . . com material filtrante vedado 
3/28 . do ar úmido (condensação de vapores em geral B 01 D 

5/00; desumidificação do ar para condicionamento do ar F 
24 F 3/14) 

3/30 . a partir de neve ou gelo [4] 
3/32 . com enriquecimento artificial, por ex., por adição da água 

proveniente de um reservatório ou de um rio 
3/34 . . de águas subterrâneas 
3/36 . . de águas de superfície 
3/38 . Bocais para fontes 
3/40 . Outros dispositivos para captação de água, por ex., valas 

ou redes de drenagem 

5/00 Utilização de instalações ou equipamento de 
bombeamento; Planos gerais para os mesmos (bombas, 
instalações ou equipamento de bombeamento per se F 04) 

5/02 . instalados em edificações 
5/04 . instalados em poços 
5/06 . . Equipamento especial 

7/00 Sistemas de canalizações principais ou redes de 
distribuição de água (canos ou tubos em geral F 16 L) 

7/02 . Sistemas de canalização pública ou sistemas similares de 
canalizações principais 

7/04 . Sistemas domésticos de canalização ou sistemas locais 
similares (encanamentos domésticos E 03 C 1/02) 

7/07 . Disposição dos aparelhos, por ex., filtros, controles de 
fluxo, dispositivos de medição, sifões, válvulas, nos 
sistemas de canalização (dispositivos per se, ver as classes 
pertinentes a esses dispositivos) 

7/08 . . Disposição dos dispositivos de drenagem (dispositivos 
de drenagem em geral F 16 K, L) 

7/09 . Peças ou acessórios (ferramentas para limpeza de canos B 
08 B 9/02; dispositivos para impedir contaminação das 
canalizações de água potável para uso doméstico E 03 C 
1/10; dispositivos para impedir danos na eventualidade de 
estouros de canos F 16 L; aquecimento de canos em geral 
F 16 L 53/00) 

7/10 . . Dispositivos para impedir ruptura de canos em virtude 
de congelamento (dispositivos para impedir ruptura de 
canos em geral F 16 L 55/00) 

7/12 . . . impedindo o congelamento 
7/14 . . Dispositivos para descongelar canos 

9/00 Métodos ou instalações para descarga de água 
(equipamentos domésticos de descarga E 03 C; torneira ou 
válvulas F 16 K) [4] 

9/02 . Hidrantes, chaves para os mesmos 
9/04 . . Hidrantes de coluna 
9/06 . . . Tampas 
9/08 . . Hidrantes subterrâneos 
9/10 . . . Chapas ou tampas protetoras 
9/12 . . . Colunas de alimentação 
9/14 . . Dispositivos de drenagem para hidrantes 
9/16 . . Dispositivos para reter matérias estranhas, por ex., 

areia 
9/18 . . Ferramentas de limpeza para hidrantes 
9/20 . . Bebedouros ou dispositivos similares para distribuir 

água potável 
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11/00 Disposições ou adaptações de reservatórios para 
abastecimento de água (tonéis de captação 3/03; sob o 
aspecto do armazenamento B 65 D, G, F 17 B, C; fundações E 
02 D 27/38; construção ou montagem de reservatórios a granel 
utilizando técnicas de engenharia civil E 04 H 7/00; sob o 
aspecto de torre E 04 H 12/00) 

11/02 . para suprimento doméstico de água ou outros suprimentos 
similares locais 

11/04 . . sem regulador de ar 
11/06 . . com regulador de ar 

11/08 . . . Reguladores de ar 
11/10 . para abastecimento público de água ou abastecimentos 

gerais similares 
11/12 . . de reservatórios em nível elevado 
11/14 . . de reservatórios subterrâneos 
11/16 . . Adaptações de dispositivos para pôr em funcionamento 

ou parar as instalações de bombeamento, por ex., 
dispositivos de controle automático 

 

E 03 C ENCANAMENTOS DOMÉSTICOS PARA ÁGUA POTÁVEL OU ÁGUA SERVIDA (não relacionados a canalizações para 
abastecimento de água ou a canos de esgoto A 47 K; dispositivos similares utilizados no solo E 03 B, F); PIAS  

 

1/00 Encanamentos domésticos para água potável ou água 
servida; Pias 

1/01 . para combinações de banheiras, duchas, pias, lavatórios, 
vasos sanitários, mictórios ou similares 

1/02 . Encanamentos para água potável 
1/04 . . Instalações para banheiros, especialmente adaptadas à 

pias ou banheiras (válvulas, torneiras, válvulas 
misturadoras, bicas F 16 K) 

1/042 . . . Disposições em torneiras de lavatórios ou 
banheiras para fixá-las à parede 

1/044 . . . tendo um aparelho de aquecimento ou resfriamento 
no circuito de abastecimento (aquecedores de água, 
por ex., de fluxo contínuo, F 24 H) 

1/046 . . . Adicionamento de sabão, desinfetantes ou 
similares ao circuito de suprimento (prevenção da 
contaminação de canos de água potável 1/10) 

1/048 . . . suprimento de água através de duas ou mais saídas, 
em torno ou ao longo de um lado do lavatório 

1/05 . . Adaptação de dispositivos a lavatórios, banheiras, pias 
ou similares para controle remoto de torneiras 
(controle remoto de torneiras ou similares per se F 16 
K) 

1/06 . . Dispositivos para suspender ou suportar os canos ou 
mangueiras de abastecimento de chuveiros 

1/08 . . Reguladores de jato, por ex., dispositivos para impedir 
respingos 

1/084 . . . Reguladores de jato com meios de aeração 
1/086 . . . Reguladores ou guias de jato facilmente aplicáveis 

à saída de torneiras 
1/10 . . Dispositivos para impedir a contaminação de canos de 

água potável, por ex., meios para aerar válvulas de 
descarga de fechamento automático (meios contra 
formação de vácuo em geral F 16 K, L) 

1/12 . Encanamentos para águas servidas; Bacias ou caixas 
ligadas às mesmas (dispositivos de drenagem nos pisos E 
03 F 5/04); Pias 

1/122 . . Redes de canalização para águas servidas em 
edificações (tubulações em geral F 17 D) 

1/126 . . Instalações para desinfetar ou desodorizar 
encanamentos para águas servidas 

1/14 . . Lavatórios ligados ao cano de despejo 
1/16 . . Caixas d’água ligadas ao cano de despejo 

1/18 . . Pias, ligadas ou não ao cano de despejo 
1/181 . . . Dispositivos para evitar respingos em pias 

(reguladores de jato 1/08) 
1/182 . . . ligados ao cano de despejo 
1/184 . . . . adaptados para ligação de máquinas de lavar 

ou de dispositivos de aquecimento ou 
resfriamento (máquinas de lavar adaptáveis D 
06 F 7/00) 

1/186 . . . Paredes divisórias isoladas, tampas, bordas 
prot etoras ou similares, para pias 

1/20 . . Ligação de banheiras ou bidês ao cano de despejo 
1/22 . . Dispositivos de saída montados em lavatórios, 

banheiras ou pias (tampas A 47 K 1/14) 
1/23 . . . com dispositivos mecânicos de fechamento 
1/232 . . . . conjugados a dispositivos de extravasamento 

(para lavatórios ou banheiras per se 1/24) 
1/24 . . Dispositivos de extravasamento para lavatórios ou 

banheiras (1/232 tem prioridade) 
1/242 . . . válvulas de abastecimento ou de drenagem de 

funcionamento automático 
1/244 . . . Dispositivos separados a serem colocados na 

abertura de saída 
1/26 . . Adaptações para coleta de objetos ou dispositivos 

similares para orifícios de saída (1/28 tem prioridade) 
1/262 . . . conjugados a tampas de orifícios de saída 
1/264 . . . Peneiras ou inserções similares independentes para 

captação de objetos 
1/266 . . . Adaptações ou dispositivos de desintegração em 

canos de despejo, saídas para canos de despejo ou 
similares (dispositivos desintegradores per se B 02 
C) 

1/28 . . Vedações contra mau cheiro 
1/282 . . . conjugadas a dispositivos adicionais para retenção 

de objetos 
1/284 . . . com sifão em forma de “U” 
1/286 . . . . com válvulas de acionamento manual que 

impedem o refluxo de águas servidas 
1/288 . . . . com válvulas para impedir o refluxo de águas 

servidas (1/286 tem prioridade) 
1/29 . . . com invólucro provido de parede divisória, por ex., 

tubular 
1/292 . . . com invólucro elástico 
1/294 . . . com disposições para manter a água no sifão 
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1/295 . . . . utilizando válvulas de admissão de ar 
1/296 . . . . utilizando válvulas de admissão de água 
1/298 . . . consistindo apenas em uma válvula para impedir o 

defluxo 
1/30 . . Dispositivos para facilitar a remoção de obstruções em 

canos de despejo ou pias 
1/302 . . . utilizando dispositivos que se deslocam através dos 

canos 
1/304 . . . utilizando um fluido sob pressão 
1/306 . . . . por meio de um tubo ligado à rede de 

abastecimento d’água 

1/308 . . . . por meio de um dispositivo de bombeamento 
1/32 . . Pés ou suportes de lavatórios 
1/322 . . . ligados unicamente à parede 
1/324 . . . . ajustáveis 
1/326 . . . apoiados no chão 
1/328 . . . . ajustáveis 
1/33 . . . Fixação de pias ou lavatórios em um suporte com 

uma abertura 

 

E 03 D PRIVADAS OU MICTÓRIOS COM DISPOSITIVOS DE DESCARGA; VÁLVULAS DE DESCARGA PARA OS MESMOS  

Índice da Subclasse 
 
PRIVADAS, DISPOSITIVOS DE DESCARGA 
 Estrutura geral .........................................................1/00, 3/00 
 Estruturas especiais .................................................5/00, 7/00 

ACESSÓRIOS, PEÇAS....................................................... 9/00, 11/00 
MICTÓRIOS................................................................................. 13/00 

 

1/00 Dispositivos de descarga com reservatórios 
1/01 . Forma ou utilização de materiais de descarga para 

reservatórios 
1/012 . . Detalhes da forma de reservatórios, por ex., para 

fixação à parede, para suporte ou fixação dos 
elementos de acionamento da descarga 

1/02 . Sistemas de descarga de reservatório alto 
1/04 . . Reservatórios com sifão de sino 
1/05 . . . com sinos de sifão móveis 
1/06 . . Reservatórios com sifões de tubo 
1/07 . . . com tubos de sifão móveis ou deformáveis 
1/08 . . . Acionamento de sifão iniciado por pressão de ar ou 

água 
1/10 . . . Acionamento do sifão iniciado pela elevação do 

nível da água no reservatório, por ex., por meio de 
elementos de deslocamento 

1/12 . . . Acionamento do sifão iniciado pela saída do ar 
1/14 . . Reservatórios que descarregam quantidades variáveis 

de água (reservatórios de descarga dupla ou múltipla 
1/22; dispositivos de descarga, acionados pela pressão 
da rede de abastecimento da água, descarregando 
quantidades variáveis de água 3/12) 

1/16 . . Reservatórios de descarga periódica 
1/18 . . Reservatórios que permanecem vazios quando não 

estão em funcionamento 
1/20 . . Reservatórios com recipientes basculantes 
1/22 . . Reservatórios de descarga dupla ou múltipla 
1/24 . Sistemas de descarga de reservatório baixo 
1/26 . . Vaso com reservatório de descarga montado no 

prolongamento atrás do vaso (forma ou material do 
reservatório 1/01; características estruturais do vaso 
11/02 a 11/12) 

1/28 . . Vaso constituindo parte integrante do reservatório de 
descarga 

1/30 . Válvulas para reservatórios altos ou baixos; Suas 
adaptações (válvulas de entrada, válvulas em geral F 16 K) 

1/32 . . Disposição de válvulas de entrada (dispositivos para 
redução de ruído 9/14) 

1/33 . . Adaptações ou disposições de bóias (bóias acionadoras 
em geral F 16 K 33/00) 

1/34 . . Válvulas de descarga para saídas; Disposição das 
válvulas de saída 

1/35 . . . Válvulas de descarga com flutuação [2] 
1/36 . . Funcionamento associado de válvulas de entrada e de 

saída 
1/38 . Adaptações ou disposições dos canos de descarga (meios 

para absorver os ruídos nos sistemas de canalização F 16 L 
55/00) 

3/00 Dispositivos de descarga operados pela pressão do sistema 
de suprimento de água 

3/02 . Válvulas de descarga de fechamento automático (válvulas 
de fechamento automático em geral F 16 K 21/04) 

3/04 . . com válvula de pistão e câmara de pressão para 
retardar o movimento de fechamento da válvula 

3/06 . . com válvula de diafragma e câmara de pressão para 
retardar o movimento de fechamento da válvula 

3/08 . . com outros dispositivos de retardamento 
3/10 . Dispositivos de descarga com reservatório acionado por 

pressão, por ex., câmara de ar 
3/12 . Dispositivos de descarga que descarregam quantidades 

variáveis de água (reservatórios de descarga que 
descarregam quantidades variáveis de água 1/14) 

5/00 Estruturas especiais de dispositivos de descarga (em 
veículos a motor ou reboques B 60 R 15/00; em veículos 
ferroviários B 61 D 35/00; em navios B 63 B 29/14; em 
aeronaves B 64 D 11/02) 

5/01 . utilizando bombas de descarga 
5/012 . conjugadas a elementos de fechamento móveis na saída do 

vaso (vasos com elementos de fechamento entre o fundo 
ou o orifício de saída e o cano de descarga 11/10) 

5/014 . . com dispositivos para remoção separada de líquidos e 
sólidos 

5/016 . com recirculação do fluido de limpeza do vaso 
5/02 . acionados por meios mecânicos ou hidráulicos (5/01, 5/12 

têm prioridade) 
5/04 . . diretamente pelo assento ou pela tampa 
5/06 . . diretamente pela porta 
5/08 . . diretamente pelo pé 
5/09 . . diretamente pela mão 
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5/092 . . . sendo o elemento de descarga, por ex., o sino do 
sifão, acionado por meio de uma alavanca 

5/094 . . . sendo o elemento de descarga, por ex., o sino do 
sifão, acionado por meio de um cabo, uma corrente 
ou similar 

5/10 . de acionamento elétrico (5/01, 5/12 têm prioridade) 
5/12 . com descarga periódica (reservatórios altos de descarga 

periódica 1/16) 

7/00 Sanitários sobre rodas (sanitários sobre rodas sem descarga 
A 47 K 11/00; estrutura de veículos rodoviários B 62) 

9/00 Acessórios sanitários ou outros para privadas (implementos 
manuais para limpar vasos de privadas A 47 K 11/10; assentos 
ou tampas para privadas A 47 K 13/00; descansos para o 
corpo, outros que não assentos para privadas A 47 K 17/02; 
dispositivos para impedir a contaminação de canos de água 
pot ável E 03 C 1/10) 

9/02 . Dispositivos que adicionam agentes desinfetantes, 
desodorizantes ou de limpeza à água, durante a descarga 
ou na caixa de descarga (aparelho para desinfecção de 
materiais ou de objetos em geral A 61 L 2/00; tratamento 
de água em geral C 02 F) 

9/03 . . consistindo em um recipiente separado com uma saída 
através da qual o agente é introduzido na água de 
descarga, por ex., por sucção 

9/04 . Adaptação especial ou funcionamento dos dispositivos de 
ventilação (ventilação de aposentos em geral F 24 F) 

9/05 . . ventilação do vaso 
9/052 . . . utilizando ventiladores incorporados [2] 
9/06 . Câmaras auxiliares com ligação da água ao cano de saída e 

adaptadas para receber utensílios para limpeza do vaso, por 
ex., escovas 

9/08 . Dispositivos na parte interna do vaso que produzem jatos 
dirigidos para cima; Modificações do vaso para sua 
utilização com esses dispositivos (chuveiros ou duchas A 
47 K 3/00; instalações para banhos com fins terapêuticos 
ou higiênicos especiais A 61 H 33/00, para determinadas 
partes do corpo A 61 H 35/00) 

9/10 . Dispositivos desintegradores de detritos conjugados ao 
vaso 

9/12 . Meios para impedir formação de gelo nas privadas 
9/14 . Meios para reduzir ruídos conjugados a válvulas de 

descarga (meios para absorção de ruído em redes de 
canalização F 16 L 55/00) 

9/16 . Meios para regulagem da pressão da água em canos de 
descarga 

11/00 Outras peças de privadas (juntas ou uniões de canos em geral 
F 16 L) 

11/02 . Vasos para privadas (câmaras auxiliares ligadas à água de 
descarga para receber utensílios de limpeza do vaso 9/06; 
modificadas para a utilização de duchas com pulverização 
ascendente 9/08; assentos ou tampas A 47 K 13/00) 

11/04 . . Vasos de forma plana com o fundo apenas 
ligeiramente inclinado 

11/06 . . Vasos com rebordos que se estendem para baixo 
11/08 . . Vasos com meios para produzir redemoinho da água 

durante a descarga 
11/10 . . Vasos com elementos de fechamento colocados entre o 

fundo ou a saída e o cano de saída; Vasos com 
inserções de suporte articulado 

11/11 . . Vasos conjugados a um reservatório, por ex., contendo 
dispositivos de desinfecção ou desintegração 

11/12 . Vasos com montagem giratória, por ex., para utilização em 
espaços reduzidos 

11/13 . Peças ou detalhes de vasos; Adaptações especiais de juntas 
ou uniões de canos para sua utilização com vasos [2] 

11/14 . . Meios para ligar o vaso à parede, por ex., a uma saída 
na parede [2] 

11/16 . . Meios para ligar o vaso ao chão, por ex., a uma saída 
no chão [2] 

11/17 . . Meios para ligar o vaso ao cano de descarga [2] 
11/18 . Sifões (para canos em geral F 16 L 43/00, 45/00) 

13/00 Mictórios (sem dispositivos de descarga A 47 K 11/00) 
 

 

E 03 F ESGOTOS; FOSSAS  

Índice da Subclasse 
 
ESGOTOS............................................................................. 1/00 a 9/00 
FOSSAS................................................................................11/00, 7/00 
 
 

 
 

 

1/00 Métodos, sistemas ou instalações para descarregar água de 
esgotos ou águas pluviais 

3/00 Sistemas de canos de esgotos 
3/02 . Disposição de canos ou redes de encanamento de esgotos 
3/04 . Canos ou acessórios especialmente adaptados a esgotos 

(manufatura de tubos de concreto B 28; canos ou conexões 
em geral F 16 L) 

3/06 . Métodos ou instalações para assentamento de canalizações 
esgoto (fabricação de tubos in situ F 16 L 1/038) [6] 

5/00 Estruturas de sistemas de esgotos 
5/02 . Poços ou outras câmaras de inspeção (em geral E 02 D 

29/12); Orifícios para penetração da neve; Acessórios 
(tampas ou caixilhos para aberturas de inspeção ou 
similares E 02 D 29/14)  

5/04 . Bueiros, com ou sem dispositivos de vedação, contra mau 
cheiro ou coletores de sedimentos 

5/042 . . Disposições de meios contra o transbordamento da 
água por refluxo do esgoto 

5/046 . . adaptados para serem utilizados com os meios-fios 
(5/06 tem prioridade) 

5/06 . . Grades para bueiros 
5/08 . Ventilação de esgotos 
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5/10 . Tanques coletores; Tanques compensadores para regular o 
escoamento; Tanques de sedimentação 

5/12 . Saídas de emergência 
5/14 . Dispositivos para separação de substâncias líquidas ou 

sólidas dos esgotos, por ex., dispositivos de captação 
de areia ou lama, ancinhos ou grades (para utilização 
em instalações de purificação de esgotos ou em 
instalações de purificação de esgotos e redes de 
esgotos em geral B 01 D, C 02 F) 

5/16 . . Dispositivos para separar óleo, água ou graxa dos 
esgotos, em condutos que levam à canalização 
principal de esgotos 

5/18 . Tanques para desinfetar, neutralizar ou resfriar águas de 
esgotos (disposições em tanques, quanto ao aspecto 
biológico ou químico C 02 F) 

5/20 . Sifões ou sifões invertidos (em geral E 02 D 29/08; ligados 
a banheiras, lavatórios ou similares E 03 C 1/12) 

5/22 . Adaptações de instalações de bombeamento para elevação 
de águas de esgotos (dispositivos sobre rodas para esvaziar 
esgotos ou fossas 7/10; bombas, instalações de 
bombeamento, per se F 04) 

5/24 . Instalações para neutralizar explosões em esgotos 
5/26 . Instalações para agitar águas de esgotos 

7/00 Outras instalações ou implementos para o funcionamento 
de sistemas de esgotos, por ex., para impedir ou indicar 
entupimentos; Esvaziamento de fossas 

7/02 . Dispositivos de fechamento (em geral F 16 K) 
7/04 . . Válvulas para impedir o refluxo 
7/06 . Dispositivos para impedir a passagem de ratos ou outros 

animais 
7/08 . Implementos manuais para esvaziar esgotos ou fossas 
7/10 . Dispositivos sobre rodas para esvaziar esgotos ou fossas 
7/12 . Instalações que permitem, ao pessoal de inspeção, 

percorrer as galerias das redes de esgotos 

9/00 Disposições ou instalações fixas para a limpeza de canos de 
esgotos, por ex., por jatos de água (tanques de sedimentação, 
ancinhos, telas ou similares, dispostos em canos de esgotos 
5/14; limpeza de canos em geral, dispositivos para limpar 
canos B 08 B 9/02) 

11/00 Fossas (esvaziamento de fossas 7/00; características relativas 
ao tratamento de água de esgotos C 02 F) 
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E 04 EDIFICAÇÃO (materiais em camadas, produtos em camadas em geral B 32 B) 
 
E 04 B ESTRUTURA GERAL DE EDIFICAÇÕES; PAREDES, por ex., DIVISÓRIAS; TELHADOS; SOALHOS; TETOS; 

ISOLAMENTO OU OUTRAS PROTEÇÕES DE EDIFICAÇÕES (estruturas de moldura para aberturas em paredes, soalhos ou 
tetos E 06 B 1/00) 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange métodos de trabalho usados em construção de novas edificações e métodos análogos de trabalho em edificações 
já existentes. Outros métodos de trabalho em edificações já existentes, exceto aqueles para isolamentos, são classificados no grupo E 04 
G 23/00. [5] 

(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
–  “teto” inclui todo material de acabamento que oculta a parte inferior das estruturas de sustentação de pesos de tetos ou de 

telhados. [4] 
(3) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar o código de indexação do grupo 101:00. O código de indexação deve ser não ligado. [5] 

 

1/00 Construções em geral; Estruturas não restritas a paredes 
por ex., divisórias ou pisos ou tetos ou telhados (andaimes, 
fechamento E 04 G; estruturas especialmente adaptadas a 
edificações para fins especiais, plano geral das edificações, por 
ex., coordenação modular, E 04 H; elementos especiais de 
edificações, ver grupos pertinentes a esses elementos) 

1/02 . Estruturas que consistem, primordialmente, em elementos 
de sustentação de cargas, em forma de blocos ou lajes 
(1/32 a 1/36 têm prioridade) 

1/04 . . em que os elementos são de concreto, por ex., concreto 
armado ou outro material pedregoso 

1/06 . . . em que os elementos são protendidos 
1/08 . . em que os elementos são de metal 
1/10 . . em que os elementos são de madeira 
1/12 . . em que os elementos são de outro material 
1/14 . . em que os elementos são compostos de dois ou mais 

materiais (de concreto armado 1/04) 
1/16 . Estruturas feitas de massa, por ex., de concreto, vazado ou 

formado de maneira similar in situ com ou sem utilização 
de elementos adicionais, tais como formas permanentes, 
subestruturas a serem revestidas com materiais resistentes 
a cargas (1/32 a 1/36 têm prioridade) 

1/18 . Estruturas que compreendem elementos alongados de 
sustentação de carga, por ex., colunas, vigas, esqueletos 
(1/32 a 1/36 têm prioridade; peças alongadas para 
sustentação de cargas como elementos, tesouras, estruturas 
do tipo de t esoura E 04 C 3/00) 

1/19 . . Estruturas de armação tridimensional [2] 
 
Nota 
 O subgrupo 1/19 tem prioridade sobre os subgrupos 1/20 a 

1/30. [2] 
1/20 . . em que os elementos de sustentação são de concreto, 

por ex., concreto armado ou outro material pedregoso 
1/21 . . . Ligações especialmente adaptadas a esses 

elementos [2] 
1/22 . . . sendo os elementos protendidos 
1/24 . . sendo os elementos de sustentação feitos de metal 
1/26 . . sendo os elementos de sustentação feitos de madeira 

1/28 . . sendo os elementos de sustentação feitos de outro 
material 

1/30 . . sendo os elementos de sustentação compostos de dois 
ou mais materiais; Estrutura composta de aço e 
concreto (de concreto armado 1/20) 

1/32 . Estruturas em arco; Estruturas abobadadas; Estruturas 
dobráveis (tetos abobadados 7/08) 

1/34 . Estruturas especiais, por ex., com peças suspensas ou 
peças cantilever sustentadas por mastros ou estruturas do 
tipo de torre que encerram elevadores ou escadas; 
Características relativas à estabilidade elástica (1/342, 
1/343, 1/348 têm prioridade; para pisos 5/43; edificações 
para fins especiais, por ex., resistentes a terremotos, E 04 
H) 

1/342 . Estruturas que abrangem ampla área livre, tendo ou não 
lados abertos, por ex., hangares, saguões (tesouras de 
telhados E 04 C 3/00; características não estruturais para 
fins específicos, ver os grupos pertinentes a E 04 H) 

1/343 . Estruturas caracterizadas por peças móveis, separáveis ou 
dobráveis, por ex., para fins de transporte (peças móveis 
para telhado 7/16; edificações flutuantes B 63 B; pequenas 
construções pré-fabricadas transportáveis como um todo E 
04 H 1/12; pequenas garagens E 04 H 6/02; tendas ou 
abrigos provisórios em geral E 04 H 15/00) 

1/344 . . com peças providas de dobradiças 
1/346 . . Edificações rotativas; Edificações com unidades 

rotativas, por ex., aposentos 
1/348 . Estruturas compostas de unidades que compreendem pelo 

menos uma grande parte de dois lados de um aposento, por 
ex., unidades tipo caixa ou tipo célula fechada ou em 
forma de esqueleto (unidades de parede que contêm 
condutos ou similares E 04 C 2/52) 

1/35 . Métodos especiais de construção, por ex., levantamento de  
lajes do solo, bloco levantamento de blocos por macaco 
(1/34 tem prioridade; andaimes, fechamento para moldar 
paredes, soalhos, tetos ou telhados in situ E 04 G 11/04; 
transporte ou reunião de materiais de construção E 04 G 
21/00; medidas para execução de serviços em edificações 
já existentes E 04 G 23/00) 

1/36 . Apoios ou suportes similares que permitem o movimento 
(para pontes E 01 D 19/04; edificações resistentes a 
terremotos E 04 H 9/02) 

1/38 . Ligações para estruturas de edificações em geral  
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Nota 
 
As ligações especialmente adaptadas para partes especiais 
de edificações ou para estruturas especiais de edificações 
são classificadas nos grupos inerentes àquelas partes ou 
estruturas, por ex., nos grupos 1/21, 2/00, 5/00, 7/00 ou 
9/00. As juntas não adaptadas especialmente para 
construção de edificações, ou de aplicação mais geral, são 
classificadas nas subclasses pertinentes, por ex., F 16 B [5] 
 
 

1/41 . . . Dispositivos de ligação para serem embutidos em 
concreto ou alvenaria (espaçadores para paredes de 
cavidade 2/30, 2/44; ligações para elementos de 
reforço E 04 C 5/16; fixação de caixilhos às bordas 
de vãos abertos E 06 B 1/56) 

1/48 . . . Cavilhas, isto é, elementos adaptados para 
penetrarem nas superfícies de dois elementos e 
para resistirem aos esforços de cisalhamento 

1/49 . . . com peças que encaixam umas nas outras, por ex., 
cavilhas de encaixe 

1/58 . . . de elementos de construção em forma de barra 
1/61 . . de elementos de construção em forma de placas em 

contato mútuo [5] 
1/62 . Isolamento ou outra forma de proteção; Elementos e 

utilização de material específico para esse fim 
(composições químicas C 01 a C11; implementos para 
aplicação de isolamento ou vedações E 04 F 21/00; 
edificações resistentes a influências externas indesejáveis 
ou oferecendo proteção contra as mesmas E 04 H 9/00; 
vedação de canos em paredes ou divisórias F 16 L 5/02; 
meios de proteção contra irradiações perigosas G 21 F; 
construções de partes especiais de edificações, ver os 
grupos pertinentes a essas partes) 

1/64 . . para impermeabilização; Proteção contra a corrosão 
(vedações 1/66) 

1/66 . . Vedações (adicionamento de propriedades de vedação 
ao gesso C 04 B; massas betuminosas vedantes C 08 L 
95/00; vedações para obras de engenharia em geral E 
02 B 3/16; contra a umidade do solo ou de águas de 
subsolo E 02 D 31/02; coberturas contra chuvas ou 
outras precipitações da atmosfera E 04 D; composição 
do material ou da manufatura de materiais de vedação, 
ver as classes pertinentes a essas folhas) 

1/68 . . . de juntas, por ex., juntas de dilatação (empanque 
para juntas em estradas ou aeródromos E 01 C 
11/02; juntas de expansão para pontes E 01 D 
19/06; juntas de vedação entre estacas de fundação 
E 02 D 5/14; juntas em estruturas de fundação E 02 
D 29/16; dispositivo para vedar os espaços em 
juntas de vedação entre elementos de cobertura de 
telhados, E 04 D 1/36; juntas de vedação entre 
elementos de cobertura de telhados E 04 D 3/38; 
construção de juntas para assoalhamento ou 
camadas de soalhos feitos de massas in situ E 04 F 
15/14) 

1/682 . . . . formadas in situ [5] 
1/684 . . . . utilizando elementos elastoméricos pré-

formados [5] 
1/686 . . . . . compreendendo uma pluralidade de células 

internas ocas deformáveis [5] 
1/70 . . Secagem ou manutenção em estado seco, por ex., por 

meio de respiradouros (por vedações 1/66; durante a 
edificação E 04 G 21/28) 

1/72 . . Controle de pragas (mantendo-se em estado seco 1/70; 
impregnação da madeira ou de material semelhante B 
27 K) 

1/74 . . Isolamento, absorção ou reflexão de calor, som ou 
ruído (formas dos ambientes ou disposições nos 
mesmos para controlar ou dirigir o som 1/99); Outros 
métodos de construção que propiciam condições 
térmicas ou acústicas favoráveis, por ex., acumulação 
de calor no interior das paredes (proteção contra fogo 
1/94; elementos adaptados sobretudo para finalidades 
estruturais E 04 C 1/00 a 3/00; adaptados sobretudo 
para revestimentos de superfícies E 04 F 13/00; como 
forros para revestimentos de pisos E 04 F 15/18; 
fechamentos de paredes ou de aberturas similares E 06 
B) 

1/76 . . . específica e unicamente em relação ao calor 
(isolamento térmico em geral F 16 L 59/00) 

1/78 . . . . Elementos de isolamento térmico 
1/80 . . . . . em forma de placas 
1/82 . . . específica e unicamente em relação ao som 

(amortecimento de ruídos em condutos ou canais E 
04 F 17/00; amortecimento de ruídos em geral G 
10 K 11/16) 

1/84 . . . . Elementos de absorção do som 
1/86 . . . . . em forma de placas 
1/88 . . . Elementos de isolamento tanto térmico como 

acústico 
1/90 . . . . em forma de placas 
1/92 . . Proteção contra outras influências ou perigos 

indesejáveis (edificações que oferecem proteção contra 
perigos externos E 04 H 9/00; meios de proteção 
contra irradiação perigosa G 21 F) 

1/94 . . . contra incêndio (combate a incêndio A 62 C; 
impregnação de madeira ou de materiais similares 
B 27 K; portas à prova de fogo E 06 B 5/16) 

1/98 . . . contra vibrações ou choques (em fundações E 02 D 
31/08); contra destruição mecânica, por ex., por 
bombardeios aéreos (contra danos provocados por 
incêndios apenas 1/94; trabalho de acabamento 
para esse fim E 04 F; edificações resistentes a 
terremotos ou similares, abrigos, disposições de 
paredes à prova de estilhaços E 04 H 9/00) 

1/99 . Acústica de aposentos, isto é, forma de aposentos ou 
disposições nos mesmos para regular ou dirigir o som 
(1/82 tem prioridade; acústica em geral G 10 K 11/00; 
processamento de sinais elétricos para produzir uma 
reverberação ou som de eco G 10 K 15/08) 

2/00 Paredes ou divisões para edificações; Estruturas das 
paredes no que diz respeito ao isolamento; Uniões 
especialme nte adaptadas a paredes (ligações para estruturas 
de edificações em geral 1/38; isolamento em geral 1/62; 
elementos de construção de espessura relativamente pequena 
para construção de partes de edificações E 04 C 2/00) 

2/02 . constituídas de camadas de elementos de construção 
2/04 . . Paredes que não têm cavidade entre, nem dentro dos 

elementos sólidos 
2/06 . . . utilizando elementos com meios especialmente 

projetados para lhes estabilizar a posição 
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2/08 . . . . por encaixe de projeções ou de inserções com 
reentrâncias, por ex., de lingüetas, ranhuras, 
rabos de andorinha 

2/10 . . . . por introdução de um material com ou sem 
reforços em pequenos canais formados nos 
elementos ou em ranhuras entre esses 
elementos 

2/12 . . . utilizando elementos de forma geral diferente de 
um paralelepípedo 

2/14 . . Paredes com cavidades nos elementos, mas não entre 
eles, isto é, sendo cada cavidade fechada pelo menos 
por quatro lados, que constituem parte de um único 
elemento 

2/16 . . . utilizando elementos com meios especialmente 
destinados a lhes estabilizar a posição 

2/18 . . . . por encaixe de projeções ou de inserções com 
reentrâncias, por ex., de lingüetas, ranhuras, 
rabos de andorinha 

2/20 . . . . por introdução de um material com ou sem 
reforços em pequenos canais formados nos 
elementos ou em ranhuras entre esses 
elementos 

2/22 . . . utilizando elementos de forma geral diferente de 
um paralelepípedo 

2/24 . . . sendo as paredes caracterizadas por enchimentos 
em algumas das cavidades formando colunas ou 
vigas de sustentação de carga 

2/26 . . . sendo as paredes caracterizadas por enchimentos 
em todas as cavidades de modo a constituir uma 
estrutura de parede 

2/28 . . . Paredes com cavidades entre os elementos, mas 
não dentro deles; paredes de elementos que 
consistem cada qual em duas ou mais partes 
mantidas afastadas, umas das outras, por 
espaçadores, sendo todas as partes compactas 

2/30 . . . utilizando elementos com meios especialmente 
projetados para lhes estabilizar a posição; 
Espaçadores para paredes de cavidade. 

2/32 . . . . por encaixe de projeções ou de inserções com 
reentrâncias, por ex., de lingüetas, ranhuras, 
rabos de andorinha 

2/34 . . . . por introdução de um material com ou sem 
reforços em pequenos canais formados nos 
elementos ou em ranhuras entre esses 
elementos 

2/36 . . . utilizando elementos com forma geral diferente de 
um paralelepípedo 

2/38 . . . sendo as paredes caracterizadas por enchimentos 
em algumas das cavidades, formando colunas ou 
vigas de sustentação de cargas 

2/40 . . . sendo as paredes caracterizadas por enchimentos 
em todas as cavidades para formar uma estrutura 
de parede 

2/42 . . Paredes com cavidades entre os elementos, bem como 
dentro dos mesmos; Paredes com elementos 
consistindo, cada qual, em duas ou mais partes 
mantidas afastadas por espaçadores, sendo que pelo 
menos uma dessas partes tem cavidades 

2/44 . . . utilizando elementos com meios especialmente 
destinados a lhes estabilizar a posição; 
Espaçadores para paredes de cavidades 

2/46 . . . . por encaixe de projeções ou de inserções com 
reentrâncias, por ex., de lingüetas, ranhuras, 
rabos de andorinha 

2/48 . . . . por introdução de um material com ou sem 
reforços em pequenos canais formados nos 
elementos ou em ranhuras entre esses 
elementos 

2/50 . . . utilizando elementos de forma geral diferente de 
um paralelepípedo 

2/52 . . . sendo as paredes caracterizadas por enchimentos 
em algumas das cavidades formando colunas ou 
vigas de sustentação de carga 

2/54 . . . sendo as paredes caracterizadas por enchimentos 
em todas as cavidades para formar uma estrutura 
de parede 

2/56 . Paredes ou divisões de estruturas ou colunatas; Paredes 
incorporando elementos alongados de sustentação de carga 
(2/74, 2/88 têm prioridade; colunas E 04 C 3/30) 

2/58 . . com peças de metal alongadas 
2/60 . . . caracterizadas pelo corte transversal especial das 

peças alongadas 
2/62 . . . . sendo as peças formadas por dois ou mais 

elementos dispostos lado a lado 
2/64 . . com peças de concreto alongadas 
2/66 . . . caracterizadas pelo corte transversal especial das 

peças alongadas 
2/68 . . . formadas pelo enchimento das cavidades das 

paredes (2/24, 2/38, 2/52 têm prioridade) 
2/70 . . com peças de madeira alongadas 
2/72 . Paredes ou divisões de elementos de forma relativamente 

delgada (2/56, 2/74, 2/88 têm prioridade; com enchimento 
de juntas atuando como estruturas ou como colunas 2/68; 
elementos E 04 C 2/00) 

2/74 . Divisões removíveis não sustentando carga; Divisões com 
uma borda superior livre (painéis emoldurados E 04 C 
2/38) 

2/76 . . com armação ou postes de metal 
2/78 . . . caracterizadas pelo corte transversal especial dos 

elementos da armação 
2/80 . . com armação ou postes de madeira 
2/82 . . caracterizadas pela maneira em que as bordas são fixas 

às edificações; Meios para esse fim; Detalhes especiais 
de separações facilmente removíveis 

2/84 . Paredes feitas por moldagem, vazamento ou compactação 
in situ (2/02, 2/56 têm prioridade; formas para esse fim E 
04 G 11/06; processamento de concreto ou de massas 
similares passíveis de moldagem ou vazamento in situ E 
04 G 21/02) 

2/86 . . feitas em formas permanentes 
2/88 . Paredes cortina (painéis de fachada) 
2/90 . . compreendendo painéis diretamente fixados à estrutura 

[4] 
2/92 . . . Painéis do tipo sanduíche [4] 
2/94 . . . painéis de concreto (2/92 tem prioridade) [4] 
2/96 . . compreendendo painéis fixados à estrutura por meio de 

pinásios ou travessões [4] 
5/00 Pisos; Construção de pisos no que diz respeito ao isolamento; 

Ligações especialmente adaptadas aos mesmos (elementos para 
pisos, por ex., tijolos, pedras, elementos de enchimento, vigas para 
pisos, vigas, E 04 C; soalho como trabalho de acabamento, 
isolamento de soalho, pisos falsos divididos em seções, por ex., 
para computadores E 04 F 15/00) [5] 

5/02 . Estruturas de piso de sustentação de peso formadas 
substancialmente de unidades pré-fabricadas (5/43 a 5/48 
têm prioridade) 

5/04 . . com vigas de concreto ou de outro material pedregoso, 
por ex., cimento de amianto (5/08, 5/14 têm 
prioridade) 

5/06 . . . colocadas umas contra as outras 
5/08 . . montadas com elementos em forma de bloco, por ex., 

pedras ocas (5/14 tem prioridade; pisos constituídos de 
alvenaria reforçada 5/44) 
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5/10 . . com vigas ou traves de metal, por ex., com vigas de 
alma cheia em treliça de aço (5/14 tem prioridade) 

5/12 . . com vigas de madeira (5/14 tem prioridade) 
5/14 . . com vigas ou traves colocadas em dois sentidos 
5/16 . Estruturas de pisos de sustentação de peso total ou 

parcialmente vazadas ou formadas de forma similar in situ 
(5/43 a 5/48 têm prioridade; pisos exclusivamente 
caracterizados pelos elementos pré-fabricados E 04 C) 

5/17 . . Estruturas de pisos p arcialmente formados in situ  
5/18 . . . com nervuras de reforço ou outras formações tipo 

viga totalmente vazadas entre elementos de 
enchimento 

5/19 . . . . em que os elementos de enchimento servem de 
formas permanentes de auto-sustentação (5/21 
tem prioridade) 

5/21 . . . . Pisos com reforço em cruz 
5/23 . . . com as nervuras de reforço ou outras formações 

em forma de viga total ou parcialmente pré-
fabricadas (em que todas as partes de sustentação 
de peso são constituídas de unidades pré-fabricadas 
5/02) 

5/26 . . . . com elementos de enchimento entre as vigas 
(5/28 tem prioridade) 

5/28 . . . . Pisos com reforço em cruz 
5/29 . . . . em que as partes pré-fabricadas das vigas são 

constituídas totalmente de metal (5/28 tem 
prioridade) 

5/32 . . Estruturas de pisos totalmente vazadas in situ com ou 
sem unidades de formas ou reforços 

5/36 . . . em que as unidades de formas constituem parte do 
piso 

5/38 . . . . com unidades de fôrma em forma de laje 
servindo ao mesmo tempo de reforço; Lajes de 
fôrma com reforços que se estendem 
lateralmente para fora do elemento 

5/40 . . . . . com lajes de forma metálica 
5/43 . Estruturas de pisos de desenho especial; Características 

relativas à estabilidade elástica; Estruturas de pisos 
especialmente destinadas a serem apoiadas somente em 
colunas, por ex., pisos fungiformes (estruturas especiais 
em geral 1/34) 

5/44 . Pisos formados de pedras, argamassa e elementos de 
reforço (com inserção de vidro 5/46) 

5/46 . Adaptações especiais de pisos para transmissão de luz, por 
ex., por inserções de vidro (de tetos 9/32; elementos em 
forma de blocos E 04 C 1/42; elementos em forma de laje 
ou chapa E 04 C 2/54; para cobertura de telhados E 04 D 
3/06) [5] 

5/48 . Adaptações especiais de pisos para incorporação de 
condutos, por ex., para aquecimento ou ventilação (em 
elementos em forma de bloco E 04 C 1/39; em elementos 
em forma de laje ou chapa E 04 C 2/52) 

7/00 Telhados; Construção de telhados no que diz respeito ao 
isolamento (estruturas para telhados bem como para pisos 
5/00; tetos 9/00; estufas A 01 G 9/14; grandes recipientes 
tendo tampas flutuantes B 65 D 88/34; tesouras, estruturas em 
forma de tesoura, barrotes E 04 C 3/02; coberturas de telhados 
E 04 D) [5] 

7/02 . com superfícies planas inclinadas, por ex., telhados de 
duas águas (7/12 tem prioridade) 

7/04 . . sustentados por vigas horizontais ou por elementos 
equivalentes apoiados nas paredes (7/06 tem 
prioridade) 

7/06 . . Estruturas de interseções de telhados ou telhas de 
rincão 

7/08 . Telhados abobadados (7/14 tem prioridade; estruturas 
abobadadas em geral 1/32; tendas ou abrigos infláveis, em 
geral E 04 H 15/20; fôrmas infláveis  para moldagem in situ 
E 04 G 11/04) 

7/10 . . Estruturas em concha, por ex., de forma hiperbólica-
parabólica; Formações tipo grade servindo de 
estruturas em concha; Estruturas dobradas 

7/12 . formadas de painéis, por ex., telhados em forma de dente 
de serra (7/10 tem prioridade) 

7/14 . Telhados suspensos (tendas ou abrigos suspensos, em geral 
E 04 H 15/04) 

7/16 . Estruturas de telhados com partes móveis (edificações para 
fins especiais E 04 H) 

7/18 . Estruturas especiais em ou sobre telhados, por ex., 
clarabóias de águas furtadas (em relação à cobertura de 
telhados E 04 D 13/00, principalmente cúpulas E 04 D 
13/03) 

7/20 . Telhados constituídos de placas auto-sustentadas, por ex., 
capazes de suportar carga [5] 

7/22 . . as placas tendo capacidade de isolamento, por ex., 
sendo laminadas com camadas de material isolante 
(7/24 tem prioridade) [6] 

7/24 . . as placas sendo dobráveis, por ex., para transporte [6] 

9/00 Tetos; Construção de tetos, por ex., tetos falsos; 
Construção de tetos no que diz respeito ao isolamento (tetos 
utilizados como formas para fabricação de pisos 5/00; 
coberturas ou revestimentos para tetos E 04 F 13/00) [5] 

9/02 . tendo meios para ventilação ou descarga de vapor [5] 
9/04 . compreendendo placas, folhas ou similares (9/06 a 9/34 

têm prioridade; placas, chapas ou similares per se E 04 C 
2/00) [5] 

Nota 

Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação do grupo 103:00. Os códigos de indexação devem 
ser não ligados. [5] 

9/06 . caracterizados pelos aspectos construtivos da estrutura de 
suporte [5] 

9/08 . . tendo a capacidade de expansão [5] 
9/10 . . Ligações entre os membros paralelos da estrutura de 

suporte (9/08 tem prioridade) [5] 
9/12 . . Ligações entre os membros não-paralelos da estrutura 

de suporte (9/08 tem prioridade) [5] 
9/14 . . . todos os membros sendo descontínuos e dispostos 

ao menos parcialmente no mesmo plano [5] 
9/16 . . . os membros dispostos em planos diferentes [5] 
9/18 . Meios para suspender a estrutura de suporte [5] 
9/20 . . ajustáveis [5] 
9/22 . Ligação das placas, chapas ou similares com a estrutura de 

suporte [5] 
9/24 . . com as placas, chapas ou similares posicionadas ou 

apoiadas contra os flanges horizontais da estrutura de 
suporte [5] 

9/26 . . . por meio de ação de mola de elementos 
elasticamente deformáveis [5] 
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9/28 . . com as placas, chapas ou similares tendo entalhes 
encaixando-se com os flanges horizontais da estrutura de 
suporte ou meios acessórios conectados aos mesmos [5] 

9/30 . caracterizados pelos detalhes das bordas dos tetos, por ex., 
seguros a uma parede adjacente [5] 

9/32 . Tetos transparentes, isto é, permitindo tanto a transmissão 
como a difusão da luz (9/34 têm prioridade, detalhes dos 
disposit ivos de iluminação de aplicação geral F 21 V; 
quebra-luzes F 21 V 11/00) [5] 

9/34 . Tetos vazados, por ex., do tipo treliça (9/30 tem prioridade; 
grades para dispositivos de iluminação F 21 V) [5] 

9/36 . . consistindo de ripas paralelas [5] 

Esquema de indexação associado aos grupos 1/00 a 9/00, relativo à 
proteção contra incêndio. O código de indexação deve ser não 
ligado. [5] 

Nota 
 
  Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 

regras referentes à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de código de indexação. [6] 

101:00 Proteção contra incêndio [5] 

Esquema de indexação associado ao subgrupo 9/04, relativo ao 
material das placas, chapas ou similares. Os códigos de indexação 
devem ser não ligados. [5] 
 
Nota 
 
  Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece as 

regras referentes à aplicação e apresentação dos diferentes 
tipos de código de indexação. [6] 

103:00 Constituição do material das placas, chapas ou similares [5] 
103:02 . de cerâmica, concreto ou outros similares à pedra [5] 
103:04 . de plástico, material fibroso ou madeira [5] 
103:06 . de metal [5] 

 

E 04 C ELEMENTOS ESTRUTURAIS; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (para pontes E 01 D; especialmente destinados ao isolamento 
ou outros tipos de proteção E 04 B; elementos empregados como acessórios de construção E 04 G; para mineração E 21; para túneis E 
21 D; elementos estruturais com campo de aplicação mais amplo que a engenharia de construção F 16, principalmente F 16 S) 

 

1/00 Elementos de construção em forma de blocos ou de outras 
formas para a construção de partes de edificações (de forma 
relativamente delgada 2/00; elementos estruturais para suportar 
pesos 3/00, por ex., colunas ou pilares 3/30; fabricação ou 
material para manufatura de tijolos, pedras ou similares B 28, 
C 03, C 04; elementos de pavimentação E 01 C; construção de 
edificações em geral E 04 B, por ex., paredes E 04 B 2/00, 
pisos E 04 B 5/00, telhados E 04 B 7/00, tetos E 04 B 9/00; 
elementos estruturais especialmente destinados a chaminés ou 
outros condutos incorporados E 04 F; elementos especiais para 
construção de fornos de fornalhas F 24 B, F 27 D) [5] 

1/39 . caracterizados por adaptações especiais, por ex., que 
servem para a localização de condutos, para a formação de 
sofitos, cornijas ou prateleiras, para a fixação de frechais 
ou molduras de portas, para passagens cobertas 

1/40 . construídos com partes de materiais diferentes, por ex., 
compostos de camadas de materiais diferentes ou de pedras 
com material de enchimento ou com inserções isolantes 

1/41 . . compostos de material isolant e e um suporte de carga do 
tipo concreto, pedra ou material semelhante à p edra [6] 

1/42 . de vidro ou outro material transparente 

2/00 Elementos de construção de forma relativamente delgada 
para a construção de partes de edificações, por ex., 
materiais em chapa, lajes ou painéis (materiais ou 
manufatura, ver os locais pertinentes, por ex., B 27 N, B 29, D 
21 J; feitos in situ E 04 B; especialmente destinados ao 
isolamento ou outros tipos de proteção E 04 B 1/62; estruturas 
de piso de sustent ação de peso E 04 B 5/02, 5/16; Telhados 
constituídos de placas auto-sustentadas E 04 B 7/20; elementos 
para telhados ou outras coberturas E 04 D 3/00; para 
revestimento ou acabamento E 04 F 13/00) 

2/02 . caracterizados por materiais específicos (translúcidos 2/54) 
2/04 . . de concreto ou outras substâncias pedregosas similares, 

de fibrocimento (2/26 tem prioridade; materiais ou 
manufatura B 28, C 04) 

2/06 . . . armado 
2/08 . . de metal, por ex., de metal em chapa (2/26 tem 

prioridade) 
2/10 . . de madeira, fibras, aparas, talos de vegetais ou 

similares; de matérias plásticas; de produtos de espuma 
(2/26 tem prioridade) 

2/12 . . . de madeira maciça 
2/14 . . . . armada 
2/16 . . . de fibras, aparas, talos de vegetais ou similares 
2/18 . . . . com ligaduras metálicas, barras de reforço ou 

similares 
2/20 . . . de matérias plásticas 
2/22 . . . . armadas 
2/24 . . . laminados e compostos de materiais abrangidos 

por dois ou mais dos grupos 2/12, 2/16, 2/20 
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2/26 . . compostos de materiais abrangidos por dois ou mais 
dos grupos 2/04, 2/08, 2/10 ou de materiais abrangidos 
por um desses grupos com um material não 
especificado em um dos grupos 

2/28 . . . combinações de materiais totalmente abrangidos 
pelos grupos 2/04 e 2/08  

2/284 . . . pelo menos um dos materiais sendo isolante [6] 
2/288 . . . . composto de material isolante e, concreto, 

pedra ou material semelhante à pedra [6] 
2/292 . . . . composto de material isolante e chapa de metal 

[6] 
2/296 . . . . composto de material isolante e chapa de 

material não metálico ou não especificado 
(2/288 tem prioridade) [6] 

2/30 . caracterizados pela forma ou pela estrutura (translúcidos 
2/54) 

2/32 . . formados de material em folha corrugado ou estriado 
de qualquer outra forma; compostos dessas camadas 
com ou sem outras  camadas de material em folha plano 

2/34 . . compostos de dois ou mais elementos em forma de 
chapa espaçados entre si (2/32 tem prioridade; 
espaçadores para paredes de cavidades E 04 B 
2/44) 

2/36 . . . separados entre si por material em tiras colocado 
em sentido transversal, por ex., painéis com 
estrutura em colméia (elementos de enchimento em 
forma celular ou outra para produtos em camadas 
B 32 B) 

2/38 . . integrados com nervuras, bordas ou similares, por ex., 
painéis emoldurados (tratando-se de fixação a outros 
painéis ou elementos para formar uma estrutura, ver os 
locais para a estrutura pertinente, por ex., E 04 B 2/00) 

2/40 . . compostos de vários componentes menores ligados uns 
aos outros de forma fixa ou móvel, por ex., encaixados, 
articulados 

2/42 . . Grades; Painéis em forma de grade (elementos de 
reforço 5/00; grades embutidas E 04 F 19/10; grades 
em geral F 16 S 3/00) 

2/52 . . com adaptações especiais para fins auxiliares, por ex., 
servindo para a localização de condutos (2/54 tem 
prioridade; elementos em forma de bloco para esse fim 
1/39; estruturas para pisos incorporando condutos E 04 
B 5/48) 

2/54 . . Elementos translúcidos em forma de laje (pisos para 
transmissão de luz E 04 B 5/46; tetos transparentes ou 
vazados E 04 B 9/32, 9/34; coberturas transparentes de 
telhados E 04 D 3/06, 3/28) 

3/00 Elementos estruturais alongados destinados a suportar 
pesos (como acessórios de construção E 04 G) 

3/02 . Barrotes; Traves, tesouras ou estruturas tipo tesoura, por 
ex., pré-fabricados; Someiros; Bandeiras de portas ou 
janelas (3/38 tem prioridade; para estruturas caracterizadas 
por elementos móveis, separáveis ou dobráveis E 04 B 
1/343) 

3/04 . . de metal (3/29 tem prioridade; como elementos de 
reforço 5/06; manufatura B 21) 

3/06 . . . com alma substancialmente cheia, isto é, sem 
orifícios (3/10, 3/11 têm prioridade) 

3/07 . . . . material, em tiras ou chapas, pelo menos 
parcialmente dobrado ou deformado de outra 
maneira 

3/08 . . . com alma perfurada, por ex., com alma formada 
por elementos em forma de barra; Traves porosas 
(3/10, 3/11 têm prioridade) 

3/09 . . . . material, em tiras ou chapas, pelo menos 
parcialmente dobrado ou deformado de outra 
maneira 

3/10 . . . protendidos 
3/11 . . . com bordas superiores e inferiores não paralelas, 

por ex., tesouras de telhados (traves em arco, 
armações para pórticos 3/38) 

3/12 . . de madeira, por ex., com reforços, com elementos 
tensores (3/292 tem prioridade) 

3/14 . . . com alma substancialmente cheia, isto é, sem 
orifícios (3/17, 3/18 têm prioridade) 

3/16 . . . com alma perfurada, por ex., tesouras (3/17, 3/18 
têm prioridade) 

3/17 . . . com bordas superiores e inferiores não paralelas, 
por ex., tesouras de telhados 

3/18 . . . com reforços de metal ou elementos tensores 
3/20 . . de concreto ou outro material pedregoso, por ex., com 

reforços ou elementos tensores (elementos de reforço 
5/00) 

3/22 . . . formados por elementos ligados em linha 
3/26 . . . protendidos (3/22, 3/29 têm prioridade; elementos 

protensores 5/08) 
3/28 . . de outros materiais 
3/29 . . feitos com partes de materiais diferentes 
3/292 . . . sendo os materiais madeira e metal 
3/293 . . . sendo os materiais aço e concreto (concreto com 

reforços internos ou elementos tensores 3/20) 
3/294 . . . . de concreto combinado com uma estrutura em 

forma de trave que se estende lateralmente para 
fora do elemento (traves leves utilizadas como 
reforço 5/065; como parte de uma estrutura do 
piso E 04 B 5/23) 

3/30 . Colunas; Pilares; Contrafortes (não destinados a suportar 
peso nas extremidades 3/02; postes, mastros, como 
estruturas independentes E 04 H 12/00) 

3/32 . . de metal (3/36 tem prioridade) 
3/34 . . de concreto ou outro material pedregoso com ou sem 

elementos de forma permanente, com ou sem reforços 
internos ou externos, por ex., revestimentos metálicos 
(3/36 tem prioridade) 

3/36 . . de outros materiais 
3/38 . Traves ou armações para pórticos em arco (traves retas 

podendo ser vergadas 3/02; tendas ou abrigos infláveis, em 
geral E 04 H 15/20) 

3/40 . . de metal (3/46 tem prioridade) 
3/42 . . de madeira, por ex., unidades para telhados de caibro 

(3/46 tem prioridade) 
3/44 . . de concreto ou outro material pedregoso, por ex., com 

reforços ou elementos tensores (3/46 tem prioridade) 
3/46 . . de outros materiais 

5/00 Elementos de reforço, por ex., para concreto; Acessórios 
para os mesmos (composição do material C 21, C 22; 
disposições de elementos de reforço, ver as classes pertinentes) 

5/01 . Elementos de reforço de metal, por ex., com revestimentos 
não estruturais [5] 

5/02 . . com baixa resistência à flexão, isto é, de dimensão 
essencialmente uni ou bi-dimensional 

5/03 . . . com estrias, projeções, nervuras ou similares, para 
aumentar-lhes a aderência ao concreto 

5/04 . . . Esteiras (bases para gesso E 04 F 13/04) 
5/06 . . de alta resistência à flexão, isto é, de dimensão 

essencialmente tri-dimensional, por ex., vigas em 
treliças 

5/065 . . . Traves leves, por ex., com elementos pré-fundidos 
(traves leves em geral 3/08, 3/294) 
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5/07 . Elementos de reforço de material outro que não metal, 
por ex., de vidro, de materiais plásticos ou não 
exclusivamente feitos metal (elementos metal com 
revestimentos não-estruturais 5/01) [5] 

5/08 . Elementos especialmente adaptados para serem 
utilizados em estruturas protendidas 

5/10 . . Tubos 
5/12 . Dispositivos de ancoragem (ferramentas ou métodos de 

tensionamento E 04 G 21/12) [5] 

5/16 . Acessórios para reforço, por ex., ligações, espaçadores, 
gatos metálicos (ferramentas para ligar elementos de 
reforço E 04 G 21/12) 

5/18 . . de metal ou substancialmente de metal 
5/20 . . de material outro que não o metal ou com apenas 
peças metálicas complementares, por ex., espaçadores de concreto 
ou de matéria plástica com ligaduras metálicas 

 

E 04 D COBERTURAS DE TELHADOS; CLARABÓIAS; CALHAS; FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADOS 
(revestimentos de paredes externas com gesso ou outras matérias porosas E 04 F 13/00) 

Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “cobertura de telhados” inclui não somente coberturas, como também qualquer tipo similar de cobertura impermeável à chuva, 

neve, granizo ou similares para outras partes de edificações. 
 
Índice da Subclasse 
 
COBERTURAS DE TELHADOS 
 Telhas ou ardósias; lajes ou chapas  
 rígidas; materiais flexíveis.............................1/00; 3/00; 5/00, 
  11/00 
 Materiais a granel, palha ou colmo ..............7/00, 9/00, 11/00 

 Outros materiais ............................................................. 11/00 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS EM RELAÇÃO A  
COBERTURAS DE TELHADOS..................................... 12/00, 13/00 
DISPOSITIVOS OU FERRAMENTAS PARA 
CONSTRUÇÃO DE TELHADOS................................................ 15/00 

 

1/00 Cobertura de telhado com telhas, ardósias, ripas ou outros 
pequenos elementos de cobertura (suportes para telhados 
12/00) 

1/02 . Elementos sulcados ou abobadados para telhados (1/28, 
1/30 têm prioridade) 

1/04 . . de cerâmica, vidro ou concreto, com ou sem reforços  
1/06 . . de metal 
1/08 . . de materiais plásticos; de materiais fibrosos 
1/10 . . de materiais especificados ou de uma combinação de 

materiais não abrangidos por qualquer um dos grupos 
1/04 a 1/08 

1/12 . Elementos para cobertura de telhados em forma de telhas 
planas ou ripas, isto é, com superfície externa plana (1/28, 
1/30 têm prioridade) 

1/14 . . de material de ardósia, com ou sem meios de fixação 
1/16 . . de cerâmica, vidro ou concreto, com ou sem reforços  
1/18 . . de metal 
1/20 . . de materiais plásticos, materiais fibrosos ou madeira 
1/22 . . de materiais especificados ou de uma combinação de 

materiais não abrangidos por qualquer um dos grupos 
1/14 a 1/20 

1/24 . Elementos para cobertura de telhados com cavidades, por 
ex., telhas ocas (1/28 tem prioridade) 

1/26 . Elementos para cobertura de telhados em forma de tiras 
com aparência de uma fileira de ripas 

1/28 . Elementos de cobertura de telhados compreendendo duas 
ou mais camadas, por ex., para isolamento 

1/30 . Elementos especiais para cobertura de telhados, por ex., 
telhas de espigão, telhas de encaixe, telhas de empena, 
telhas de ventilação (3/40 tem prioridade; dispositivo com 
aspecto de cobertura de telhado para coletar energia 13/18) 

1/34 . Fixações para prender elementos de revestimento de 
telhados a elementos de suporte 

1/36 . Dispositivos para vedar os espaços ou juntas entre 
elementos de cobertura de telhados (juntas de vedação não 
restritas a elementos de cobertura de telhados E 04 B 1/68) 

3/00 Cobertura de telhado com lajes planas ou curvas ou com 
chapas rígidas (1/00 tem prioridade; telhados compostos 
11/02) 

3/02 . de lajes, ardósias ou chapas planas ou em que a seção 
transversal é sem importância (3/35 tem prioridade) 

3/04 . . de concreto ou cerâmica (de fibrocimento 3/18) 
3/06 . . de vidro ou de outro material translúcido; Meios de 

fixação para os mesmos (fixação de painéis de vidro 
por meios aplicáveis a janelas E 06 B 3/54) 

3/08 . . . com barras de metal para envidraçamento 
3/14 . . . com barras de envidraçamento de outro material, 

por ex., de vidro 
3/16 . . de metal 
3/18 . . de materiais especificados ou de uma combinação de 

materiais não abrangidos por qualquer um dos grupos 
3/04, 3/06 ou 3/16 

3/24 . com uma seção transversal especial, por ex., com 
corrugações em ambos os lados, com nervuras, bordas ou 
similares (3/35 tem prioridade) 

3/26 . . de concreto ou cerâmica 
3/28 . . de vidro 
3/30 . . de metal 
3/32 . . de materiais plásticos, de materiais fibrosos ou de 

fibrocimento 
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3/34 . . de materiais especificados ou de uma combinação de 
materiais não abrangidos por qualquer um dos grupos 
3/26 a 3/32 

3/35 . Lajes ou chapas rígidas para coberturas de telhados 
compreendendo duas ou mais camadas, por ex., para 
isolamento 

3/36 . Ligação; Fixação 

Nota 

Nos grupos 3/361 a 3/368 os pequenos elementos de fixação 
complementares, por ex., pregos e parafusos, não devem ser 
considerados como elementos de ligação separados. 
 

3/361 . . por partes marginais de perfil especial das lajes ou 
chapas 

3/362 . . . por engate da borda de uma laje ou placa dentro da 
parte marginal perfilada da laje ou placa adjacente, 
por ex., utilizando meios de ligação separados 

3/363 . . . com ação de mola [4] 
3/3645 . . . ajustagem por interferência [4] 
3/365 . . por simples superposição das partes marginais 

utilizando elementos de ligação separados, por ex., 
ganchos ou parafusos para chapas corrugadas 

3/366 . . fechando o espaço entre as lajes ou chapas por 
goteiras, saliências ou elementos de ligação, por ex., 
cobre-juntas 

3/367 . . por deformação permanente das partes marginais de 
lajes ou chapas adjacentes, por ex., por dobramento das 
bordas [4] 

3/368 . . por ajustagem à força das partes marginais de lajes ou 
chapas adjacentes 

3/369 . . por soldagem das partes marginais das lajes ou chapas 
adjacentes 

3/38 . Dispositivos para vedar espaços ou juntas entre elementos 
de cobertura de telhados (3/36 tem prioridade; juntas de 
vedação não restritas a elementos de cobertura de telhados 
E 04 B 1/68) 

3/40 . Lajes ou chapas com modificações localizadas para fins 
auxiliares, por ex., para serem apoiadas em paredes, para 
servir de calhas; Elementos para fins especiais, por ex., 
elementos de aresta, especialmente destinados a serem 
utilizados com lajes ou chapas (dispositivos com aspecto 
de cobertura de telhado para coletar energia 13/18) 

5/00 Cobertura de telhado com material flexível, por ex., 
fornecido em rolos (utilizando chapas rígidas 3/00; colocação 
de cascalho em telhados planos 7/00; telhados compostos 
11/02) 

Nota 
O grupo 5/12 tem prioridade sobre os grupos 5/02 a 5/08 

5/02 . com materiais impregnados com substâncias vedantes, por 
ex., papelão alcatroado 

5/04 . utilizando folhas metálicas finas 
5/06 . utilizando materiais plásticos 
5/08 . utilizando outros materiais 
5/10 . utilizando materiais compostos ou laminados, por ex., 

folhas metálicas finas ou películas de matéria plástica 
revestidas de betume (5/12 tem prioridade) 

5/12 . especialmente modificados, por ex., perfurados, com 
superfície granulada, acrescidos de forros 

5/14 . Meios de fixação para esses materiais 

7/00 Cobertura de telhado com massas de vedação aplicadas in 
situ; Colocação de cascalho em telhados planos 

9/00 Cobertura de telhado com palha, colmo ou materiais 
similares (impregnação contra danos causados por incêndio B 
27 K) 

11/00 Coberturas de telhado, desde que não restritas às 
características abrangidas por qualquer dos grupos 1/00 a 
9/00; Cobertura de telhado por meios não incluídos nos 
grupos 1/00 a 9/00 

11/02 . Telhados compostos, isto é, consistindo em duas ou mais 
camadas unidas entre si in situ sendo pelo menos uma das 
camadas de composição impermeável (colocação de 
cascalho em telhados planos 7/00; respiradouros 13/17) 

12/00 Suportes não estruturais para materiais de cobertura, por 
ex., ripas, tábuas (11/02 tem prioridade) 

13/00 Disposições ou dispositivos especiais em relação à 
cobertura de telhados; Drenagem de telhados (telhas de 
ventilação 1/30; lajes de ventilação 3/40; canais internos E 04 
F 17/00; elementos de cobertura de telhados para esse fim, ver 
os grupos pertinentes) 

13/02 . Aspectos de coberturas de telhados com relação às janelas 
de águas furtadas (13/14 tem prioridade; estruturas para 
esse fim E 04 B 7/18) 

13/03 . Clarabóias; Domos; Clarabóias para ventilação (13/14 tem 
prioridade; estruturas para esse fim E 04 B 7/18) 

13/035 . . caracterizados por terem partes móveis 
13/04 . Escoamento de telhados; Acessórios para escoamento de 

telhados planos (telhas de encaixe 1/30; lajes para calhas 
3/40; bueiros de rua E 03 F 5/04) 

13/064 . . Calhas [6] 
13/068 . . . Meios para unir parte das calhas [6] 
13/072 . . . Meios de pendurar (em combinação com meios 

para unir partes das calhas 13/068) [6] 
13/076 . . Dispositivos ou arranjos para remoção de neve, gelo ou 

entulho das goteiras ou para prevenir acúmulo dos 
mesmos [6] 

13/08 . . Canos de descida; Meios especiais para fixação dos 
mesmos (fixação de canos em geral F 16 B, L) 

13/10 . Interceptores de neve 
13/12 . Dispositivos ou disposições para permitir que se ande 

sobre o telhado ou as calhas 
13/14 . União de coberturas de telhados a chaminés ou a outras 

partes que se projetam acima do telhado 
13/143 . . com meios de ventilação [6] 
13/147 . . especialmente adaptados a tetos inclinados [6] 
13/15 . Molduras de guarnição; Molduras para beirais ; Cornijas 

(13/14 tem prioridade) [6] 
13/152 . . com meios de ventilação [6] 
13/155 . . retendo o revestimento do telhado [6] 
13/158 . . cobrindo a projeção do beiral do telhado, por ex., 

sofitos ou bordas de telhado de duas águas [6] 
13/16 . Dispositivos ou arranjos de isolamento no que diz respeito 

à cobertura de telhados (métodos para manter secas 
estruturas de construções em geral E 04 B 1/70; 
edificações para condições climáticas rigorosas E 04 H 
9/16) [6] 

13/17 . Ventilação das  coberturas do telhado não  previstas em 
outro local (ventilação de ambientes ou espaços F 24 F) [6] 
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13/18 . Aspectos de cobertura de telhados relativos a 
dispositivos que coletem energia, por ex., incluindo 
painéis solares (coletores de calor per se F 24 J, por ex., 
coletores de energia solar F 24 J 2/02; dispositivos 
semicondutores para converter energia solar em energia 
elétrica per se H 01 L 25/00, 31/00) [4] 

15/00 Dispositivos ou ferramentas para construção de telhados 
15/02 . para coberturas de telhados com telhas, ripas ou 

elementos similares 
15/04 . para coberturas de telhados com lajes, chapas ou 

materiais flexíveis 
15/06 . para manipulação de materiais para cobertura ou 

vedação de telhados em forma de rolos 
15/07 . para manipulação de material de cobertura ou vedação 

de telhados a granel 

 

E 04 F TRABALHOS DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES, por ex., ESCADAS, SOALHOS (janelas, portas E 06 B) 

Índice da Subclasse 
 
PÁRA-SÓIS, TOLDOS.................................................................10/00 
ESCADAS (STAIRWAYS) ..........................................................11/00 
REVESTIMENTOS OU ACABAMENTO 
DE PAREDES, TETOS OU PISOS........................13/00, 15/00, 19/00 

 
CONDUTOS OU CANAIS........................................................... 17/00 
IMPLEMENTOS........................................................................... 21/00 
OUTROS DETALHES DE ACABAMENTO.............................. 19/00 

 

10/00 Pára-sóis; Toldos (baldaquins A 45 B, F, E 04 H; toldos de 
trailer E 04 H 15/08; para barracas E 04 H 15/58) 

10/02 . de materiais flexíveis para dosséis, por ex., lona 
10/04 . . sendo o material preso às seções de uma armação 

desmontável 
10/06 . . compreendendo um estore de enrolar com meios para 

manter uma extremidade afastada da edificação 
10/08 . de várias partes rígidas similares, por ex., chapas, lamelas 

(telhados pára-sóis rígidos de superfícies unidas E 04 B 
7/00) 

10/10 . . desmontáveis 

11/00 Escadas (stairways), rampas ou estruturas similares 
(montagem ou marcação de escadas 21/26; para construções 
temporárias E 04 G 27/00); Balaustradas; Corrimões 
(escadas permanentemente montadas ou estruturas fixas E 06 
C 9/00) 

11/02 . Escadas; Traçado das escadas 
11/022 . . caracterizadas pela estrutura de suporte [6] 
11/025 . . . Escadas possuindo vigas [6] 
11/028 . . . . com uma viga central [6] 
11/032 . . . Escadas em caracol suportadas por uma coluna 

central [6] 
11/035 . . . Escadas consistindo de uma pluralidade de partes 

modulares montadas sem outro suporte  
adicional [6] 

11/038 . . . . cada parte modular possuindo uma porção de 
balaustrada de suporte de carga [6] 

11/04 . . Escadas móveis, por ex., escadas de acesso a sótãos 
podendo ou não ser escamoteadas ou extensíveis 
(escadas de navios B 63 B; escadas para aviões B 64 F; 
escadas rolantes ou passarelas que se movem B 66 B) 

11/06 . . . desmontáveis, por ex., dobráveis, telescópicas 
11/09 . . Unidades de espelho e degrau combinados [6] 
11/104 . . Degraus (11/09 tem prioridade) [6] 
11/108 . . . de madeira [6] 
11/112 . . . de metal [6] 
11/116 . . . de pedra , concreto ou material similar [6] 

11/16 . . . Superfície de degraus; Meios para proteção de 
beiradas ou cantos (passadeiras A 47 G 27/00) 

11/17 . . . . Superfícies [6] 
11/18 . Balaustradas; Corrimões (grades protetoras em navios B 

63 B; para pontes E 01 D 19/10; para estradas E 01 F 
13/00, 15/00; cercas E 04 H 17/00) 

13/00 Coberturas ou revestimentos, por ex., para paredes ou 
tetos (soalho 15/00; decoração de superfícies, trabalho em 
mosaico B 44, por ex., forração ou revestimento de parede com 
papel B 44 C 7/00; feitos de papel contínuo, por ex., de tecidos 
ou de papel de parede D 03 D, D 04 G, H D 06 N, D 21 H; 
construção de tetos E 04 B 9/00; telhados ou coberturas 
similares estanques contra precipitações E 04 D) [3] 

13/02 . de materiais plásticos que endurecem após a aplicação, por 
ex., gesso (tratamento de superfície na técnica da pintura B 
44 D; massas inorgânicas ou betuminosas C 04 B; 
materiais plásticos orgânicos C 08 L) 

13/04 . . Bases para gesso (subtetos com meios de suporte para 
o gesso E 04 B 9/06) 

13/06 . . . Cercaduras protetoras de arestas 
13/08 . compostos de vários elementos similares, por ex., apoiados 

em mantas (bordas, rodapés 19/02) 
13/10 . . de madeira 
13/12 . . de metal 
13/14 . . de pedra ou de materiais pedregosos; de vidro 
13/16 . . de fibras ou aparas 
13/18 . . de materiais plásticos orgânicos com ou sem reforços 

ou materiais de enchimento (de fibras ou aparas 
ligadas por matéria plástica 13/16) 

15/00 Assoalhamento (degraus de escada 11/104; revestimentos não 
essencialmente adaptados a assoalhos 13/00; bordas, rodapés 
19/02; raspadeiras para limpar solas de sapatos A 47 L 23/24; 
de materiais similares aos de rodovias E 01 C; pisos de base ou 
inacabados E 04 B 5/00) [6] 

15/02 . Assoalhamento ou camadas de soalho compostos de vários 
elementos similares (de manta 15/16) 
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15/022 . . Assoalhamento consistindo em placas de parquete 
sobre uma subcamada não enrolável de outro material, 
por ex., tábua, concreto, cortiça [2] 

15/024 . . Soalhos falsos em seções, por ex., soalhos para 
computadores 

15/04 . . exclusivamente de madeira, por ex., com elementos de 
ligação feitos de madeira (parquete enrolável 15/16) 

15/06 . . de metal, quer ou não em combinação com outros 
materiais (grades como elementos de construção E 04 
C 2/42) 

15/08 . . exclusivamente de pedra ou de material pedregoso, por 
ex., concreto; de vidro 

15/10 . . de outros materiais, por ex., materiais fibrosos ou de 
aparas, materiais plásticos orgânicos, magnesita, 
papelão duro 

15/12 . Assoalhamento ou camadas de soalho feitos de massas 
preparadas in situ , por ex., soalhos de magnesita sem 
juntas, pisos de pedaços de mármore embutidos em 
cimento (massas inorgânicas ou betuminosas C 04 B; 
massas de materiais plásticos orgânicos C 08 L) 

15/14 . . Estrutura de juntas, por ex., tiras divisórias (juntas de 
vedação não restritas a assoalhamento E 04 B 1/68) 

15/16 . Assoalhamento, por ex., parquete assentado em mantas 
flexíveis; Mantas especialmente adaptadas a 
assoalhamentos (soalhos montados elasticamente, por ex., 
soalhos montados sobre molas 15/22; linóleo, D 06 N; 
mantas em geral, fabricação de mantas, - ver as classes 
pertinentes) 

15/18 . Camadas isolantes colocadas separadamente; Outras 
medidas complementares de isolamento; Soalhos 
flutuantes (isolamento de edificações em geral E 04 B 
1/62) 

15/20 . . para isolamento acústico 
15/22 . Soalhos de montagem elástica, por ex., soalhos montados 

em molas (colocados como manta 15/16) [2] 

17/00 Condutos verticais; Canais, por ex., para drenagem (canos 
em geral F 16 L; sistemas de encanamentos F 17 D) 

17/02 . para remover gases de combustão, por ex., gases de 
chaminés (chaminés independentes E 04 H 12/28; ligações 
entre lareira e chaminé, guarnições para chaminés, tampas 
para orifícios de limpeza de chaminés F 23 J; chapéus de 
chaminés F 23 L); Elementos de construção especialmente 
destinados a este fim, por ex., tijolos de forma especial ou 
conjuntos dos mesmos 

17/04 . Condutos ou canais de suprimento de ar 
17/06 . Poços para penetração de luz, por ex., para porões 
17/08 . para receber linhas de serviço, por ex., cabos, canos 

(tampas que dão acesso aos condutos ou canais, às vigias 
de inspeção 19/08) [6] 

17/10 . Disposições em edificações para remoção de lixo (latas de 
lixo, coleta ou remoção de detritos B 65 F) 

17/12 . . Calhas 

19/00 Outros detalhes ou partes estruturais para trabalhos de 
acabamento em edificações (escadas, por ex., grampos de 
ferro E 06 C 9/04) 

19/02 . Cercaduras; Tiras de acabamento, por ex., gregas; 
Molduras côncavas para iluminação (para proteção de 
bordas de gesso 13/06) 

19/04 . . para utilização entre piso e teto e a parede, por ex., 
rodapés 

19/06 . . especialmente destinadas à fixação de painéis 
19/08 . Armários embutidos; Proteções para nichos; Tampas para 

aberturas que dão acesso a instalações (portinholas para 
limpeza de chaminés F 23 J) 

19/10 . Grades embutidas, por ex., raspadeiras para calçados 

21/00 Implementos para trabalhos de acabamento em edificações 
(para processamento ou tratamento de elementos de construção 
de pedra ou materiais pedregosos B 28 D; destinados 
especificamente a detalhes especiais incluídos nos grupos 
anteriores, ver os grupos pertinentes a esses detalhes) 

21/02 . para aplicação de massas plastificadas à superfície, por ex., 
reboco de paredes (especialmente para assoalhamento 
21/20; aplicação de líquidos ou outros materiais fluentes a 
superfícies em geral B 05; artes decorativas B 44) 

21/04 . . Moldes ou gabaritos; Réguas para emboçador 
21/05 . . . Suportes para réguas de emboçador 
21/06 . . Implementos para aplicar gesso, material isolante ou 

similares 
21/08 . . . implementos mecânicos (21/14 tem prioridade; 

dispositivos de pulverização em geral B 05 B; jato 
de areia B 24 C) 

21/10 . . . . de ação centrífuga 
21/12 . . . . acionados pela pressão de gás, por ex., pressão 

de vapor 
21/14 . . . em condutos, por ex., chaminés 
21/16 . . Implementos para pós-tratamento de gesso ou 

similares, por ex., ferramentas para alisamento, trolhas 
de perfil 

21/165 . para acabamentos de juntas, por ex., implementos para 
raspar ou encher juntas, junteiras (ferramentas de pedreiros 
E 04 G 21/16; reparações, por ex., enchimento de fendas, E 
04 G 23/02) [3] 

21/18 . para assentamento de lajes ou placas em paredes ou tetos 
(ferramentas para trabalhos em mosaicos B 44 C) 

21/20 . para colocação de soalhos (feitos de materiais similares aos 
de rodovias ou pavimentações E 01 C) 

21/22 . . de elementos individuais, por ex., grampos para 
soalhos 

21/24 . . de massas preparadas in situ por ex., ferramentas para 
alisar 

21/26 . para montagem de escadas, por ex., ferramentas para 
marcar degraus 

21/28 . para envidraçamento (cortadores de vidro C 03 B 33/10) 
21/30 . . Espremedores ou pistolas para aplicação de massas 
21/32 . . Espátulas para massa; Removedores de massas 
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E 04 G ANDAIMES; ARMAÇÕES; FECHAMENTOS; IMPLEMENTOS OU OUTROS ACESSÓRIOS DE CONSTRUÇÃO OU SUA 
UTILIZAÇÃO; MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS; REPARO, 
DEMOLIÇÃO E OUTROS TRABALHOS EM EDIFICAÇÕES JÁ EXISTENTES  

 
Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “andaime” inclui outros suportes para fins semelhantes. 

 
Índice da Subclasse 
 
ANDAIMES 
 Apoiados no chão; suportados 
 pela edificação .........................................................1/00/ 3/00 
 Peças; elementos  
 de montagem ...........................................................5/00; 7/00 
ARMAÇÕES, FÔRMAS OU FECHAMENTOS 
 De uso geral......................................................................9/00 
 De uso especial.........................................11/00, 13/00, 15/00 

 Peças de montagem, peças auxiliares ............................ 17/00 
 Tratamento auxiliar ........................................................ 19/00 
OUTROS IMPLEMENTOS OU ACESSÓRIOS 
 Disposições provisórias para o acesso ........................... 27/00 
 Preparo ou transporte de materiais ................................. 21/00 
 Escoras ........................................................................... 25/00 
TRABALHOS EM EDIFICAÇÕES  
JÁ EXISTENTES.......................................................................... 23/00 

 

Andaimes de trabalho ou andaimes de segurança 

1/00 Andaimes apoiados principalmente no chão 
1/02 . compostos principalmente de elementos alongados em uma 

só dimensão, por ex., postes, mastros de treliça, com ou 
sem partes terminais de forma especial, ligados entre si por 
qualquer meio apropriado 

1/04 . . sendo os elementos exclusivamente postes, hastes, 
vigas ou outros elementos de forma similar e de seção 
transversal simples 

1/06 . . . compreendendo elementos com partes em forma de 
haste ou tubos unidos uns aos outros pelas 
extremidades, com ou sem elementos de ligação 
separados 

1/08 . . . presos uns aos outros por parafusos ou elementos 
similares de penetração 

1/10 . . . . Estruturas em madeira 
1/12 . . compreendendo elementos de seção transversal 

especial, por ex., composta ou com saliências ou 
similares ou aberturas laterais para suporte ou 
adaptação de outros elementos 

1/14 . compreendendo principalmente elementos pré-montados 
formando armações ou elementos correlatos, por ex., de 
hastes em forma de L, H ou em forma de caixa, com ou 
sem peças de reforço (1/15 tem prioridade) 

1/15 . compreendendo principalmente meios especiais para 
suportar ou formar plataformas (1/20 tem prioridade); 
Plataformas 

1/16 . compreendendo principalmente elementos simples e 
elementos formados de maneira a dar rigidez à estrutura 

1/18 . ajustáveis na altura 
1/20 . . Andaimes compreendendo elementos verticais e 

disposições de suporte de peças transversais ou 
plataformas em posições diferentes ao longo dos 
mesmos 

1/22 . . Andaimes com plataforma em uma subestrutura 
extensível, por ex., de tipo telescópico ou com 
mecanismos pantográficos 

1/24 . compreendendo principalmente estruturas especiais de 
base; compreendendo principalmente peças de aderência 
ao solo, por ex., escoras inclinadas, rodas (peças 5/00) 

1/26 . Estruturas auxiliares para andaimes, por ex., degraus, 
coberturas de proteção, grades 

1/28 . destinadas a fornecer suporte apenas para pequenas alturas 
1/30 . . Andaimes formados por escadas 
1/32 . . Outros suportes independentes, por ex., utilizando 

cavaletes (estrados ou cavaletes em geral F 16 M 
11/00) 

1/34 . Estruturas de andaimes podendo ser dobrados em partes 
prismáticas ou planas ou podendo ser viradas para baixo 

1/36 . Andaimes para partes especiais de edificações ou para 
edificações de forma especial, por ex., para escadas, 
cúpulas, abóbadas 

3/00 Andaimes suportados principalmente pela estrutura da 
edificação, por ex., ajustáveis na altura (1/00 tem 
prioridade) 

3/02 . utilizáveis sem necessidade de disposições permanentes na 
edificação 

3/04 . . fixos a um lado da edificação (3/10 tem prioridade) 
3/06 . . . compreendendo cantileveres que são montadas de 

forma removível na edificação, por ex., em 
aberturas de janelas 

3/08 . . . adaptados para serem fixos a paredes por ganchos 
ou similares, por ex., andaimes de cavaletes 

3/10 . . Andaimes suspensos ou bailéus, por ex., que podem 
ser deslocados ou que têm plataformas de 
deslocamento vertical 

3/12 . . Andaimes especialmente adaptados a trabalhos em 
telhados 

3/14 . exigindo disposições permanentes na edificação, por ex., 
trilhos; Disposições permanentes do tipo de andaimes para 
trabalhos de inspeção ou reparos 

3/16 . . Plataformas móveis ou andaimes suspensos; Suportes 
móveis para os mesmos (3/10 tem prioridade) 
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5/00 Peças para andaimes de trabalho (montagens 7/00) 
5/02 . Pés para andaimes, por ex., com meios de ajustagem 
5/04 . Meios para fixar, suportar ou escorar andaimes em ou 

contra as edificações (fixações em geral F 16 B) 
5/06 . Consoles; Suportes angulares 
5/08 . Tábuas ou pranchas de andaimes (plataformas 1/15) 

7/00 Montagem de elementos do andaime (para estruturas em 
geral E 04 B 1/38; ligações em geral F 16 B) 

7/02 . com elementos de montagem separada 
7/04 . . Elementos flexíveis, com ou sem suportes, por ex., 

cordas, cabos, correntes (em geral F 16 G) 
7/06 . . Grampos rígidos para andaimes para ligar elementos 

de andaime da mesma forma 
7/08 . . . Grampos para elementos dispostos em paralelo 
7/10 . . . . Grampos de aperto automático, por ex., 

colchetes 
7/12 . . . Grampos ou pinças para elementos cruzados (7/22 

tem prioridade) 
7/14 . . . . para apertar os elementos de forma 

independente 
7/16 . . . . . em que as peças de aperto dos diversos 

elementos podem rodar em relação umas às 
outras 

7/18 . . . . para apertar os elementos uns contra os outros 
ou contra uma peça de amortecimento separada 
entre eles 

7/20 . . . unicamente para as extremidades dos elementos, 
por ex., para ligar elementos ponta com ponta 

7/22 . . . para elementos de andaime ligados lado a lado 
7/24 . . . Ligações compreendendo disposições abrangidas 

por mais de um dos subgrupos 7/08, 7/12, 7/20, 
7/22 

7/26 . . para utilização com elementos de andaime de forma 
especial 

7/28 . . Pinças ou fixações para prender tábuas (suportes 
angulares 5/06) 

7/30 . Barras ou elementos de andaime com peças de montagem 
fixos de forma não removível 

Andaimes, armações, ou fechamentos para modelagem de partes 
de edificações in situ (andaimes em geral 1/00; moldes para 
fabricação de unidades para edificações pré-fabricados ou escadas pré-
fabricadas B 28 B 7/22; armações ou fechamentos fazendo parte da 
construção E 04 B, C) [5] 

9/00 Elementos de fôrmas ou de fechamentos de uso geral  
9/02 . Tábuas de fôrmas ou elementos similares (9/08, 9/10 têm 

prioridade) 
9/04 . . sendo a superfície da fôrma de madeira [2] 
9/05 . . sendo a superfície da fôrma de matéria plástica [2] 
9/06 . . sendo a superfície da fôrma de metal [2] 
9/08 . Tábuas de fôrmas ou elementos similares, que podem ser 

desmontadas, dobradas ou enroladas 
9/10 . com particularidades adicionais tais como superfície de 

moldagem, de isolamento ou de aquecimento ou com 
permeabilidade à água ou ao ar 

11/00 Armações, fechamentos ou andaimes para fabricação de 
paredes, pisos, tetos ou telhados 

11/02 . para aposentos como um todo, andares inteiros ou 
edificações inteiras 

11/04 . para estruturas de forma esférica, esferoidal ou similares 
ou para cúpulas de seção horizontal ou vertical, circular ou 
poligonal; Armações infláveis (ligação de válvulas a 
corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00) 

11/06 . para paredes, por ex., curvas (11/04 tem prioridade) 
11/08 . . Armações que são completamente desmontadas depois 

de pegado o concreto e novamente armadas para o 
próximo vazamento (peças de montagem ou suportes 
para armações 17/00) 

11/10 . . . de elementos sem vigas (11/18 tem prioridade) 
11/12 . . . de elementos e vigas (11/18 tem prioridade) 
11/14 . . . . com vigas dispostas em linha com os 

elementos e entre os mesmos 
11/16 . . . . com vigas colocadas dentro da parede 
11/18 . . . para paredes duplas 
11/20 . . Armações móveis; Armações móveis para moldar 

estruturas cilíndricas, cônicas ou hiperbólicas; 
Gabaritos que servem de armações para colocar em 
posição blocos ou similares (11/04 tem prioridade) 

11/22 . . . Armações corrediças elevadas contínua ou 
escalonadamente e que ficam em contato com o 
concreto vazado durante a elevação; Disposições 
dos meios de elevação das mesmas 

11/24 . . . . Estrutura de macacos de suspensão ou de 
hastes de tração vertical para armações 
corrediças (unidades de içamento por tração 
em geral B 66 F) 

11/26 . . . cujo revestimento consiste em cintas, bandas, sem 
fim ou similares, guiadas por rolos acionados 

11/28 . . . Armações ascendentes, isto é, armações que não 
ficam em contato com o concreto vazado enquanto 
são elevadas de camada em camada 

11/30 . . . . que são elevadas de camada em camada por 
rotação, inclinação ou outro movimento similar 
em torno de um eixo horizontal 

11/32 . . . Armações inclináveis ou mesas basculantes para 
fabricação de paredes como um todo ou de partes 
de paredes in situ  

11/34 . . . Moldes de movimento horizontal para fazer 
paredes em blocos ou em seções (11/26 tem 
prioridade) 

11/36 . para pisos, tetos ou telhados de superfícies planas ou 
curvas 

11/38 . . para tetos planos de concreto 
11/40 . . para tetos de caixões ou com nervuras 
11/42 . . . com vigas de metal ou de concreto pré-fabricado 
11/44 . . . com vigas de suporte para o fechamento, utilizadas 

ao mesmo tempo como reforço permanente das 
nervuras 

11/46 . . . em forma de chapéu ou calha recobrindo a nervura 
ou a seção entre duas nervuras ou recobrindo uma 
nervura e a seção plana adjacente de piso ou de 
teto 

11/48 . . Estruturas de suporte para fechamentos ou armações 
para pisos ou telhados (escoras 25/00) 

11/50 . . . Traves, vigas ou similares como elementos de 
suporte para armações (elementos, por ex., 
consoles para fixação a paredes 17/16; traves 
destinadas a construir parte da construção E 04 C 
3/02) 

11/52 . . . . de diversas unidades dispostas umas depois das 
outras 
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11/54 . . . . do tipo extensível, com ou sem calços de 
suporte ajustável, talas de união ou similares 

11/56 . . . . . do tipo telescópico 

13/00 Andaimes, armações ou fechamentos para partes especiais 
de edificações, por ex., escadas, degraus, cornijas, sacadas 

13/02 . para colunas ou pilares similares; Meios especiais de 
ligação ou de aperto para esse fim 

13/04 . para someiros, vigas ou travessas a serem encaixadas 
separadamente; Meios especiais de ligação ou de aperto 
para esse fim (elemento, por ex., consoles, para fixação a 
paredes 17/16) 

13/06 . para escadas, degraus, cornijas, sacadas ou outras peças 
que se projetam da parede 

15/00 Armações ou fechamentos para fazer aberturas, cavidades, 
fendas ou canais (constituindo parte do fechamento de 
paredes 11/06) 

15/02 . para janelas, portas ou similares 
15/04 . Núcleos para furos de ancoragem ou similares 
15/06 . para cavidades ou canais em paredes ou pisos, por ex., para 

construção de chaminés 

17/00 Peças de montagem ou outras peças auxiliares para 
armações, estruturas de andaimes ou fechamentos 

17/02 . Meios de ligação ou fixação para elementos não metálicos 
de armação ou reforço 

17/04 . Meios de ligação ou de fixação para elementos metálicos 
de armação ou reforço 

17/06 . Meios para atar; Espaçadores 
17/065 . . Meios para atar, cujos elementos de tensão são 

rosqueados de modo a possibilitar sua fixação ou 
tensionamento [5] 

17/07 . . Meios para atar, cujos elementos de tensão são fixados 
ou tencionados por meio de elementos em forma de 
cunha [5] 

17/075 . . Meios para atar, cujos elementos são fixados ou 
tencionados por outros meios [5] 

17/12 . . com braços que agarram as armações 
17/14 . Disposições para reforço ou escoramento de paredes de 

armações; Dispositivos para alinhamento de fôrmas (25/00 
tem prioridade) 

17/16 . Peças, por ex., consoles, para adaptação à parede como 
suporte de traves, vigas ou similares que sustentam 
armações ou moldes para pisos, someiros ou travessas 

17/18 . Dispositivos para suspender ou chumbar elementos de 
fôrma às vigas localizadas nos tetos, por ex., ganchos 

19/00 Tratamento auxiliar de formas, por ex., desmontagem; 
dispositivos de limpeza (composições lubrificantes C 10 M) 

 

 

21/00 Preparo, transporte ou manipulação dos materiais de 
construção in situ ; Outros dispositivos ou medidas 
relativas a trabalhos de construção (manipulação de 
materiais pedregosos B 28 D; transporte em geral B 65 G; 
dispositivos de içamento B 66; instrumentos de medição G 01) 

21/02 . Transporte ou manipulação de concreto ou de massas 
similares passíveis de serem amontoadas ou vazadas 
(manipulação de concreto em geral, por ex., betoneiras B 
28 C; composição de concreto C 04 B; construção e 
alisamento de soalhos feitos de material similar ao das 
rodovias ou pavimentações E 01 C; em relação a barragens 
E 02 B 7/00; em relação a fundações E 02 D 15/00; em 
relação a trabalhos de acabamento E 04 F) 

21/04 . . Dispositivos para transportar e distribuir, ao mesmo 
tempo (bombas para concreto F 04) 

21/06 . . Solidificação do concreto, por ex., por aplicação de 
vácuo antes de seu endurecimento (para construção de 
rodovias E 01 C 19/00; dispositivos para solidificação, 
também, do solo E 02 D 3/02) 

21/08 . . . Vibradores internos  
21/10 . . Dispositivos para nivelar, por ex., gabaritos ou tábuas 

(ferramentas de alisamento E 04 F 21/16, 21/24) 
21/12 . Montagem de inserções de reforço; Protensão (tubos de 

revestimento para membros de protensão E 04 C 5/10; 
meios de ancoragem E 04 C 5/12; ligações de elementos e 
espaçadores de reforço E 04 C 5/16) 

21/14 . Transporte ou montagem de elementos de construção 
(telhados E 04 D; trabalhos de acabamento E 04 F) 

21/16 . . Ferramentas ou dispositivos (dispositivos para levantar 
cercas E 04 H 17/26) 

21/18 . . . Ferramentas de ajustagem; Gabaritos 
21/20 . . . para aplicação de argamassas 
21/22 . . . para assentar elementos de construção com 

argamassas, por ex., máquinas para assentar tijolos 
21/24 . Medidas de segurança ou de proteção para evitar danos a 

partes da edificação ou a trabalhos de acabamento durante 
a construção (como estruturas auxiliares de andaimes 1/26) 

21/26 . . Meios de escoramento para partes de paredes; Suportes 
ou similares, por ex., para manter no lugar paredes pré-
fabricadas (25/00 tem prioridade; em edificações já 
existentes 23/04) 

21/28 . . contra influências climáticas desfavoráveis 
21/30 . . contra estragos mecânicos ou sujeira, por ex., capas 

protetoras para escadas 
21/32 . Medidas de segurança ou proteção para pessoas durante a 

construção de edificações (relativas a andaimes 1/00, 3/00; 
cordas ou correias para operações salva-vidas A 62 B 1/16, 
35/00; ferramentas para escalada, por ex., grampos de ferro 
para escalar mastros, A 63 B 27/00) 

23/00 Trabalhos em edificações já existentes (em fundações E 02 
D 35/00, 37/00; em relação a isolamentos E 04 B; trabalhos 
subseqüentes ou de acabamento E 04 F) 
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Nota 
 
Em adição ao assunto referido neste grupo, os assuntos 
relativos a trabalhos realizados em edificações já existentes e 
que sejam análogos àqueles utilizados em construção de novas 
edificações são classificados nos grupos apropriados para 
construção. [5] 

 
23/02 . Reparos, por ex., enchimento de fendas; Restauração; 

Alteração; Aumento 
23/03 . . especialmente adaptado para telhados, por ex., para 

assentar áticos [5] 
23/04 . Escoramento de edificações ou partes de edificações 

danificados ou ameaçados, por ex., em virtude de ataques 
aéreos (escoras 25/00) 

23/06 . Separação, içamento, remoção de edificações; Execução de 
subestrutura nova 

23/08 . Demolição de edificações (de cercas E 04 H 17/26) 

25/00 Escoras ou suportes (especialmente destinados para trabalhos 
em minas E 21 D 15/00); Calços 

25/02 . não telescópicos 
25/04 . telescópicos 
25/06 . . com elementos presos uns aos outros por meios rígidos 
25/08 . . com elementos presos entre si por fricção ou aperto 

27/00 Disposições provisórias para dar acesso de um nível a 
outro, a homens ou veículos, por ex., degraus, rampas (para 
andaimes 1/26; passadiços B 63; elevadores B 66; pontes 
transportáveis E 01 D 15/00; escadas ou rampas permanentes E 
04 F 11/00; escadas E 06 C) 

 

E 04 H EDIFICAÇÕES OU ESTRUTURAS SIMILARES PARA FINS ESPECIAIS; PISCINAS PARA NATAÇÃO OU 
RECREAÇÃO; MASTROS; CERCAS; TENDAS OU ABRIGOS PROVISÓRIOS EM GERAL (fundações E 02 D) [4] 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– primordialmente, o plano geral de edificações como um todo; 
– detalhes que são peculiares a determinadas edificações ou edificações para finalidades especiais, especificados nos grupos; 
– abrigos provisórios em geral e abrigos de construção similar a tendas. [4] 

(2) Esta subclasse não abrange : 
– abrigos tendo aplicação específica, os quais são abrangidas por local apropriado, por ex., proteções de cadeiras contra o tempo A 47 

C 7/66, dosséis de cama A 47 C 29/00, pára-sóis ou toldos para edificações E 04 F 10/00. [4] 
(3) Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 

– “edificações” não exclui estruturas de obras públicas e outras construções; 
– “tendas” significa uma tenda ou coberta com meios de suporte, por ex., armação e uma cobertura flexível. [4] 

Índice da Subclasse 
 
EDIFICAÇÕES 
 para moradia ou escritório................................................1/00 
 para uso público................................................................3/00 
 para fins industriais ou agrícolas; 
 para estacionamento................................................5/00; 6/00 
PISCINAS PARA NATAÇÃO OU RECREAÇÃO .......................4/00 
RESERVATÓRIOS.........................................................................7/00 

EDIFICAÇÕES QUE OFERECEM PROTEÇÃO ESPECIAL...... 9/00 
TORRES, MASTROS, CHAMINÉS ............................................ 12/00 
MONUMENTOS, TÚMULOS..................................................... 13/00 
EDIFICAÇÕES PARA COMBINAÇÕES DE USOS 
DIFERENTES, EDIFICAÇÕES EM QUE SE PODE  
PENETRAR DE CARRO.............................................................. 14/00 
TENDAS, ABRIGOS PROVISÓRIOS......................................... 15/00 
TAPADAS, CURRAIS.................................................................. 17/00 

 

1/00 Edificações ou grupos de edificações para moradia ou 
escritórios; Plano geral, por ex., coordenação modular, 
andares intercalados (3/00 tem prioridade; edificações para 
duas ou mais finalidades, por ex., edificações em que se pode 
penetrar de carro 14/00; construção de edificações em geral E 
04 B 1/00) 

1/02 . Casas residenciais; Edificações para habitação provisória 
(pequenas edificações para ocupação limitada 1/12) 

1/04 . . Prédios de apartamentos dispostos em dois ou mais 
níveis 

1/06 . Edificações para escritórios; Bancos (1/12 tem prioridade; 
móveis ou equipamento para escritórios, lojas ou armazéns 
A 47 F) 

1/12 . Edificações pequenas ou outras edificações para ocupação 
limitada, erguidos ao ar livre ou dispostos em edificações, 
por ex., quiosques, abrigos para paradas de ônibus ou para 
postos de gasolina, telheiros para plataformas de estradas 
de ferro, guaritas de vigias, cabinas para experimentar 
roupas (biombos móveis como equipamento doméstico A 
47 G 5/00) 

1/14 . . Cabinas telefônicas 
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3/00 Edificações ou grupos de edificações para fins públicos ou 
similares; Instituições, por ex., enfermarias, prisões (partes 
de edificações para ocupação individual, por ex., cubículos, 
1/00; estruturas que abrangem uma ampla área livre E 04 B 
1/342) 

3/02 . Hotéis; Motéis; Cafés; Restaurantes; Lojas; Grandes lojas 
de seções 

3/04 . . Restaurantes ou lojas com disposições para auto-
serviço (balcões de pagamento A 47 F 9/02; móveis ou 
instalações especialmente adaptados a supermercados 
A 47 F 10/00; sob o ponto de vista de transporte B 65 
G; dispositivos acionados por moedas G 07 F) 

3/06 . Museu; Bibliotecas 
3/08 . Hospitais, enfermarias ou similares; Escolas; Prisões 
3/10 . para reuniões, divertimentos ou esportes 
3/12 . . Tribunas, arquibancadas ou terraços para espectadores 

(auditórios 3/30; cadeiras, tamboretes, bancos  
A 47 C) [2] 

3/14 . . Ginásio; Outras edificações para a prática de esportes 
(tribunas 3/12) 

3/16 . . . para natação (piscinas para natação ou recreação 
4/00) [5] 

3/22 . . Teatros; Salas de concerto; Estádios para radiodifusão, 
cinematografia, televisão ou fins similares (edificações 
em que também se pode penetrar de carro 14/00; 
equipamentos para teatros ou salas de concerto  
A 63 J) [2] 

3/24 . . . Características estruturais de palcos 
3/26 . . . . Palcos giratórios; Palcos rebaixáveis 

(dispositivos para levantar ou abaixar pessoas 
A 63 J 5/12) 

3/28 . . . . Plataformas desmontáveis ou transportáveis 
3/30 . . . Características estruturais de auditórios (cadeiras, 

tamboretes, bancos A 47 C; detalhes de edificações 
com vistas a efeitos acústicos E 04 B 1/99) 

4/00 Piscinas para natação ou recreação (geradores de onda para 
banheiras A 47 K 3/10; separação B 01 D; tratamento da água 
C 02 F; bombas produzindo ondas F 04 D 35/00) [5] 

4/02 . formadas in situ [5] 
4/04 . pré-fabricadas ou compostas por elementos pré-fabricado 

[5] 
4/06 . Dispositivos de segurança; Coberturas para piscinas [5] 
4/08 . . Coberturas constituídas de elementos rígidos [5] 
4/10 . . Coberturas de material flexível [5] 
4/12 . Dispositivos ou disposições para fazer a água circular [5] 
4/14 . Partes, detalhes ou acessórios não incluídos em outro local 

[5] 
4/16 . . especialmente adaptados para limpeza (dispositivos de 

limpeza próprios para embarcações B 63 B 59/00) [5] 

5/00 Edificações ou grupos de edificações para fins industriais 
ou agrícolas (construção de edificações em geral E 04 B 1/00) 

5/02 . Edificações ou grupos de edificações para fins industriais, 
por ex., para usinas de força, fábricas (edificações 
constituindo parte de usinas de refrigeração 5/10; 
estruturas de edificações para estacionamento de veículos 
6/00) 

5/04 . . Casas de transformadores; Subestações ou casa de 
máquinas [5] 

5/06 . . Poços ou estruturas de edificações para inspeção ou 
serviços (poços de inspeção ou outras câmaras de 
inspeção em geral E 02 D 29/12) 

5/08 . Edificações ou grupos de edificações para fins agrícolas 
(silos 7/22; locais para depósito de estrume A 01 C 3/02; 
estufas para plantas A 01 G 9/14) 

5/10 . Edificações constituindo parte de instalações de 
refrigeração 

5/12 . . Torres de resfriamento (torres em geral 12/00; 
equipamento de resfriamento F 28) 

6/00 Edificações para estacionamento de veículos, material 
rodante, aeronaves, embarcações ou veículos similares, por 
ex., garagens (tendas para uso como garagem 15/00; cavaletes 
para bicicletas B 62 H; abrigo de barcos em terra B 63 C 
15/00; construção de superfícies apoiadas no solo E 01 C; 
demarcação de áreas de estacionamento no solo E 01 F 9/00; 
construção de edificações em geral E 04 B 1/00) 

6/02 . Pequenas garagens, por ex., para um ou dois carros (fixas 
ou apoiadas no veículo B 62 D; pré-fabricadas e sem 
divisões internas E 04 B 1/343) 

6/04 . . sobre rodas, articuladas, dobráveis, telescópicas, 
oscilantes ou deslocáveis de outra maneira (edificações 
transportáveis ou desmontáveis em geral E 04 B 1/343) 

6/06 . . com meios para deslocar ou içar veículos 
6/08 . Garagens para muitos veículos 
6/10 . . sem meios mecânicos para deslocar ou içar veículos, 

por ex., com rampas fixas em espiral, com rampas 
móveis 

6/12 . . com meios mecânicos para deslocar ou içar veículos 
6/14 . . . com correntes transportadoras sem fim com 

elementos de carga de deslocamento vertical, por 
ex., elevadores de rosário 

6/16 . . . Garagens em forma de roda ou tambor girando em 
torno de um eixo horizontal 

6/18 . . . com meios para transporte somente em sentido 
vertical ou, independentemente, nos sentidos 
vertical e horizontal (6/14 tem prioridade) 

6/20 . . . . caracterizado pelo uso das correntes 
transportadoras ou rolos rotativos para 
transporte horizontal 

6/22 . . . . caracterizados pelo uso de plataformas móveis 
para transporte horizontal 

6/24 . . . . caracterizados pelo uso de carros de carga para 
transporte horizontal 

6/26 . . . . caracterizados pelo uso de pisos ou seções de 
pisos inclináveis; caracterizados pelo uso de 
rampas móveis 

6/28 . . . . caracterizados pelo uso de plataformas ou anéis 
rotativos para o transporte horizontal 

6/30 . . . com meios de transporte somente no sentido 
horizontal 

6/32 . . . . caracterizados pelo uso de correntes 
transportadora ou rolos rotativos 

6/34 . . . . caracterizado pelo uso de plataformas móveis 
6/36 . . . . caracterizados pelo uso de carros de carga de 

deslocamento livre 
6/38 . . . . caracterizados pelo uso de pisos ou seções de 

pisos inclináveis 
6/40 . . . . caracterizados pelo uso de plataformas ou anéis 

rotativos 
6/42 . Dispositivos ou disposições peculiares a garagens não 

incluídos em outro local, por ex., dispositivos de fixação, 
dispositivos de segurança 
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6/44 . para guarda de aeronaves (estruturas que abrangem uma 
ampla área livre E 04 B 1/342) 

7/00 Construção ou montagem de reservatórios para 
armazenamento a granel empregando técnicas de 
engenharia civil, in situ ou fora (sob o aspecto de torre 
12/00; sob o aspecto de armazenamento, por ex., telhado 
flutuante, dispositivos de vedação, dispositivos de enchimento 
ou de esvaziamento B 65 D, G, F, 17 B, C; fundações E 02 D 
27/38) [2] 

7/02 . Reservatórios para fluidos ou gases; Seus suportes 
(disposições ou adaptações de reservatórios para 
abastecimento de água E 03 B 11/00) [2] 

7/04 . . principalmente de metal 
7/06 . . . com eixo vertical 
7/14 . . . em forma de esferas 
7/16 . . . com eixo horizontal 
7/18 . . principalmente de concreto, por ex., concreto armado 

ou outro material pedregoso 
7/20 . . . Estruturas protendidas 
7/22 . Reservatórios para sólidos fluentes, por ex., silos, 

carvoeiras; Seus suportes [2] 
7/24 . . Construções, com ou sem paredes perfuradas, 

dependendo da utilização de materiais específicos 
7/26 . . . principalmente de concreto, por ex., concreto 

armado ou outro material pedregoso 
7/28 . . . . compostos de elementos especiais de 

construção 
7/30 . . . principalmente de metal 
7/32 . . . principalmente de madeira 

9/00 Edificações, grupos de edificações ou abrigos, adaptados 
para resistir a ou oferecer proteção contra influências 
externas anormais, por ex., ação bélica, terremoto, climas 
extremos (edificações flutuantes B 63 B; aspectos de 
fundações E 02 D; construções de edificações em geral E 04 B; 
apoios ou suportes similares permitindo movimento E 04 B 
1/36; detalhes especiais, relativamente ao isolamento ou a 
outro tipo de proteção E 04 B 1/62; estruturas de suporte para 
edificações existentes ameaçados ou danificados bem como 
partes dos mesmos E 04 G 23/04; portas, janelas E 06 B 5/00; 
condicionamento de ar, ventilação F 24 F; camuflagem F 41 H 
3/00; celas ou quartos isolados com radiação perigosa G 21 F 
7/00) 

9/02 . resistentes a terremotos ou afundamento do solo 
(fundações E 02 D 27/34) 

9/04 . contra-ataques aéreos ou outras manifestações bélicas 
(dispositivos respiratórios A 62 B) 

9/06 . . Estruturas dispostas em ou constituindo parte de 
edificações 

9/08 . . . Estruturas dispostas sob edificações, por ex., 
abrigos antiaéreos 

9/10 . . Abrigos independentes; Disposição de paredes 
independentes à prova de estilhaços 

9/12 . . . inteiramente abaixo do nível do chão, por ex., 
galerias para abrigo antiaéreo (túneis, galeria de 
minas E 21 D) 

9/14 . contra outras influências perigosas, por ex., tufões, 
inundações 

9/16 . contra condições adversas, por ex., intempéries, pragas 

12/00 Torres; Mastros, Postes; Tubos de Chaminés; Torres de 
água; Métodos para construção dessas estruturas (torres de 
resfriamento 5/12; dispositivos de suporte para sinalização de 
estradas E 01 F 9/011; estacas de fundações E 02 D 5/22; 
fundações para mastros, postes ou chaminés E 02 D 27/42; 
elementos de construção alongados em geral E 04 C 3/00; 
grampos de ferro fixos para escaladas E 06 C 9/04; torres de 
perfuração de poços de petróleo E 21 B 15/00) [6] 

12/02 . Estruturas feitas de materiais específicos (12/16, 12/18 têm 
prioridade) 

12/04 . . de madeira 
12/06 . . . Estruturas do tipo de treliça 
12/08 . . de metal 
12/10 . . . Estruturas do tipo de treliça 
12/12 . . de concreto ou outro material pedregoso, com ou sem 

reforços internos ou externos, por ex., com 
revestimentos metálicos, com elementos permanentes 
de armação 

12/14 . . . Estruturas do tipo de treliça 
12/16 . Estruturas protendidas 
12/18 . móveis ou com seções móveis, por ex., rotativas, 

telescópicas (edificações giratórias E 04 B 1/346) 
12/20 . Meios de suporte lateral para esse fim, por ex., utilizando 

cabos de estai, esteios (âncoras de fundações E 02 D 5/80; 
meios de fixação de cabos ou cordas F 16 G 11/00) 

12/22 . Bases ou suportes para postes ou estacas 
12/24 . Travessões 
12/26 . Torres de extração para minas (elevadores B 66 B) 
12/28 . Tubos de chaminé, por ex., autônomos ou condutos 

similares (fundações E 02 D 27/42; chaminés como parte 
integrante de edificações E 04 F 17/02; ligações entre 
fornalha e chaminé, equipamento para chaminés F 23) 

12/30 . Torres de água (tanques B 65 D 88/00; utilização de 
tanques elevados E 03 B 11/12) 

12/32 . Mastros para bandeiras (bandeiras, estandartes, elementos 
de fixação dos mesmos G 09 F 17/00) 

12/34 . Disposições para erguer ou descer torres, mastros, tubos de 
chaminés ou similares  [6] 

13/00 Monumentos; Túmulos; Criptas funerárias; Columbários 
(escultura ou outras características artísticas B 44) 

14/00 Edificações para diversos fins combinados não abrangidos 
por um único grupo precedente desta subclasse, por ex., 
para dupla finalidade (3/02, 9/06 têm prioridade); 
Edificações em que se pode penetrar de carro 

15/00 Tendas ou abrigos provisórios em geral [4] 
15/02 . Tendas combinadas ou associadas de maneira particular a 

outros elementos [4] 
15/04 . . do tipo suspenso, por ex., a árvores, a suportes em 

balanço (armaduras de suporte 15/34) [4] 
15/06 . . Tendas apoiadas, pelo menos parcialmente, em 

veículos [4] 
15/08 . . . Toldos de trailers ou similares [4] 
15/10 . . Aquecimento, iluminação ou ventilação (dispositivos 

de aquecimento, iluminação ou ventilação per se , ver 
as classes apropriadas, por ex., F 21, F 24) [4] 

15/12 . . . Aquecimento [4] 
15/14 . . . Ventilação [4] 
15/16 . . . . do teto da tenda [4] 
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15/18 . Tendas com coberturas de seções múltiplas, por ex., 
pavilhões, tendas abobadadas, tendas de oficiais em 
campanha, tendas  de circo (infláveis 15/20); Tendas 
múltiplas, por ex., modulares [4] 

15/20 . Infláveis, por ex., erguidas, reforçadas ou suportadas por 
um fluido sob pressão (ligação de válvulas a corpos 
elásticos infláveis B 60 C 29/00; fôrmas infláveis para 
construção de paredes, pisos, tetos ou telhados in situ E 04 
G 11/04) [4] 

15/22 . . suportadas por pressão de ar no interior da tenda [4] 
15/24 . de forma cônica, por ex., tendas de índios [4] 
15/26 . Tendas suportadas por um mastro central (guarda-sol 

15/28) [4] 
15/28 . Tendas tipo guarda-sol [4] 
15/30 . transformável, por ex., de um tipo de tenda em um outro, 

de tenda em abrigo provisório, de cobertura de tenda em 
diversos artigos (bolsas ou pacotes transformáveis, em 
tendas A 45 F 4/04; sobretudos ou capas transformáveis 
em coberturas de tenda A 45 F 4/14) [4] 

15/32 . Partes, componentes, elementos construtivos, acessórios, 
equipamento de interior concebidos especialmente para 
tendas, por ex., cordas, bainha, entradas [4] 

15/34 . . Meios de suporte, por ex., armações [4] 
15/36 . . . em forma de arco (15/42 tem prioridade) [4] 
15/38 . . . . expansíveis, por ex., extensíveis [4] 
15/40 . . . . flexíveis [4] 
15/42 . . . tipo externo, por ex., no qual a armação fica do 

lado de fora da cobertura [4] 
15/44 . . . desmontável, por ex., do tipo dobrável (15/42 tem 

prioridade; estruturas de construções com partes 
articuladas em geral E 04 B 1/343) [4] 

15/46 . . . . telescópica e dobrável [4] 
15/48 . . . . dobráveis, i. e., com charneiras ou dobradiças 

(15/46 tem prioridade) [4] 
15/50 . . . . . pantográfica [4] 
15/52 . . . . . tipo paralelogramo [4] 
15/54 . . Coberturas de tendas ou abrigos provisórios (tetos de 

tendas ventilados 15/16) [4] 
15/56 . . Pisos [4] 

15/58 . . Fechamentos; Toldos; Guarda-sóis [4] 
15/60 . . Mastros [4] 
15/62 . . Estacas, piquetes ou similares [4] 
15/64 . . Ligações para a cobertura de tendas ou abrigos 

provisórios [4] 

17/00 Tapumes, por ex., cercas, tapadas, currais (características 
peculiares a cercas eletrificadas A 01 K 3/00, H 05 C; meios 
para permitir passagem através de cercas, barreiras ou 
similares E 06 B 11/00) 

17/02 . Cercas de arame (17/14 tem prioridade) 
17/04 . . caracterizado pelo uso de arame especialmente 

adaptado,por ex.,, arame farpado [1, 7] 
17/06 . . Peças para cercas de arame 
17/08 . . . Meios de fixação para as mesmas, por ex., 

elementos de forma especial para penetração no 
solo; Esteios ou similares (para torres ou mastros 
12/20; bases para postes 12/22) 

17/10 . . caracterizadas pela maneira de ligar o arame aos 
postes; Extensores verticais 

17/12 . . . sendo o arame colocado em fendas, ranhuras ou 
similares 

17/14 . Cercas feitas de elementos rígidos, por ex., com 
enchimentos adicionais de arame ou com postes 

17/16 . . utilizando elementos pré-fabricados em forma de 
painéis, por ex., molduras, aramados 

17/18 . . . Currais, isto é, cercas facilmente transportáveis ou 
desmontáveis 

17/20 . . Postes para esse fim 
17/22 . . . Meios de fixação para os mesmos, por ex., peças 

de forma especial para penetração no solo; Esteios 
ou similares (para torres ou mastros 12/20; bases 
para postes 12/22) 

17/24 . . Ligações para fixar fios suplementares a armações, 
postes ou gradis 

17/26 . Dispositivos para erigir ou remover cercas 
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E 05 FECHADURAS; CHAVES; GUARNIÇÕES DE JANELAS OU PORTAS; COFRES 
 

Nota 

Nesta classe, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
– “folha” é um termo geral para oscilável, deslizável ou qualquer outro tipo de portas ou janelas móveis. Este termo inclui também 

outras estruturas móveis tais como gavetas, tampas de caixas, porta-malas ou capôs de motores de carros, às quais os dispositivos de 
operação, montagem, engatamento ou travamento abrangidos por esta classe podem ser aplicados; 

– “umbral” significa qualquer elemento ao qual uma folha pode ser presa por um dispositivo de fixação. Não inclui uma armação que 
constitua parte da folha, mas pode ser outra folha; 

– “fechadura” significa, primordialmente, um dispositivo para liberar ou bloquear qualquer elemento que exija uma chave ou um 
mecanismo de permutação para ser solto. Entretanto, nos grupos E 05 B 1/00 a 9/00, 13/00 a 17/00, 39/00 a 47/00, 51/00, 53/00, 
63/00 e 65/00, o termo “fechadura” pode englobar outros dispositivos de retenção; 

– “ferrolho” significa um elemento deslizante, articulado ou móvel de qualquer outra maneira, tal como normalmente instalado em 
uma porta para mantê-la fechada por engate com um retentor colocado no umbral. Pode ser operado diretamente pela mão ou por 
um mecanismo ou por uma chave; pode ser um trinco (ver abaixo); 

– “trinco” significa um ferrolho disposto de forma a ser movido para a posição de liberação, pela força de uma mola ou outra força de 
recuo, quando uma folha encosta-se à armação ao se fechar, de maneira que não precise ser acionado à mão para fechar a folha, mas 
apenas para abri-la; 

– “aldrava” significa um elemento articulado, por dobradiça, ao umbral ou à folha de maneira a poder ser movido em direção à face 
da folha ou à armação para aí ser preso, por ex., por uma maçaneta, por um cadeado e seus grampos. 

E 05 B FECHADURAS; ACESSÓRIOS PARA FECHADURAS; ALGEMAS  

Índice da Subclasse 
 
FECHADURAS COM TRANQUETAS 
 Acionadas pela rotação da chave..............21/00, 23/00, 25/00 
 Armadas pela introdução da chave.................... 27/00 a 33/00 
FECHADURAS UTILIZÁVEIS COM CHAVES ESPECIAIS OU 
COM JOGOS DE CHAVE............................................................35/00 
FECHADURAS DE PERMUTAÇÃO OU DE  
SEGREDO ..........................................................................37/00, 49/00 
CADEADOS.......................................................................67/00, 37/00 
FECHADURAS COM DISPOSITIVOS DE 
AVISO OU DE MINUTARIA......................................... 39/00 a 45/00 
FECHADURAS COM DISPOSITIVOS DE ENGATE.. 55/00 a 61/00, 
 65/20 

 
 
FECHADURAS COM OUTRAS CARACTERÍSTICAS 
ESTRUTURAIS ESPECIAIS ....................................................... 63/00 
FECHADURAS PARA FINS ESPECIAIS............65/00, 69/00 a 75/00 
FUNCIONAMENTO OU CONTROLE 
DE FECHADURAS..........................................................47/00 a 53/00 
DETALHES OU ACESSÓRIOS DE FECHADURAS OU 
SIMILARES, CHAVES 
 Maçanetas ou punhos.............................................1/00 a 7/00 
 Outros detalhes ou acessórios de fechamento  
 ou trincos..............................................................9/00 a 17/00 
 Chaves ............................................................................ 19/00 
ALGEMAS.................................................................................... 75/00 

 

 

Peças de fechaduras ou similares para montagem sobre ou em 
folhas 

1/00 Maçanetas ou punhos para folhas (para móveis A 47 B 
95/02); Maçanetas, punhos ou botões de pressão para 
fechaduras ou trincos de batentes (5/00, 7/00 têm 
prioridade) 

1/02 . de material compacto 
1/04 . com elemento interno rígido e tampa ou tampas externas 
1/06 . de material em chapas 

3/00 Fixação de punhos a partes de fechaduras ou trincos 
3/02 . Fixação de punhos à haste por pinos ou rebites 
3/04 . Fixação da haste de punho à haste de fechadura por meio 

de parafuso, molas ou lingüetas 
3/06 . por meios dispostos em ou sobre o espelho da fechadura 
3/08 . Fixação da haste ao seguidor 

3/10 . por uma haste bipartida ou fendida no seguidor ou na haste 
de punho 

5/00 Punhos completamente embutidos na superfície da folha 
5/02 . podendo ser girados para fora antes do funcionamento 
5/04 . podendo ser deslocados paralelamente à folha depois de 

puxados para fora 

7/00 Punhos articulados em torno de um eixo paralelo à folha 
(5/00 tem prioridade) 

9/00 Caixas de mecanismo de fechaduras ou trincos (caixas de 
cadeados 67/02) 

9/02 . de fechaduras com lingüeta 
9/04 . de fechaduras com cilindro 
9/06 . Fixação das peças das caixas umas às outras 
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9/08 . Fixação das caixas de fechaduras de lingüeta ou de cilindro 
à folha 

9/10 . Dispositivos de montagem para as duas metades de fechaduras 
de cilindro duplo 

11/00 Dispositivos para impedir remoção das chaves das fech aduras 
11/02 . antes que a folha seja aferrolhada 
11/04 . antes que a folha seja fechada 
11/06 . para impedir a utilização de chaves mestras ou chaves 

inadequadas 

13/00 Dispositivos para impedir o uso da chave ou do punho ou de 
ambas 

13/02 . em forma de setores de espelhos, dispostos no buraco da 
fechadura 

13/04 . em forma de implementos em forma de garfo para agarrar e 
fixar a chave 

13/06 . em forma de prisões de ferrolho dispostos na passagem do 
palhetão da chave 

13/08 . formados por um ferrolho longitudinal ou uma barra 
transversal ligando o punho a uma peça ou acessório fixo da 
fechadura 

13/10 . formados por uma fechadura disposta no punho 

15/00 Outros detalhes de fechaduras; Peças para engate por meio de 
ferrolhos ou dispositivos de fechamento (dispositivos de fixação 
outros que não fechaduras ou associados a fechaduras E 05 C) 

15/02 . Placas de choque; Retentores; Lingüeta de grampos; Espelhos 
15/04 . Dispositivos de mola em fechaduras 
15/06 . Proteções de fechaduras 
15/08 . Guias para chaves; Pinos de chaves  
15/10 . Ferrolhos de fechaduras ou trincos de segurança 
15/12 . Pinos ou retentores para ferrolhos de segurança 
15/14 . Tranquetas  
15/16 . Utilização de materiais especiais para elementos de fechaduras 

(para punhos 1/00) 

17/00 Acessórios relativos a fechaduras (amortecedores E 05 F 5/00; 
meios para evitar a trepidação de folhas, E 05 F 7/04; meios para 
suportar o peso de folhas E 05 F 7/06) [4] 

17/02 . Dispositivos de acoplamento para portas duplas, isto é, duas 
portas uma atrás da outra e articuladas do mesmo lado 

17/04 . Dispositivos para acoplar o cilindro giratório de uma fechadura 
de cilindro simples ou duplo com o elemento acionador do 
ferrolho 

17/06 . Gabaritos para marcar a posição dos furos nas guarnições  de 
folhas  

17/08 . Dispositivos de lubrificação 
17/10 . dispositivos de iluminação em ou para fechaduras ou chaves 
17/12 . Dispositivos para remover chaves enguiçadas na fechadura 
17/14 . Tampas ou proteções para buracos de fechaduras  
17/16 . . em forma de pinos ou palhetões  
17/18 . . em forma de tampas ou corrediças  
17/20 . Meios independentes do mecanismo de fechamento para 

impedir uma abertura não autorizada, por ex., para bloquear o 
ferrolho em posição de fechamento (pinos ou retent ores 15/12) 
[4] 

17/22  Meios de funcionamento ou de comando de acessórios de 
fechaduras ou de dispositivos de retenção, i. e., outros que não 
os elementos de retenção, por ex., interruptor, indicadores 
(39/00 a 45/00 têm prioridade) [4] 

 

19/00 Chaves; Seus acessórios (fabricação de chaves, ver os locais 
pertinentes, por ex., B 21 D 53/42; fresagem de ranhuras em chaves 
B 23 C 3/35) 

19/02 . Estrutura de haste da chave 
19/04 . Estrutura do aro da chave; Estrutura de chaves planas 
19/06 . Palhetões de chaves; Palhetões de chaves planas 
19/08 . . Formas especiais de palhetões de chaves, por ex., 

palhetões duplos, palhetões escamoteáveis 
19/10 . Fixação do palhetão e do aro à haste da chave 
19/12 . Chaves com diversos palhetões que se deslocam uns em 

relação aos outros quando em uso 
19/14 . Chaves duplas 
19/16 . Chaves extremamente finas que funcionam sem rotação 
19/18 . Chaves ajustáveis antes do uso 
19/20 . Chaves mestras; Dispositivos para forçar fechaduras; 

Outros dispositivos para fins similares 
19/22 . Chaves com dispositivos para indicar se a última operação 

foi para fechar ou abrir 
19/24 . Sinais distintivos de chaves 
19/26 . Utilização de materiais especiais para chaves 

Fechaduras com chaves rotativas que deslocam tranquetas 
lameliformes perpendiculares à chave  

21/00 Fechaduras com tranquetas que não acompanham o 
movimento do ferrolho 

21/02 . com tranquetas idênticas 
21/04 . com pinos de trava na tranqueta (21/02 tem prioridade) 
21/06 . Fechaduras cilíndricas, por ex., fechaduras protetoras 

23/00 Fechaduras com tranquetas que acompanham o 
movimento do ferrolho 

25/00 Fechaduras com tranquetas especiais 
25/02 . com tranquetas em cujo recorte se desloca o palhetão da 

chave 
25/04 . com tranquetas em que o pino da trava é guiado de uma 

posição fechada para a outra em sentido inclinado 
25/06 . com tranquetas em que o pino da trava é guiado de uma 

posição fechada para a outra ao longo de um curso curvo 
25/08 . com tranquetas de garras móveis que se encaixam na chave 
25/10 . com tranquetas formadas de maneira a se encaixarem umas 

às outras para indicar sua posição aberta 

Fechaduras cujas tranquetas são armadas quando nelas se 
introduz a chave  

27/00 Fechaduras cilíndricas com tranquetas de pinos ou esferas 
27/02 . acionadas pela borda da chave 
27/04 . . dispostas radialmente em um mesmo alinhamento 
27/06 . . dispostas radialmente em vários alinhamentos 
27/08 . . dispostas axialmente 
27/10 . acionadas por outras superfícies da chave, por ex., por 

aberturas em que se encaixam as saliências das tranquetas 

29/00 Fechaduras cilíndricas com tranquetas de chapas 
29/02 . acionadas pela borda da chave 
29/04 . . dispostas independentemente 
29/06 . . dispostas em pares 
29/08 . acionadas por outras superfícies da chave 
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29/10 . . acionadas por uma ranhura ou fenda curva 
29/12 . . acionadas por uma nervura curva 
29/14 . com tranquetas de chapas dispostas axial e radialmente 

31/00 Fechaduras cilíndricas tendo, ao mesmo tempo, tranquetas 
de pinos ou esferas e tranquetas de chapas 

33/00 Fechaduras cilíndricas em que o ferrolho é deslocado por 
outros meios que não a chave  

 

35/00 Fechaduras utilizáveis com chaves especiais ou com várias 
chaves 

35/02 . que podem ser deslocadas lateralmente 
35/04 . para chaves de puxar 
35/06 . para chaves roscadas 
35/08 . acionadas por várias chaves 
35/10 . . com chaves mestras 
35/12 . . necessitando a utilização de duas chaves, por ex., 

fechaduras de cofres de bancos 
35/14 . com chaves em que peças diferentes acionam mecanismos 

separados 

37/00 Fechaduras de permutações (fechaduras elétricas de 
permutações 49/00; para bicicletas 71/02); Fechaduras de 
segredo 

37/02 . com discos ou anéis de tranqueta dispostos em um único 
eixo, sendo cada disco ajustado independentemente dos 
demais 

37/04 . com discos de tranqueta em um único eixo, sendo todos os 
discos ajustáveis pela rotação de um botão móvel 

37/06 . . em cadeados 
37/08 . com discos de tranqueta em um único eixo, sendo todos os 

discos ajustáveis por um botão rotativo que não é 
deslocado 

37/10 . . em cadeados 
37/12 . com discos de tranqueta em vários eixos 
37/14 . . em cadeados 
37/16 . com duas ou mais maçanetas de empurrar ou puxar, 

corrediças ou similares 
37/18 . . em cadeados 
37/20 . Fechaduras de segredo 
37/22 . . em cadeados 

Fechaduras com dispositivos de aviso ou de minutaria 
39/00 Fechaduras que dão aviso de abertura não autorizada 
39/02 . com selos de vedação ou de papel inutilizáveis (selos per 

se G 09 F 3/00) [4] 
39/04 . com dispositivos de contagem ou de registro 

41/00 Fechaduras com indicação visível de fechado ou aberto 

43/00 Fechaduras com relógio de controle (relógios ou 
mecanismos de relógio com elementos ligados ou integrados 
aos mesmos acionando qualquer dispositivo a intervalos 
predeterminados ou depois de um intervalo predeterminado G 
04 C 23/00) 

45/00 Fechadura de alarme (dispositivos de alarme acionados pela 
interferência indevida de elementos de fechamento em geral G 
08 B) 

45/02 . com campainhas de acionamento mecânico 
45/04 . com dispositivos disparadores de alarme 

45/06 . Fechaduras elétricas de alarme 
45/08 . . em que o contato é feito dentro da fechadura ou no seu 

batente 
45/10 . . . pela introdução da chave 
45/12 . . . pelo deslocamento do ferrolho 
45/14 . . em que o contato é feito fora da fechadura 

Funcionamento ou controle de fechaduras por meios não 
mecânicos, por ex., à distância (travamento simultâneo de portas de 
veículos de passageiros 65/36; interruptores acionados à chave H 01 H 
27/00) 

47/00 Funcionamento ou controle de fechaduras ou de outros 
dispositivos de fechamento por meios elétricos ou 
magnéticos (fechaduras elétricas de permutações 49/00; para 
manter folhas abertas ou lhes limitar o movimento por atração 
magnética ou eletromagnética E 05 C 17/56) [2] 

47/02 . Adaptação de fechaduras, trincos ou partes dos mesmos, 
para deslocamento do ferrolho por meios eletromagnéticos 

47/04 . . somente para abrir  
47/06 . Controle de ferrolhos de acionamento mecânico por 

detentores de acionamento eletromagnético 
47/08 . . em que o ferrolho é retraído por uma mola comprimida 

pelo fechamento da folha 

49/00 Fechaduras elétricas de permutações; Circuitos para as 
mesmas 

49/02 . com circuitos elétricos no interior da fechadura 
49/04 . com circuitos elétricos no exterior da fechadura 

51/00 Funcionamento ou controle de fechaduras ou de outros 
dispositivos de fechamento por outros meios não mecânicos 

51/02 . por meios pneumáticos ou hidráulicos 
 

53/00 Funcionamento ou controle de fechaduras por 
transmissões mecânicas, por ex., à distância (para porta de 
passageiros 65/20) 

Fechaduras com dispositivos de engate (para portas de veículos de 
passageiros 65/20) 

55/00 Fechaduras em que um trinco deslizante também é usado 
como ferrolho 

55/02 . sendo o ferrolho bloqueado pela tranqueta 
55/04 . sendo o ferrolho bloqueado pela barra transversal ou pelo 

tensor e o punho travado 
55/06 . sendo o punho livre 
55/08 . . sendo o ferrolho retido por ferrolhos transversais 
55/10 . . sendo o ferrolho bloqueado 
55/12 . sendo o ferrolho bloqueado pelo funcionamento de um 

elemento paralelo escondido 
55/14 . sendo o ferrolho bloqueado pelo funcionamento de um 

punho da folha ou por um dispositivo no punho ou na 
maçaneta da folha 

55/16 . . simplesmente pela utilização normal do punho de um 
lado da folha 

57/00 Fechaduras em que um trinco articulado também é 
utilizado como meio de fechamento 

59/00 Fechaduras com trincos separados dos ferrolhos ou com 
vários trincos ou ferrolhos 

59/02 . com disposições para prender o trinco durante o 
fechamento do ferrolho 
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59/04 . Fechaduras em que o trinco é deslocado por um ferrolho de 
trava ou o ferrolho de trava por um trinco ou um trinco por 
outro trinco ou similares 

59/06 . com um ferrolho de trava deslizando no trinco 

61/00 Outras fechaduras com dispositivos de engate 

Fechaduras com características estruturais especiais ou para fins 
especiais 

63/00 Fechaduras com características estruturais especiais 
63/02 . sem molas 
63/04 . para utilização alternada do lado direito ou do lado 

esquerdo de folhas 
63/06 . com ferrolhos ajustáveis no sentido longitudinal 
63/08 . Fechaduras de embutir 
63/10 . . necessitando apenas de dois furos cilíndricos na folha 
63/12 . com meios conduzidos pelo ferrolho para engatar com o 

retentor (para portas de passageiros 65/28) 
63/14 . Disposição de várias fechaduras ou de fechaduras com 

vários ferrolhos, por ex., dispostos uns atrás dos outros 
(fechaduras para chaves de vários palhetões 35/14; com 
fechamento por trinco 59/00, 61/00; disposições de 
ferrolhos acionados simultaneamente ou outros 
dispositivos de bloqueio em posições bem distintas sobre a 
mesma folha E 05 C 9/00) [4] 

63/16 . com os punhos em lados opostos movendo-se 
independentemente (sendo o trinco bloqueado pelo 
acionamento de um punho da folha 55/14) 

63/18 . com disposições independentes do mecanismo de 
travamento para manter o ferrolho na posição retraída 

63/20 . . sendo automaticamente solto ao se fechar à folha 
63/22 . acionadas por uma ação de tração ou empuxo em sentido 

perpendicular à placa dianteira (35/04 tem prioridade) 
63/24 . Disposições nas quais as peças de fechamento que se 

engatam entre si são montadas, respectivamente, na folha e 
no umbral e ambas são móveis, por ex., para liberação pelo 
deslocamento entre as mesmas (fechaduras incorporadas a 
aldravas 65/48; fechamento por aldravas E 05 C 19/08) [4] 

65/00 Fechaduras para fins especiais 
65/02 . para folhas delgadas, ocas ou de metal folhado 
65/04 . para folhas dispostas umas atrás das outras e articuladas no 

mesmo lado (dispositivos de fechamento especialmente 
adaptados para duas folhas as quais se situam uma atrás da 
outra na posição de fechamento E 05 C 7/02) [4] 

65/06 . para portas de vaivém 
65/08 . para folhas deslizantes 
65/10 . para portas de saída de emergência 
65/12 . para veículos (71/00 tem prioridade disposições de 

tratamento para tetos não fixos de veículos B 60 J 7/185) 
[2] 

65/14 . . para vagões ferroviários de carga ou similares; para 
caminhões (65/20 tem prioridade) 

65/16 . . . para portas traseiras de furgões 
65/18 . . . com meios para lacrar 
65/19 . . para tampas de porta-malas de automóveis; para capôs 

de automóveis 
65/20 . . para porta de passageiros ou similares 

65/22 . . . com ferrolho deslocando-se em sentido retilíneo  
65/24 . . . . trancado por um movimento especial do punho 

da porta 
65/26 . . . . com o punho externo da porta encaixando-se 

em um rebaixo quando a porta é trancada 
65/28 . . . . com meios no ferrolho para engatar com o 

retentor 
65/30 . . . . com dois ou mais ferrolhos deslocando-se 

simultaneamente 
65/32 . . . com o ferrolho girando em torno de um eixo 
65/34 . . . . em que o elemento que se encaixa no retentor 

tem a forma de uma roda denteada travável ou 
similar 

65/36 . . . Travamento simultâneo de várias portas 
65/38 . . . . por meios pneumáticos ou hidráulicos 
65/40 . . . Travamento de uma porta pelo fechamento de 

outra (por meios não mecânicos 47/00, 51/00; 
fechamentos outros que não fechaduras para portas 
duplas E 05 C 7/06; acionamento de fechaduras 
por transmissões mecânicas 53/00) 

65/42 . . . Fechamentos do trinco ou do ferrolho pelo 
movimento do veículo 

65/44 . para móveis ou gavetas 
65/46 . . fechaduras especiais para gavetas, por ex., para várias 

gavetas [4] 
65/48 . fechaduras incorporadas a aldravas (fechamentos por 

aldravas outros que não fechaduras E 05 C 19/08) 
65/50 . . para pastas 
65/52 . Outras fechaduras para arcas, caixas, malas, cestos, sacos 

de viagem ou similares (fechos para sacos ou malas A 45 
C 13/06, 13/10, 13/16) 

67/00 Cadeados (fechaduras de permutações 37/00); Detalhes dos 
mesmos 

67/02 . Caixas 
67/04 . . Caixas blindadas 
67/06 . Argolas; Disposição da argola 
67/08 . . Cadeados com argolas articuladas na caixa 
67/10 . . . com dispositivos para prender a extremidade livre 

da argola 
67/12 . . . . com fechaduras cilíndricas embutidas 
67/14 . . . com dispositivos para prender a extremidade 

articulada da argola 
67/16 . . . . com fechaduras cilíndricas embutidas 
67/18 . . . com dispositivos para prender as duas 

extremidades da argola 
67/20 . . . . com fechaduras cilíndricas embutidas 
67/22 . . Cadeados com argolas deslizantes, com ou sem 

movimento rotativo ou articulado 
67/24 . . . com fechaduras cilíndricas embutidas 
67/26 . . . com movimento de rosca com ou sem o 

deslocamento da argola ao ser girada a chave 
67/28 . . Cadeados com argolas formando um círculo 
67/30 . . . com fechaduras cilíndricas embutidas 
67/32 . . Cadeados com argolas em forma de pinças 
67/34 . . . com fechaduras cilíndricas embutidas 
67/36 . Cadeados com dispositivos de fechamento outros que não 

argolas 
67/38 . Dispositivos auxiliares ou de proteção 
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Dispositivos de fechamento de segurança para roupas, bengalas, 
guarda-chuvas ou bicicletas 

69/00 Dispositivos de fechamento de segurança para roupas; 
Suportes ou cabides com fechamento de segurança 
(cabides para chapéus ou roupas em geral A 47 G 
25/00) 

69/02 . Ganchos de pendurar roupas com fechamento de segurança 
(fechamento acionado por moedas G 07 F) 

71/00 Fechaduras especialmente adaptadas a bicicletas, outras 
que não cadeados (fechaduras constituindo parte integrante de 
bicicletas B 62 H 5/00) 

71/02 . com dispositivos de fechamento com permutações 

73/00 Dispositivos para trancar objetos portáteis para impedir 
sua remoção não autorizada; Dispositivos diversos de 
fechamento 

73/02 . para bengalas ou guarda-chuvas (porta-bengalas ou porta 
guarda-chuvas em geral A 47 G 25/12) 

 

75/00 Algemas 

 

E 05 C FERROLHOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO PARA FOLHAS, ESPECIALMENTE PARA PORTAS OU 
JANELAS (meios de trancamento para estruturas laterais ou traseiras de veículos B 62 D 33/037; dispositivos de retenção para 
elementos de construção ou de mecânica em geral E 04, F 16 B; fechaduras, dispositivos de retenção estrutural ou operativamente 
combinados ou tendo cooperação significativa com fechadura E 05 B; meios para manobrar ou comandar retentores ou imobilizadores 
de folhas combinados com mecanismos para mover a folha E 05 F) 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, apenas o movimento principal que prende a folha é levado em consideração, por ex., um ferrolho de correr que gira 
sobre seu próprio eixo para impedir sua remoção é classificado como tendo apenas um movimento deslizante. 

(2) Atenção para as definições após o título da classe E 05. 
 

Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO 
 caracterizados pela maneira em que  
 o ferrolho é deslocado ........................................... 1/00 a 5/00 
 especialmente destinados a manter  
 os batentes abertos...............................................17/00, 19/00 

 
 especialmente adaptado para duas folhas......................... 7/00 
DISPOSIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE 
FECHAMENTO, SEGURANÇA OU 
TRAVAMENTO.................................................................. 9/00, 21/00 

 

Ferrolhos, trincos ou dispositivos equivalentes de fechamento de 
folhas, caracterizados pela maneira especial de deslocamento, por 
ex., de deslocamento retilíneo, axial ou rotativo  (dispositivos 
liberados automaticamente por tração ou pressão sobre a folha 19/02; 
cadeados 19/08; fechamentos a ganchos 19/10) 

1/00 Dispositivos de fechamento com ferrolhos de movimento 
retilíneo 

1/02 . sem ação de travamento 
1/04 . . com punho de manobra ou elemento equivalente fixo 

de forma rígida ao ferrolho 
1/06 . . com punho de manobra ou elemento equivalente 

movendo-se independentemente do ferrolho 
1/08 . com ação de travamento 
1/10 . . com punho de manobra ou elemento equivalente fixo 

de forma rígida ao trinco 
1/12 . . com punho de manobra ou elemento equivalente 

movendo-se independentemente do trinco 
1/14 . . . movendo-se o punho ou o elemento essencialmente 

em direção a ou afastando-se do plano da folha ou 
do umbral 

1/16 . . . movendo-se o punho ou o elemento, sobretudo em 
um plano substancialmente paralelo a folha 

3/00 Dispositivos de fechamento com ferrolhos de movimento 
axial ou rotativo 

3/02 . sem ação de travamento 

3/04 . . com punho de manobra ou elemento equivalente fixo 
de forma rígida ao ferrolho 

3/06 . . com punho de manobra ou elemento equivalente 
movendo-se independentemente do ferrolho 

3/08 . . . movendo-se o punho ou o elemento essencialmente 
em direção a, ou afastando-se do plano da folha ou 
do umbral 

3/10 . . . movendo-se o punho ou o elemento, sobretudo em 
um plano substancialmente paralelo à folha 

3/12 . com ação de travamento (dispositivos em que à parte de 
fechamento é constituída por ou simplesmente apoiada em 
uma mola e se desloca apenas pela distorção da mola, por 
ex., fechos de mola 19/06) 

3/14 . . com punho de manobra ou elemento equivalente fixo, 
de forma rígida, ao trinco 

3/16 . . com punho de manobra ou elemento equivalente 
movendo-se independentemente do trinco 

3/22 . . . sendo o ferrolho controlado por mola 
3/24 . . . . em forma de uma peça bifurcada 
3/26 . . . . . encaixando-se a um retentor em forma de 

espiga 
3/28 . . . . . . com ferrolhos duplos de funcionamento 

simultâneo 
3/30 . . . . em forma de gancho 
3/32 . . . . . encaixando-se a um retentor curvo (3/34 

tem prioridade) 
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3/34 . . . . . com ferrolhos duplos de funcionamento 
simultâneo 

3/36 . . . . em forma de engrenagem rotativa 
3/38 . . . . com ferrolhos encaixando-se a um retentor 

curvo (3/24, 3/30, 3/36 têm prioridade) 
3/40 . . . . com ferrolhos encaixando-se a um retentor em 

forma de espiga (3/24, 3/30, 3/36 têm 
prioridade) 

5/00 Dispositivos de fechamento com ferrolhos de movimento 
outro que não apenas retilíneo e apenas axial ou rotativo 

5/02 . ambos movendo-se axialmente e girando em torno de seus 
eixos para prender a folha 

5/04 . . efetuando os dois movimentos simultaneamente por 
ex., enroscando-se a um retentor 

 

 
7/00 Dispositivos de fechamento especialmente destinados a 

duas folhas 
 
Nota 

Neste grupo, se um dispositivo de fechamento prende apenas 
uma folha a outra que está fechada, não é considerado como 
especialmente destinado a duas folhas 

7/02 . para folhas que ficam umas atrás das outras quando 
fechadas 

7/04 . para folhas que se encostam umas nas outras quando 
fechadas 

7/06 . . sendo um dispositivo de fechamento de uma folha 
acionado ou controlado pelo fechamento de outra folha 

9/00 Disposição de ferrolhos acionados simultaneamente ou 
outros dispositivos de bloqueio em posições bem distintas 
sobre a mesma folha (compreendendo essencialmente meios 
de travamento E 05 B 63/14; estruturas similares para 
fechamento de elementos de mecânica em geral F 16 J 13/08) 

9/02 . com uma barra deslizante para fechar ao ser deslocada em 
uma direção e abrir ao ser deslocada na direção oposta; 
com duas barras deslizantes deslocadas em uma mesma 
direção para abrir ou para fechar [4] 

9/04 . com duas barras deslizantes deslocadas em direções 
opostas para fechar ou para abrir 

9/06 . com três ou mais barras deslizantes 
9/08 . com uma barra rotativa para acionar o dispositivo de 

fechamento 
9/10 . Mecanismos de acionamento para barras 
9/12 . . com engrenagens e cremalheiras 
9/14 . . com pinos que se encaixam em fendas 
9/16 . . com espiga de manivela e hastes de ligação 
9/18 . Detalhes de meios de fechamento ou de elementos de 

retenção fixos para as extremidades das barras 
9/20 . Meios de engate ou de acoplamento para barras, eixos ou 

cabos deslizantes [4] 
9/22 . Guias para barras, hastes ou cabos deslizantes (guias de 

canto 9/24) [4] 
9/24 . Meios para transmitir movimentos entre barras, hastes ou 

cabos verticais e horizontais deslizantes, por ex., guias de 
canto (meios para transmitir movimentos entre barras, 
hastes ou cabos deslizantes verticais e horizontais, para 
mover folhas para uma posição aberta ou fechada E 05 F 
7/08) [4] 

17/00 Dispositivos para manter folhas abertas; Dispositivos para 
limitar a abertura de folhas ou para manter folhas abertas 
através de uma peça móvel disposta entre o umbral e a 
folha; Dispositivos de frenagem, paradas ou 
amortecedores, combinados com estes dispositivos 
(combinados com dobradiças E 05 D 11/00; combinados com 
os dispositivos de comando para folhas E 05 F; outros 
dispositivos de frenagem, paradas, amortecedores E 05 F  
5/00) [4] 

17/02 . por meios mecânicos (17/60 tem prioridade) [4] 
17/04 . . com uma barra móvel ou elemento equivalente 

disposto entre o umbral e a folha 
17/06 . . . podendo ser liberada para permitir a continuação 

da abertura somente quando a folha estiver quase 
fechada 

17/08 . . . com meios especiais de liberação, por ex., 
liberação automática pela continuação da abertura 

17/10 . . . incorporando um dispositivo especial para manter 
a folha na posição fechada 

17/12 . . . consistindo em uma única vareta 
17/14 . . . . Gancho e olhal ou equivalentes 
17/16 . . . . articulados em apenas uma das extremidades e 

com uma fenda alongada 
17/18 . . . . articulados em apenas uma das extremidades e 

tendo uma fileira de furos, entalhes ou pinos 
17/20 . . . . deslizando por uma guia (17/18 tem 

prioridade) 
17/22 . . . . . com meios na guia para frear, apertar ou 

bloquear [4] 
17/24 . . . . articulados em uma extremidade, e com a outra 

deslizando ao longo de uma peça guia 
17/26 . . . . . com meios para frear, apertar ou bloquear 

atuando na articulação da haste [4] 
17/28 . . . . . com meios para frear, apertar ou bloquear 

na conexão com o membro de guia [4] 
17/30 . . . de estrutura extensível, por ex., telescópica 

(elementos flexíveis 17/36) 
17/32 . . . consistindo em duas ou mais hastes articuladas 
17/34 . . . . com meios de retenção em mais de uma 

posição 
17/36 . . . compreendendo um elemento flexível, por ex., 

correntes 
17/38 . . com um trilho curvo fixo ao umbral para se engatar a 

dispositivos colocados na folha, ou vice-versa 
17/40 . . Barras ou peças similares ligando uma folha direita a 

uma folha esquerda que se deslocam uma contra a 
outra ao serem fechadas 

17/42 . . ligando folhas exteriores e interiores 
17/44 . . com um dispositivo colocado na folha tendo um 

contato por atrito ou similar com uma superfície plana 
fixa, por ex., pés escamoteáveis 

17/46 . . no qual a folha ou uma peça fixa a ela é engatada por 
meio de um membro móvel de retenção em uma 
posição fixa; no qual um membro de retenção móvel 
montado na folha engata um membro estacionário [4] 

17/48 . . . compreendendo um elemento de retenção 
deslizante 

17/50 . . . compreendendo um único elemento de retenção 
articulado 

17/52 . . . compreendendo um prendedor, uma lingüeta ou 
similar 

17/54 . . Dispositivos portáteis, por ex., cunhas 
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17/56 . por atração magnética ou eletromagnética (funcionamento 
de fechaduras ou de dispositivos de fechamento por meios 
elétricos ou magnéticos E 05 B 47/00) [2] 

17/58 . acionados ou controlados à distância 
17/60 . para manter folhas deslizantes abertas [4] 
17/62 . . usando encaixes [4] 
17/64 . . por fricção [4] 
19/00 Outros dispositivos especialmente destinados a prender 

folhas (vedações de ar removíveis utilizadas como fechamento 
E 06 B 7/18) [2] 

19/02 . Trincos automáticos, isto é, liberados ao se puxar ou 
empurrar a folha (19/06 tem prioridade) 

19/04 . . Trincos de esferas ou roletes 
19/06 . em que o elemento retentor consiste em uma mola ou é 

preso a uma mola e só se desloca pela distorção da mola, 
por ex., prendedores 

19/08 . Aldrava; Fechamento por aldrava; Fechos de mola para os 
mesmos 

19/10 . Fechamento de gancho; Fechamentos em que um elo se 
encaixa a uma peça fixa em forma de gancho 

19/12 . . articulados 
19/14 . . . com ação de cotovelo 
19/16 . Dispositivos que seguram a folha por atração magnética ou 

eletromagnética 
19/18 . Dispositivos portáteis especialmente adaptados para 

prender folhas (impedindo o funcionamento de punhos E 
05 B 13/00) 

21/00 Disposição ou combinações de dispositivos de fechamento, 
segurança ou travamento de folhas, não abrangidos por 
um único grupo principal precedente 

21/02 . somente para manter uma folha em posição fechada 
 

 

E 05 D DOBRADIÇAS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSPENSÃO PARA PORTAS, JANELAS OU FOLHAS (conexões 
articuladas em geral F 16 C 11/00) 

Índice da Subclasse  
 
DOBRADIÇAS 
 Estrutura geral .........................................................1/00, 3/00 
 Estrutura especial .............................................................7/00 

 Detalhes; acessórios ..................................... 5/00, 9/00; 11/00 
OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSPENSÃO 
PARA FOLHAS................................................................. 13/00, 15/00 

 

1/00 Dobradiças sem pino; Substitutos de dobradiças 
1/02 . feitas de uma só peça 
1/04 . com peças de guia em forma de arcos circulares 
1/06 . consistindo em dois elementos facilmente separáveis 

3/00 Dobradiças com pinos 
3/02 . com um pino 
3/04 . . que se engatam a três ou mais peças, por ex., luvas, 

móveis em relação umas às outras para ligar duas ou 
mais folhas a outro elemento 

3/06 . com dois ou mais pinos (7/08 tem prioridade) [2] 
3/08 . . para portas de vaivém, isto é, portas que se abrem por 

empurrão de um ou outro lado 
3/10 . . com pinos não paralelos 
3/12 . . com dois pinos paralelos e um braço (3/08 tem 

prioridade) [7] 
3/14 . . com quatro pinos paralelos e dois braços (3/08 tem 

prioridade) [7] 
3/16 . . com sete pinos paralelos e quatro braços (3/08 tem 

prioridade) [7] 
3/18 . . com pinos deslizantes ou guias (3/08 tem  

prioridade) [7] 

5/00 Estruturas de peças isoladas, por ex., peças de fixação 
5/02 . Peças para fixação, por ex., abas de dobradiça 
5/04 . . Abas planas 
5/06 . . Abas curvas 
5/08 . . de forma cilíndrica 

5/10 . Pinos, encaixes ou luvas; Pinos removíveis (15/522 tem 
prioridade) [2] 

5/12 . . Fixação de pinos a encaixes, móveis ou não 
5/14 . . Estrutura de encaixes ou luvas 
5/16 . . . para serem fixos sem peças especiais de fixação no 

encaixe ou na luva 

7/00 Dobradiças ou articulações de estrutura especial (utilizadas 
em dispositivos especiais de suspensão 15/00; a fim de 
poderem fechar automaticamente E 05 F 1/06, 1/12; com 
meios para levantar as abas antes de sua rotação E 05 F 7/02) 

7/02 . para uso tanto do lado direito como do esquerdo; 
Dobradiças conversíveis para lado direito ou esquerdo 

7/04 . Dobradiças ajustáveis em relação à folha ou ao umbral 
7/06 . para permitir a inclinação dos elementos 
7/08 . utilizados em suspensões compreendendo dois machos 

colocados em extremidades opostas do batente, 
principalmente em cima e embaixo, por ex., munhões 

7/081 . . estando o eixo articulado da folha situado perto de uma 
beirada da folha (dispositivos de travamento para esse 
fim 11/08) [2] 

7/082 . . estando, o eixo articulado da folha, situado a uma 
distância substancial das bordas da folha [2] 

7/083 . . . com um eixo articulado fixo [2] 
7/084 . . . com um eixo articulado móvel [2] 
7/085 . . . . com dois ou mais eixos articulados, por ex., 

utilizados simultaneamente [2] 



E 05 D, F 

Int. Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 5, Seção E 56 

7/086 . . . Dispositivos de travamento incorporados a 
dobradiças (dispositivos de travamento para 
janelas per se E 05 F 5/00) [2] 

7/10 . para permitir fácil separação das peças no eixo da 
dobradiça (substitutos de dobradiças 1/06) 

7/12 . para permitir que a dobradiça seja facilmente removida da 
folha ou do umbral 

7/14 . Dobradiças para cofres 

9/00 Abas ou luvas especialmente concebidos para fabricação 
com material especial, por ex., tiras de ferro, metal em 
chapa, matérias plásticas 

11/00 Características ou acessórios adicionais de dobradiças 
11/02 . Dispositivos de lubrificação 
11/04 . relativos à utilização de esferas de movimento 

independente como superfícies de suporte (7/06 tem 
prioridade) 

11/06 . Dispositivos para limitar o movimento de abertura de 
dobradiças 

11/08 . Dispositivos de fricção entre elementos de dobradiças ou 
de gonzos relativamente móveis (7/086 tem prioridade) [2] 

11/10 . Dispositivos para impedir o movimento entre elementos de 
dobradiça relativamente móveis 

13/00 Acessórios para folhas corrediças ou eleváveis, por ex., 
polias, pinos ou lingüetas de segurança (dispositivo de 
contrapesos E 05 F 1/00, 3/00) [4] 

15/00 Suspensões para folhas (disposições de folhas não 
caracterizadas pela estrutura dos meios de suporte E 06 B 
3/32) 

15/02 . para folhas rotativas 
15/04 . com braços fixos na folha girando em torno de um eixo na 

parte externa da folha 
15/06 . para folhas que deslizam horizontalmente, mais ou menos 

em seu próprio plano 
15/08 . . consistindo em duas ou mais peças independentes 

deslocando-se cada qual em sua própria guia 
15/10 . . deslocando-se fora de um plano em um segundo plano 

paralelo 
15/12 . . consistindo em elementos ligados pelas bordas 

15/14 . . com braços móveis colocados no plano da folha 
15/16 . para folhas que deslizam verticalmente mais ou menos em 

seu próprio plano 
15/18 . . consistindo em duas ou mais peças independentes 

deslocando-se cada qual em sua própria guia 
15/20 . . deslocando-se fora de um plano em um segundo plano 

paralelo 
15/22 . . permitindo um movimento complementar 
15/24 . . consistindo em elementos ligados pelas bordas 
15/26 . para folhas dobráveis 
15/28 . apoiadas em braços móveis em um plano horizontal 
15/30 . . com braços articulados e guias deslizantes 
15/32 . . com dois pares de braços articulados 
15/34 . . . com folhas que se abrem paralelamente umas às 

outras 
15/36 . deslocando-se ao longo de corrediças dispostas de tal 

maneira que o elemento de guia da folha se desloca em 
sentido sensivelmente perpendicular ao movimento de um 
outro elemento de guia 

15/38  . . para folhas que se deslocam para cima, por ex., portas 
levantáveis e basculantes 

15/40 . apoiadas em braços móveis em planos verticais 
15/42 . . com braços articulados e guias de deslizamento 

horizontal 
15/44 . . com braços articulados e guias de deslizamento 

vertical 
15/46 . . com dois pares de braços articulados 
15/48 . permitindo movimentos alternados (para folhas de 

deslizamento vertical 15/22) 
15/50 . . para abrir em uma ou outra das duas bordas opostas 
15/52 . . para abrir em torno de um eixo tanto vertical como 

horizontal 
15/522 . . . com meios de desligamento para os elementos 

articulados apropriados [2] 
15/523 . . . . utilizando hastes móveis [2] 
15/524 . . . . . Mecanismos de acionamento [2] 
15/526 . . . Dispositivos de segurança [2] 
15/54 . . para vir tanto para dentro como para fora 
15/56 . de movimentos sucessivos diferentes 
15/58 . . de movimentos tanto oscilatórios como deslizantes 

 

E 05 F DISPOSITIVOS PARA DESLOCAR FOLHAS PARA A POSIÇÃO FECHADA OU ABERTA; TRAVAS PARA FOLHAS; 
GUARNIÇÕES PARA FOLHAS NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL, RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DA 
FOLHA 
 

Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
– “aparelho de fechamento” ou “aparelho de abertura” inclui dispositivos para auxiliar a movimentação da folha ou os dispositivos 

para contrapeso da folha. [4] 

Índice da Subclasse  
 
 
DISPOSITIVOS PARA ABRIR, FECHAR 
OU TRAVAR FOLHA..................................................1/00, 3/00, 5/00 

ACESSÓRIOS PARA FOLHAS..................................................... 7/00 
MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO  
DE FOLHAS.......................................................................9/00 a 17/00 
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1/00 Dispositivos para abrir ou fechar folhas, não incluídos em 
outro local desta subclasse 

1/02 . acionados por gravidade 
1/04 . . para folhas que se levantam durante o movimento 
1/06 . . . Mecanismos em forma de dobradiças ou 

articulações, acionados pelo peso da folha 
1/08 . acionados por molas 
1/10 . . para folhas oscilantes 
1/12 . . . Mecanismos em forma de dobradiças ou 

articulações, acionados por molas 
1/14 . . . com molas de ação dupla, por ex., para fechar e 

abrir ou para reter e fechar 
1/16 . . para folhas deslizantes [4] 

3/00 Dispositivos para abrir ou fechar com meios de 
travamento, por ex., travas; Estruturas de dispositivos de 
travamento pneumático ou a líquido (estrutura de 
dispositivos de travamento não pneumático ou não líquido 
5/00; dispositivos de fricção em dobradiças E 05 D 11/08) 

3/02 . com freios de pistão pneumático (tipo rotativo 3/14) 
3/04 . com freios de pistão a líquido (tipo rotativo 3/14) 
3/06 . . em que uma mola de torção faz girar um elemento em 

torno de um eixo perpendicular ao eixo do pistão 
3/08 . . em que uma mola de torção faz girar uma peça em 

torno de um eixo dispostos na direção do eixo do 
pistão 

3/10 . . com uma mola outra que não de torção,e um pistão, 
cujos eixos são os mesmos ou ficam na mesma direção 

3/12 . . Dispositivos especiais para controlar a circulação do 
líquido, por ex., dispositivos de válvulas (válvulas per 
se F 16 K) 

3/14 . com freios a fluido do tipo rotativo 
3/16 . com freios de fricção 
3/18 . com molas de ação contrária (molas de ação dupla 1/14) 
3/20 . em dobradiças 
3/22 . Disposições complementares para dispositivos de 

fechamento, por ex., para prender a folha na posição aberta 
ou em outra posição 

5/00 Dispositivos de frenagem, por ex., retentores; Paradas; 
Amortecedores (construção de dispositivos de frenagem 
pneumáticos ou hidráulicos 3/00; combinados com 
disposit ivos para manter as folhas abertas E 05 C 17/00; 
dispositivos para limitar a abertura de folhas ou para mantê-las 
em posição aberta por meio de um membro se estendendo 
entre o umbral e a folha E 05 C 17/04) [4] 

5/02 . especialmente destinados a impedir as folhas de baterem  
5/04 . . acionados à mão; acionados por ação centrífuga 
5/06 . Amortecedores (5/02 tem prioridade) 
5/08 . . com molas 
5/10 . . com freios de pistão 
5/12 . especialmente destinados a impedir o fechamento de uma 

folha antes que outra folha tenha sido fechada 
 
7/00 Acessórios diversos para folhas (especialmente adaptados a 

móveis A 47 B 95/00; dispositivos para suspender portas B 66 
F, E 04 F 21/00; maçanetas ou punhos E 05 B) [2] 

7/02 . para levantar as folhas antes de girá-las 

7/04 . Disposições para evitar trepidações (com ação 
amortecedora 5/00) 

7/06 . Dispositivos para suportar o peso da folha, dispostos fora 
do eixo da dobradiça 

7/08 . Meios para transmitir movimentos entre barras, hastes ou 
cabos deslizantes verticais ou horizontais (meios para 
transmitir movimentos entre barras, hastes ou cabos 
deslizantes verticais ou horizontais para a retenção das 
folhas E 05 C 9/24) 

Mecanismos de acionamento para folhas (para proteger os vidros 
dos guichês de bancos E 05 G 5/00; para venezianas interligadas E 06 
B 7/086; para persianas ou fechamentos de enrolar E 06 B 9/00) [2] 

9/00 Meios para movimentar as folhas por tirantes manuais não 
guiados por dentro ou sobre o umbral, inclusive os que 
também acionam o travamento (ferrolhos ou dispositivos de 
fixação para folhas E 05 C) 

11/00 Mecanismos acionados pelo homem para movimentar as 
folhas, inclusive os que também acionam o travamento 
(mecanismo de ligação para várias folhas 17/00) 

11/02 . para folhas em geral, por ex., postigos (11/36 tem 
prioridade; para janelas abaixadas verticalmente 11/38; 
para portas 11/54) 

11/04 . . com cordões, correntes ou cabos 
11/06 . . . em ranhuras de guia 
11/08 . . com barras guiadas, de deslocamento longitudinal, por 

ex., por elos articulados, no ou sobre o umbral 
11/10 . . . Mecanismos nos quais um punho desloca a barra 
11/12 . . . Mecanismos pelos quais a barra desloca a folha 
11/14 . . . . diretamente, isto é, sem elos, deslocando a 

folha, por ex., por cremalheira e engrenagem 
ou por pinos e encaixe 

11/16 . . . . deslocando a folha por meio de elementos 
ligados por articulações movendo-se em um 
plano perpendicular ao eixo de articulação da 
folha 

11/18 . . . . . consistindo em uma alavanca apenas, por 
ex., uma alavanca de ângulo 

11/20 . . . . . consistindo em uma alavanca, por ex., uma 
alavanca de ângulo e apenas um elo 
adicional 

11/22 . . . . . consistindo em uma alavanca, por ex., uma 
alavanca de ângulo e dois ou mais elos 
adicionais em série 

11/24 . . . . deslocando a folha por meio de elementos 
ligados por articulações movendo-se em um 
plano paralelo ao eixo de articulação da folha 

11/26 . . . . . consistindo em uma alavanca apenas, por 
ex., uma alavanca de ângulo 

11/28 . . . . . consistindo em uma alavanca, por ex., uma 
alavanca de ângulo e um ou mais elos 
adicionais 

11/30 . . . . . consistindo em elos rombiformes 
11/32 . . com barras rotativas guiadas no umbral (11/34 tem 

prioridade) 
11/34 . . com mecanismos de rosca 
11/36 . especialmente destinados a atravessar uma parede 
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11/38 . para janelas corrediças, por ex., janelas de veículos, para 
serem abertas ou fechadas por deslocamento vertical 

11/40 . . acionadas por um mecanismo de rosca 
11/42 . . acionadas por barras à cremalheira e rodas denteadas 
11/44 . . acionadas por um ou mais braços de suspensão 
11/46 . . acionadas por um mecanismo pantográfico 
11/48 . . acionadas por cordões ou correntes 
11/50 . . Mecanismos de acionamento por manivela com 

embreagens ou freios de retenção, para acionamento de 
mecanismos de janelas 

11/52 . . combinadas com meios para produzir um movimento 
complementar, por ex., um movimento horizontal ou 
rotativo 

11/53 . para janelas corrediças, por ex., janelas de veículos, para 
serem abertas ou fechadas por deslocamento horizontal [2] 

11/54 . para portas 

13/00 Mecanismos acionados pelo movimento ou pelo peso de 
uma pessoa ou veículo (por meio de mecanismos de 
acionamento de folhas acionados por força motriz 15/00) 

13/02 . por dispositivos, por ex., braços de alavanca, sujeitos ao 
movimento do usuário 

13/04 . por plataformas abaixadas pelo peso do usuário 

15/00 Mecanismos de acionamento de folhas operados por força 
motriz 

15/02 . funcionando por compressão 
15/04 . . para folhas oscilatórias 
15/06 . . para folhas de deslizamento horizontal 
15/08 . . para folhas de deslizamento vertical 
15/10 . com eletromotores rotativos 
15/12 . . para folhas oscilatórias 
15/14 . . para folhas de deslizamento horizontal 
15/16 . . para folhas de deslizamento vertical 
15/18 . com outros meios elétricos, por ex., solenóides 
15/20 . controlados por meio de acionamento automático, por ex., 

por células fotoelétricas, por ondas elétricas, por 
termostatos, pela chuva, pelo fogo 

17/00 dispositivos especiais para deslocar várias folhas ao mesmo 
tempo (para deslocar simultaneamente várias lamelas de 
ventilação interligadas E 06 B 7/086) [2] 

 

E 05 G COFRES OU CAIXAS FORTES PARA OBJETOS DE VALOR; DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE BANCOS; PAREDES 
DIVISÓRIAS  PARA SEGURANÇA DE TRANSAÇÕES (sistemas de alarme per se G 08 B) [2] 

Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– ‘banco’ é uma edificação ou parte de uma edificação destinada à guarda segura ou à troca de objetos de valor entre o “banco” e seus 

clientes. [2] 
– “dispositivo de proteção de bancos” é um mecanismo dentro de um banco ou fazendo parte de seu equipamento para proteger os 

objetos de valor ou para repelir roubos ou assaltos. [2] 

 

1/00 Cofres ou caixas fortes para objetos de valor (mealheiros A 
45 C 1/12; cofres flutuantes B 63 C 7/30; recipientes para 
armazenamento sem dispositivos contra roubos ou incêndios B 
65 D; edificações de bancos em geral, por ex., construções 
modulares, plano geral, E 04 H 1/06; edificações resistentes a 
terremotos ou atos de guerra E 04 H 9/00) 

1/02 . Detalhes (dobradiças para cofres E 05 D 7/14) 
1/024 . . Estrutura de paredes ou painéis [2] 
1/026 . . Fechamentos (portas, janelas ou fechamentos similares 

de proteção contra ataques aéreos ou outros atos de 
guerra E 06 B 5/10; postigos, grades móveis, outros 
fechamentos de segurança E 06 B 9/02) [2] 

1/04 . . Prendedores de fechamentos (fechaduras E 05 B) 
1/06 . podendo ser divididos em vários compartimentos [2] 
1/08 . . fixos individualmente [2] 
1/10 . com dispositivos de alarme, sinalização ou de indicação 

(alarmes contra ladrões, arrombadores ou intrusos per se G 
08 B 13/00; alarmes contra incêndios ou explosões per se 
G 08 B 17/00) [2] 

1/12 . com meios para liberar, gerar ou distribuir material fluente, 
por ex., repelente ou extintor de incêndio (1/14 tem 
prioridade; identificação, amedrontamento ou 
incapacitação de arrombadores, ladrões ou intrusos com 
fumaça, gás, pó ou líquido, G 08 B 15/02) [2, 6] 

1/14 . com meios para marcar ou destruir os valores, por ex., em 
caso de roubo [6] 

5/00 Dispositivos de proteção de bancos (1/12, 7/00 têm 
prioridade; sistemas de televisão de circuito fechado H 04 N 
7/18) [2] 

5/02 . Mecanismos de armadilha ou aprisionamento (meios para 
neutralizar ladrões ou arrombadores em geral G 08 B 
15/00) [2] 

7/00 Paredes divisórias para segurança de transações, por ex., 
pratos giratórios para guichês (guichês não equipados com 
dispositivos de segurança, por ex., para supermercados, A 47 F 
9/02) [2] 
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E 06 PORTAS, JANELAS, POSTIGOS OU PERSIANAS DE ENROLAR EM GERAL; ESCADAS 

E 06 B FECHAMENTOS FIXOS OU MÓVEIS PARA ABERTURAS EM EDIFICAÇÕES, VEÍCULOS, TAPUMES OU TAPADAS 
SIMILARES EM GERAL, por ex., PORTAS, JANELAS, VENEZIANAS, PORTÕES (estores ou venezianas para estufas A 01 G 
9/22; cortinas A 47 H; tampas para porta-malas ou capôs de carros B 62 D 25/10; clarabóias E 04 B 7/18; para-sóis, toldos E 04 F 
10/00) 

Notas 

(1) Esta subclasse não abrange : 
– combinações de folhas de porta ou armações com dispositivos de operação, montagem, engatamento ou travamento do tipo 

encontrado na classe E 05, as quais são compreendidas nas subclasses relevantes da classe E 05, exceto aquelas que são 
compreendidas pelos grupos 7/086, 9/00 ou 11/02 desta subclasse. [2] 

(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “folha” significa um elemento animado de movimento oscilatório, deslizante ou outro tal como uma porta ou uma janela, para vedar 

uma abertura; 
– “armação de folha” significa as bordas periféricas que delimitam a borda exterior da folha. 

(3) Com relação às disposições de portas ou janelas de veículos, atenção para as Notas (1) e (2) após o título da subclasse B 60 J. [3] 

Índice da Subclasse  
 
ESTRUTURAS DE MOLDURA....................................................1/00 
ELEMENTOS PARA FECHAR ABERTURAS....................3/00, 5/00 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS .................................................. 7/00, 9/00 
MEIOS PARA PERMITIR PASSAGEM  
ATRAVÉS DE CERCADOS........................................................ 11/00 

 

1/00 Estruturas de moldura para aberturas em paredes, pisos 
ou tetos; Armações para montagem fixa nessas aberturas 
(5/00 tem prioridade; características relativas também a 
estruturas internas ou a armações de folhas, características 
relativas, unicamente, à montagem de estruturas internas  3/00; 
juntas de canto ou juntas de borda 3/96) [4] 

1/02 . Quadros de base, isto é, quadros gabaritos para aberturas 
em paredes ou similares, com meios para prender uma 
outra armação fixa; Adaptações especiais de armações para 
serem fixas nas mesmas 

1/04 . Ombreiras para portas, janelas ou similares para serem 
fixadas em aberturas (adaptações especiais para fixação em 
quadros gabaritos 1/02; características relativas 
unicamente à montagem de vidraças ou outro material em 
chapa 3/00) 

1/06 . . Ombreiras de madeira 
1/08 . . . compostas de diversas partes em relação à seção 

transversal da ombreira propriamente dita 
1/10 . . . . ajustáveis quanto à espessura da parede 
1/12 . . Ombreiras metálicas 
1/14 . . . de seção transversal especial (1/18, 1/22 têm 

prioridade) 
1/16 . . . . Ombreiras ocas 
1/18 . . . compostos de diversas partes em relação à seção 

transversal da ombreira propriamente dita 
1/20 . . . . ajustáveis quanto à espessura da parede 
1/22 . . . com soleiras de forma especial fazendo parte 

integrante da armação 
1/24 . . Armações de pedra natural, concreto ou outro material 

pedregoso 
1/26 . . Ombreiras de matéria plástica 
1/28 . . . Ombreiras ocas (1/30 tem prioridade) 
1/30 . . . compostas de diversas partes em relação à seção 

transversal da ombreira propriamente dita 
1/32 . . Ombreiras compostas de partes feitas de materiais 

diferentes 
1/34 . . Revestimentos, por ex., como proteção contra as 

intempéries, para fins decorativos 
1/36 . . Ombreiras unicamente adaptadas a janelas 

1/38 . . . para janelas de lojas, vitrinas ou janelas similares 
1/40 . . . Ombreiras com partes removíveis para colocação 

de vidro (1/38 tem prioridade) 
1/52 . . Ombreiras especialmente adaptadas a portas 
1/56 . Fixação de armações às bordas de aberturas 
1/58 . . por enchimento das juntas, por ex., com cimento 
1/60 . . por meios mecânicos, por ex., meios de fixação 
1/62 . Calafetagem ou tapamento de juntas entre as bordas das 

aberturas e as armações (1/34 tem prioridade) 
1/64 . . por inserção de elementos não rígidos, por ex., tiras, 

lingüetas elásticas 
1/66 . . por guarnições de labirinto 
1/68 . . por elementos ext ernos perfilados 
1/70 . . Parapeitos; Soleiras 

3/00 Armações de folhas de janelas, folhas de porta ou 
eleme ntos similares para fechamento de aberturas; 
Disposição de fechamentos fixos ou móveis, por ex., 
janelas; Características de armações externas rigidamente 
montadas, relativas à montagem de armações de folhas 
(5/00 tem prioridade; postigos ou similares 9/00; vidros C 03; 
unindo chapas de vidro por meio de fusão C 03 B 23/203; 
unindo vidro a vidro por outro meio que não o de fusão ou a 
outro material inorgânico C 03 C 27/00) 

3/01 . Paredes removíveis ou escamoteáveis para hangares ou 
outros recintos semelhantes, por ex., para aeronaves 
(estruturas de paredes E 04 B 2/00) 

3/02 . Folhas feitas inteiramente de vidro 
3/04 . Armações de folhas não caracterizadas pelo tipo do 

movimento (características relativas ao tipo de movimento 
3/32) 

3/06 . . Armações simples 
3/08 . . . Estruturas que dependem do emprego de materiais 

determinados (3/24 tem prioridade) 
3/10 . . . . de madeira 
3/12 . . . . de metal 
3/14 . . . . . de seção transversal especial 
3/16 . . . . . . Armações ocas 
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3/18 . . . . de concreto ou outro material pedregoso 
3/20 . . . . de matéria plástica 
3/22 . . . . . Armações ocas 
3/24 . . . adaptadas especialmente ao envidraçamento duplo 

(peças separáveis para fixar vidros de vidraças 
3/64) 

3/26 . . Armações compostas, isto é, uma armação dentro ou 
por trás da outra (3/28 tem prioridade; disposições de 
armações móveis 3/32) 

3/263 . . Molduras com provisão especial para isolamento [6] 
3/267 . . . com elementos de isolamento formados in situ [6] 
3/273 . . . com elementos de isolamento pré-fabricados 

mantidos em posição pela deformação de partes 
dos membros da moldura [6] 

3/277 . . . com elementos de isolamento pré-fabricados 
mantidos em posição pela expansão dos elementos 
de isolação [6] 

3/28 . . com vidraças suplementares removíveis ou similares 
com ou sem caixilhos 

3/30 . Revestimentos, por ex., para proteção contra intempéries, 
para fins decorativos 

3/32 . Disposições de folhas caracterizadas pela maneira do 
movimento; Disposições de folhas móveis em aberturas; 
Características de folhas ou de armações apenas 
relativamente à maneira do movimento da folha [3] 

3/34 . . com apenas um tipo de movimento (3/48 tem 
prioridade) 

3/36 . . . com um único eixo vertical de rotação de um lado 
da abertura ou oscilando através da abertura 
(folhas que precisam ser levantadas antes de abrir 
3/52) 

3/38 . . . com um eixo horizontal de rotação na parte 
superior ou inferior da abertura 

3/40 . . . com um eixo de rotação vertical ou horizontal não 
localizado de um lado da abertura, por ex., folhas 
reversíveis 

3/42 . . . folhas deslizantes; Detalhes de armações em 
relação à guia 

3/44 . . . . Folhas de deslizamento vertical 
3/46 . . . . Folhas de deslizamento horizontal 
3/48 . . Folhas ligadas pelas bordas, por ex., folhas dobráveis 
3/50 . . com mais de um tipo de movimento (3/48 tem 

prioridade) 
3/52 . . . Folhas que precisam ser levantadas antes de abrir 
3/54 . Fixação de vidros de vidraças ou placas similares 
3/56 . . por meio de massas de vidraceiro, cimento ou adesivos 

apenas (3/64 tem prioridade) 
3/58 . . por meio de ripas, quartelas ou similares (3/64 tem 

prioridade) 
3/60 . . . de ripas metálicas de aperto 
3/62 . . . de ripas elásticas semelhantes à borracha 
3/64 . . Fixação de mais de um vidro à armação 
3/66 . Unidades que compreendem dois ou mais vidros paralelos 

ou vidraças similares de forma separada, sendo as vidraças 
fixas uma as outras de forma permanente, por ex. ao longo 
das bordas (produtos em camadas que compreendem 
essencialmente folha de vidro B 32 B 17/00; revestimento 
de vidro C 03 C 17/00) 

3/663 . . Elementos para espaçamento de vidraças [6] 
3/667 . . . Conectores [6] 
3/67 . . caracterizado por disposições ou dispositivos para 

isolamento de som e calor [6] 

3/673 . . Montando as unidades (3/677 tem prioridade) [6] 
3/677 . . Esvaziamento ou enchimento do espaço entre as 

vidraças; Prevenção de condensação no espaço entre 
vidraças (por meio de elementos espaçadores  3/663); 
Limpeza do espaço entre vidraças [6] 

3/68 . Pinázios 
3/70 . Folhas de portas (armações de folhas 3/04) 
3/72 . . consistindo em armação e painéis 
3/74 . . . com painéis de madeira 
3/76 . . . com painéis metálicos 
3/78 . . . com painéis de matéria plástica 
3/80 . . flexíveis 
3/82 . . Portas planas, isto é, com superfície totalmente plana 

(3/02 tem prioridade) 
3/84 . . . de madeira compensada 
3/86 . . . de matéria plástica 
3/88 . . Dispositivos para proteção das bordas das folhas de 

portas 
3/90 . Portas giratórias; Caixas ou armações para as mesmas 

(borboletas 11/08) 
3/92 . Portas ou janelas extensíveis quando colocadas no lugar 

(folhas corrediças para janelas 3/42; folhas dobráveis 3/48; 
dispositivos para fechamento de paredes que podem ser 
enrolados, por ex., postigos, 9/08) 

3/94 . . Portas sanfonadas 
3/96 . Juntas de canto ou juntas de borda para janelas, portas, 

armações ou folhas similares [4] 
3/964 . . utilizando peças de ligação separadas, por ex., peças 

"T" (3/984, 3/988, 3/99 têm prioridade) [5] 
3/968 . . . caracterizadas pela maneira em que as peças de 

ligação são fixadas nos elementos da estrutura [5] 
3/972 . . . . pelo aumento da seção transversal das peças de 

ligação, por ex., pela expansão das peças com 
calços (3/976 tem prioridade) [5] 

3/976 . . . . pela deformação dos elementos da estrutura [5] 
3/98 . . . . as peças de ligação sendo especialmente 

adaptadas em direção uns aos outros (3/972, 
3/976 tem prioridade) [5] 

3/984 . . especialmente adaptadas para elementos da estrutura 
de madeira ou outro material trabalhado de maneira 
similar (3/99 tem prioridade) [5] 

3/988 . . especialmente adaptadas para elementos da estrutura 
de chapa metálica, ou outro material em chapa, com 
uma abertura geralmente de seção transversal em "U", 
por ex., para elementos de estrutura de portas [5] 

3/99 . . para elementos de estrutura contínuos cruzando-se 
entre si sem interrupção (pinázios 3/68) [5] 

5/00 Portas, janelas ou fechamentos similares para fins 
especiais; Estruturas de molduras para os mesmos 

5/01 . Alçapões 
5/02 . para anexos de prédios ou porões; Outros fechamentos 

simples não destinados à ajustagem perfeita 
5/04 . . com ombreiras fixas de madeira 
5/06 . . com ombreiras fixas de metal 
5/08 . . com ombreiras fixas de concreto, substâncias 

pedregosas ou matéria plástica 
5/10 . para proteção contra ataques aéreos ou outros atos de 

guerra; para outros fins de proteção 
5/11 . . contra arrombamento [6] 
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5/12 . . contra pressão de ar, explosões ou gases 
5/14 . . . Portas ou fechamentos similares à prova de gás; 

Adaptação de estruturas fixas para esse fim 
5/16 . . Portas ou fechamentos similares à prova de fogo; 

Adaptação de estruturas fixas para esse fim 
5/18 . . contra irradiações nocivas (contra o calor 5/16) 
5/20 . para isolamento contra ruídos 

7/00 Disposições especiais ou medidas relativas a portas ou 
janelas (telas ou dispositivos similares de proteção 9/00) 

7/02 . para permitir ventilação, por ex., por meio de janelas 
duplas; Disposição de rosáceas de ventilação (elementos 
de controle de fluxo de ar per se F 24 F 13/08) 

7/03 . . Dispositivos de ventilação para inserção em janelas 
que correm para cima (defletores para chuva ou 
correntes de ar 7/26) 

7/04 . . com folhas de ventilação (7/08 tem prioridade) 
7/06 . . . com apenas uma folha de ventilação 
7/08 . . Portas, janelas de venezianas ou grades 
7/082 . . . com lamelas rígidas ou deslizantes 
7/084 . . . com lamelas rotativas 
7/086 . . . . ligadas entre si para movimento simultâneo [2] 
7/088 . . . . . com grades de proteção facial ou 

disposit ivo de segurança [2] 
7/09 . . . . . montadas em um batente móvel, por ex., 

porta [2] 
7/092 . . . . . manobráveis em dois ou mais grupos 

distintos [2] 
7/094 . . . . . manobráveis em série; caracterizadas pelo 

movimento adicional independente [2] 
7/096 . . . . . manobráveis ou interligadas por 

engrenagem (mecanismos de manobra de 
batentes com engrenagem em geral E 05 F 
11/00) [2] 

7/098 . . . . . com um dispositivo de vedação [2] 
7/10 . . por estrutura especial dos elementos da armação 
7/12 . Medidas para evitar a formação de água de condensação 

(envidraçamento duplo 3/24 a 3/28; 3/64, 3/66; disposições 
de aquecimento especialmente adaptadas para áreas 
transparentes ou refletoras H 05 B 3/84)  

7/14 . Medidas para drenar a água de condensação ou a água de 
infiltração 

7/16 . Disposições de vedação em folhas ou em partes que atuam 
com as folhas (7/098 tem prioridade) [2] 

7/18 . . por meio de vedações removíveis, por ex., vedações 
para impedir correntes de ar utilizadas também como 
fechamento 

7/20 . . . removidas automaticamente ao se abrir à folha 
7/205 . . . . com tira de vedação montada no parapeito [2] 
7/21 . . . . com tira de vedação móvel no plano da folha 

[2] 
7/215 . . . . com tira de vedação deslocada para uma 

posição de retração por meios elásticos, por 
ex., molas [2] 

7/22 . . por meio de vedações elásticas, por ex., tubos elásticos 
de borracha; por meio de vedações flexíveis, por ex., 
tiras de feltro ou de pelúcia, tiras de metal flexível 
(7/18 tem prioridade) 

7/23 . . . Tiras ou tubos de matéria plástica, borracha 
esponjosa ou similares 

7/232 . . . Tiras flexíveis de material duro, por ex., metal 
7/24 . . sem elementos de vedação separados, por ex., com 

labirinto 
7/26 . Defletores de chuva ou correntes de ar, por ex., sob folhas 

deslizantes 
7/28 . Outras disposições em portas ou janelas, por ex., chapas de 

portas, janelas adaptadas para acomodar plantas, ganchos 
para limpadores de janelas 

7/30 . . Vigias; Dispositivos para comunicação verbal através 
da porta; Portas com janelas 

7/32 . . Portas com dispositivos para servir; Portas com 
passagem para pratos 

7/34 . . Portas contendo armários (construção de armários em 
geral A 47 B) 

7/36 . . Protetores de lingüeta [7] 

9/00 Grades ou dispositivos de proteção para aberturas em 
paredes ou similares, com ou sem mecanismos de manobra 
ou de fixação; Fechamentos de estruturas similares (5/10 
tem prioridade; folhas para portas ou janelas ligadas pelas 
bordas 3/48; equipamento adicional interior para portas e 
janelas, não fazendo parte do trabalho de acabamento 
propriamente dito de um edifício, por ex., cortinas, A 47 H; 
grades como elementos de construção E 04 C 2/42; fechaduras, 
acessórios para as mesmas E 05 B; ferrolhos ou dispositivos de 
fixação para folhas E 05 C; mecanismos de acionamento para 
folhas em geral E 05 F) 

9/01 . Grades fixas a paredes, portas ou janelas; Grades que se 
deslocam com portas ou janelas; Paredes em forma de 
grade, por ex., arcadas (“claustra”) 

9/02 . Postigos, grades móveis ou outros dispositivos de 
fechamento de segurança, por ex., contra arrombamento 
(janelas de venezianas ou grades 7/08; venezianas de 
lamelas 9/26) 

9/04 . . do tipo de folhas, por ex., giratórias ou deslizantes 
9/06 . . desmontáveis ou dobráveis, por ex., do tipo de fole ou 

sanfona (portas sanfonadas 3/94; grades do tipo de 
enrolar 9/18) 

9/08 . . Fechamentos do tipo de enrolar (venezianas de enrolar 
9/40; dispositivos ou disposições para operar, guiar ou 
segurar para fechamentos do tipo de enrolar 9/56; 
utilizáveis apenas como toldos E 04 F 10/06) [5] 

9/11 . . . Postigos de enrolar [5] 
9/13 . . . . com elementos de fechamento em uma só peça, 

por ex., chapa metálica corrugada [5] 
9/15 . . . . com elementos de fechamento formados por 

lâminas ou similares [5] 
9/165 . . . . . com as lâminas escamoteáveis umas dentro 

das outras; com lâminas cujo espaçamento 
pode ser alterado [5] 

9/17 . . . . Partes ou detalhes de postigos de enrolar, por 
ex., dispositivos de suspensão, caixas de 
postigos, portas com guichês, aberturas de 
ventilação [5] 

9/171 . . . . . Roletes para os mesmos; Fixação de 
postigos de enrolar ao rolete [5] 

9/172 . . . . . . por cavilhas 
9/173 . . . . . . por colchetes ou botões 
9/174 . . . . . Mancais especialmente adaptados para os 

mesmos [5] 
9/18 . . . Grades do tipo de enrolar [5] 
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9/24 . Biombos ou outras estruturas que oferecem proteção 
contra a luz, principalmente contra a luz do sol; Biombos 
similares para impedir o devassamento ou para fins de 
decoração (dispositivos ou disposições para operar, guiar e 
segurar para os fechamentos do tipo de enrolar 9/56; 
cortinas flexíveis penduradas livremente A 47 H 23/00) 

9/26 . . Persianas de lamelas ou similares, por ex., venezianas 
9/262 . . . com tiras horizontais ou verticais ligadas entre si de 

maneira flexível; Estores tipo sanfona 
9/264 . . . Combinações de venezianas de lamelas com postigos 

de enrolar, janelas com telas, janelas comuns ou 
vidraças duplas; Venezianas de lamelas com 
dispositivos especiais  

9/266 . . . Dispositivos ou acessórios para fabricar ou montar 
venezianas de lamelas ou partes das mesmas [3] 

9/28 . . . com lamelas horizontais, por ex., não podendo ser 
levantadas (janelas de venez ianas ou grades 7/08) 

9/30 . . . . podendo ser levantadas 
9/302 . . . . . sem cadarço de acionamento, por ex., com 

pinças extensíveis, com haste de rosca 
9/303 . . . . . com cadarço de acionamento 
9/304 . . . . . . com barra inclinável e eixo de suspensão 

separado 
9/305 . . . . . . com barra inclinável e cordões de 

suspender guiados ao longo de uma barra 
fixa 

9/306 . . . . . . com barra inclinável ao longo da qual são 
guiados os cordões de suspender 

9/307 . . . . . . Detalhes de barras inclináveis e sua 
manobra 

9/308 . . . . . . com barra inclinável e eixos de suspensão 
coaxiais 

9/32 . . . . . Dispositivos de manobra, guia ou fixação para 
os mesmos (acionamento de barras inclináveis 
9/307) 

9/322 . . . . . . Detalhes de dispositivos de 
acionamentos (dispositivos de interesse 
geral especialmente adaptados ou 
montados para armazenar e desenrolar 
e reenrolar repetidamente pedaços de 
material B 65 H 75/34) 

9/323 . . . . . . Estrutura ou suporte de caixa superior 
9/324 . . . . . . Prendedores para cordões  
9/325 . . . . . . Dispositivos de imobilização para impedir 

o levantamento  
9/326 . . . . . . Detalhes de cordões, por ex., fivelas, 

puxadores  
9/327 . . . . . . Guias para venezianas de lamelas 

levantáveis com lamelas horizontais  
9/34 . . . . do tipo de rolete 
9/36 . . . com lamelas verticais  
9/38 . . . Outros detalhes  
9/382 . . . . Detalhes de cadarços ou correntes de acionamento, 

por ex., fivelas para encurtamento local de 
cadarços 

9/384 . . . . Detalhes de interligação ou interação de cadarços e 
lamelas 

9/386 . . . . Detalhes de lamelas 
9/388 . . . . Detalhes de lâminas inferiores ou superiores ou de 

sua fixação 
9/40 . . Venezianas de enrolar (utilizáveis apenas como toldos E 

04 F 10/06) [5] 

9/42 . . . Partes ou detalhes de venezianas de enrolar, por ex., 
dispositivos de suspensão, caixas de venezianas 
(braçadeiras ou montagens ajustáveis tanto para 
venezianas de enrolar como para cortinas corrediças A 
47 H 1/13) [5] 

9/44 . . . . Roletes para os mesmos; Fixação das 
venezianas de enrolar nos roletes [5] 

9/46 . . . . . por cavilhas [5] 
9/48 . . . . . por colchetes ou botões [5] 
9/50 . . . . Mancais especialmente adaptados para os mesmos 

[5] 
9/52 . Dispositivos de proteção contra insetos, por ex., telas contra 

moscas; Janelas de telas para outras finalidades  
9/54 . . Mosquiteiros de rolo (dispositivos para operar, guiar 

ou segurar os mesmos 9/56) [2,5] 
9/56 . Dispositivos ou disposições para operar, guiar ou segurar os 

fechamentos do tipo de enrolar; Cilindros de mola; Cilindros de 
fita; Disposições de contrapeso para os mesmos (dispositivos 
de interesse geral especialmente adaptados ou montados para 
armazenar e desenrolar e reenrolar repetidamente pedaços de 
material B 65 H 75/34) [5] 

9/58 . . Dispositivos de guia [5] 
9/60 . . Cilindros de mola operados apenas por elementos de 

fechamento [5] 
9/62 . . Disposições de contrapeso (9/60 tem prioridade) [5] 
9/64 . . com rolete abaixável [5] 
9/66 . . Com um rolete situado ao fundo [5] 
9/68 . . Dispositivos ou mecanismos de operação, por ex., com 

acionamento elétrico [5] 
9/70 . . . compreendendo um motor elétrico posicionado 

exteriormente ao rolete [5] 
9/72 . . . compreendendo um motor elétrico posicionado 

internamente ao rolete [5] 
9/74 . . . adaptados para operação seletiva elétrica ou manual 

[5] 
9/76 . . . utilizando manivelas [5] 
9/78 . . para operação manual direta, por ex., por meio de 

puxadores por manivelas [5] 
9/80 . . Medidas de segurança contra gotejamento ou abertura não 

autorizada; Dispositivos de parada ou imobilização; 
Dispositivos para limitar o desenrolamento (dispositivos 
para segurar ou disposições para operação manual direta 
9/78) [5] 

9/82 . . . automáticos [5] 
9/84 . . . . contra gotejamento [5] 
9/86 . . . . contra abertura não autorizada [5] 
9/88 . . . . para limitar o desenrolamento [5] 
9/90 . . . . para imobilizar o elemento de fechamento em 

várias posições selecionadas [5] 
9/92 . . Meios permitindo que os fechamentos sejam deslocados 

para fora do plano da abertura [5] 

11/00 Meios para permitir passagem através de cercados, barreiras 
ou similares, por ex., torniquetes (características gerais de portas 
1/00 a 9/00) 

11/02 . Portões; Portas  
11/04 . . caracterizados pelo tipo de suspensão (suspensões per se E 

05 D) 
11/06 . . caracterizados pelo tipo de fixação (dispositivos de fixação 

para folhas E 05 C) 
11/08 . Borboletas (em veículos B 60 N 5/00; com meios para registrar 

G 07 C 9/02) 
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E 06 C ESCADAS  (E 04 F 11/00 tem prioridade; bancos portáteis  A 47 C 12/00; adaptação de escadas para utilização em navios B 63 B; para 

utilização em aeronaves B 64; andaimes E 04 G) [5, 6] 

 

1/00 Escadas em geral (montadas em carrinhos ou veículos 5/00; 
presas permanentemente a estruturas fixas 9/00) 

1/02 . com elemento ou elementos longitudinais rígidos 
1/04 . . Escadas para encostar a objetos, por ex., paredes, 

postes, árvores (suportes para cabeçotes de escadas 
7/48) 

1/06 . . . em uma só peça 
1/08 . . . de peças múltiplas 
1/10 . . . . De seções que se encaixam pelas pontas 
1/12 . . . . extensíveis, por ex., telescópicas 
1/14 . . Escadas susceptíveis de ficarem em pé por si próp rias 
1/16 . . . com suportes apoiados no chão (com suportes 

como parte integrante da escada 1/24; com 
plataformas 1/39) 

1/18 . . . . com as pernas de suporte em forma de escada 
1/20 . . . . com as pernas de suporte em forma de postes 
1/22 . . . . . com partes ou suportes extensíveis, por ex., 

telescópicos 
1/24 . . . Escadas sem suporte que ficam em pé livremente 
1/26 . . . . em uma só peça 
1/28 . . . . de peças múltiplas (com pernas de suporte 

móveis em forma de escada 1/18) 
1/30 . . . . . extensíveis, por ex., telescópicas 
1/32 . . Escadas com um suporte em forma de escada podendo 

ser fixado ao longo da mesma 
1/34 . . Escadas que podem ser presas a estruturas tais como 

janelas, cornijas, postes ou similares (escadas fixas 
permanentemente a edificações 9/00) 

1/36 . . . Escadas que podem ser suspensas em ganchos ou 
similares 

1/38 . . Estruturas especiais de escadas, por ex., escadas com 
mais ou menos dois elementos longitudinais, escadas 
com degraus móveis ou outros pisos, escadas 
dobráveis longitudinalmente 

1/383 . . . Escadas dobráveis em que os elementos 
longitudinais são colocados uns contra os outros ao 
serem dobrados 

1/387 . . . com degraus basculantes 
1/39 . . . Escadas com plataformas; Escadas transformáveis 

em plataformas (plataformas utilizáveis em 
escadas 7/16) 

1/393 . . . . Escadas com plataformas que se dobram ao 
mesmo tempo em que a escada 

1/397 . . . caracterizadas pelo fato de terem rodas, roletes, 
roldanas 

1/52 . com elementos longitudinais não rígidos 
1/54 . . do tipo extensível 
1/56 . . Escadas de corda ou corrente 
1/58 . com elementos longitudinais tanto rígidos como não 

rígidos 

5/00 Escadas caracterizadas pela montagem em carrinhos ou 
veículos; Fixação de escadas em veículos (escadas com 
rodas, roletes ou roldanas 1/397) 

5/02 . com elementos longitudinais rígidos 
5/04 . . podendo ser elevadas ou estendidas 

5/06 . . . por pistão e cilindro ou por meios equivalentes, 
funcionando por um meio sob pressão 

5/08 . . . . derivados diretamente de um reservatório sob 
pressão 

5/10 . . . . . carregados por uma bomba ou um 
compressor, acionados pelo motor do 
veículo ou por outro motor no veículo 

5/12 . . . . derivados diretamente de uma bomba ou de um 
compressor 

5/14 . . . . . acionados pelo motor do veículo ou outro 
motor no veículo 

5/16 . . . utilizando apenas transmissão mecânica, com ou 
sem meios de acoplamento ou de embreagem a 
fluido ou outros meios não mecânicos 

5/18 . . . . utilizando a força do motor do veículo ou de 
outro motor 

5/20 . . . . utilizando força manual (dispositivos de 
extensão de acionamento manual montados na 
escada 7/04) 

5/22 . . . por molas ou com o auxílio de molas (5/06, 5/16 
têm prioridade) 

5/24 . . Desmontagem de escadas dos veículos 
5/26 . com elementos longitudinais não rígidos 
5/28 . . do tipo extensível 
5/30 . . formados de elos escorados uns contra os outros 
5/32 . Acessórios 
5/34 . . Dispositivos de indicação 
5/36 . . Dispositivos de segurança para impedir 

escorregamento ou queda de escadas; Dispositivos de 
segurança para impedir excesso de peso em escadas 

5/38 . . Dispositivos para bloquear as molas do veículo; 
Dispositivos para apoiar o carrinho diretamente no 
chão 

5/40 . . Dispositivos para inclinar escadas lateralmente 
5/42 . . Dispositivos para alterar a inclinação; Dispositivos de 

fechamento para esse fim 
5/44 . . Outros acessórios em escadas, por ex., dispositivos de 

sinalização acústica, painéis de comando desmontáveis 

7/00 Peças, peças de apoio ou acessórios 
7/02 . Meios de extensão (para escadas montadas em carrinhos 

ou veículos 5/00) 
7/04 . . Dispositivos de extensão de acionamento manual 

montados na escada 
7/06 . Dispositivos de fixação ou ganchos para elementos de 

escadas extensíveis 
7/08 . Estruturas especiais de elementos longitudinais ou degraus 

ou outros pisos 
7/10 . Reforços para escadas 
7/12 . Elevadores ou outros dispositivos de içamento em escadas 
7/14 . Suportes para baldes ou outro equipamento em ou para 

escadas 
7/16 . Plataformas em escadas ou para uso em escadas, por ex., 

plataformas eleváveis ou abaixáveis (aspectos relativos ao 
içamento B 66 F) 

7/18 . Dispositivos para impedir queda de pessoas (cintos de 
salvamento A 62 B 1/16) 
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7/42 . Pés de escadas; Seus suportes (para elementos de andaimes 
E 04 G 5/02) 

7/44 . . Meios para montar escadas em solo irregular 
7/46 . . Equipamento antiderrapante 
7/48 . Cabeçotes de escadas; Suporte para cabeçotes de escadas a 

fim de poder apoiá-las em objetos 
7/50 . Articulações e outros elementos de ligação 

9/00 Escadas caracterizadas pela montagem permanente a 
estruturas fixas, por ex., escadas de emergência em casos 
de incêndio (escadas móveis E 04 F 11/04) 

9/02 . de montagem fixa 
9/04 . . em forma de grampos de ferro para escaladas ou 

similares 
9/06 . de montagem móvel 
9/08 . . com elementos longitudinais rígidos 
9/10 . . . fazendo parte de um edifício, tais como grades de 

sacadas, grades de janelas ou outros elementos de 
janelas 

9/12 . . . de deslocamento lateral 
9/14 . . com elementos longitudinais não rígidos, por ex., 

escadas de corda ou de corrente, escadas do tipo 
extensível 
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PERFURAÇÃO DO SOLO; MINERAÇÃO 

E 21 PERFURAÇÃO DO SOLO; MINERAÇÃO 

Nota 

Nesta classe, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
–  “perfuração” abrange sondagem e vice-versa. 

E 21 B PERFURAÇÃO DO SOLO, por ex., PERFURAÇÃO PROFUNDA (mineração, exploração de pedreiras E 21 C; escavação de 
poços, abertura de galerias ou túneis E 21 D);  OBTENÇÃO DE ÓLEO, GÁS, ÁGUA, MATERIAIS SOLÚVEIS OU FUNDÍVEIS 
OU UMA LAMA DE MINERAIS DE POÇOS [5] 

 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange: [7] 
 -equipamentos primários para perfuração do solo ou rocha na sua formação natural; [7] 
 –equipamento similar para perfuração de estruturas artificiais in situ, por ex., superfícies de estrada ou estruturas de concreto.  [7] 
(2) Esta subclasse não abrange: [7] 
 –máquinas perfuradoras manuais, por ex., para uso doméstico; [7] 
 -equipamento de perfuração para operações manufaturadas, isto é, onde um artigo é processado, por ex., por tratamento 

suplementar;  [7] 
 que são abrangidos pelas subclasses relevantes da seção B, por ex.,. B 33 B [7] 

Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS OU MÉTODOS DE  
PERFURAÇÃO .................................................................... 1/00 a 7/00 
FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO; SEUS 
ACESSÓRIOS .........................................................10/00, 11/00; 12/00 
OUTROS DETALHES RELATIVOS À PERFURAÇÃO; 
EQUIPAMENTOS PARA POÇOS OU MANUTENÇÃO 
 Torres de perfuração; hastes de 
 perfuração ou similares ............................15/00; 17/00, 19/00 

 Lavagem ou limpeza; vedação; 
 aquecimento ou resfriamento..................21/00, 37/00; 33/00;  
  36/00 
 Arranjos de válvulas; 
 Combate ao fogo ................................................. 34/00; 35/00 
 Outros equipamentos ou detalhes .....................23/00 a 31/00, 
  40/00, 41/00 
OBTENÇÃO DE FLUIDOS DE POÇOS..................................... 43/00 
CONTROLE; PROVAS OU ENSAIOS ............... 44/00; 45/00 a 49/00 

 

Métodos ou aparelhos para sondagem ou perfuração 

1/00 Perfuração por percussão (acionamento utilizado no furo de 
sondagem 4/00) [3] 

1/02 . Acionamentos de superfície para martelo mecânico, por 
ex., com um cabo [1, 7] 

1/04 . . Dispositivos para inverter o movimento da haste ou do 
cabo na superfície 

1/12 . com um membro de impulsão de movimento alternativo 
(1/02, 1/38 tem prioridade) [7] 

1/14 . . acionado por um mecanismo rotativo [7] 
1/16 . . . com massas de movimento alternativo montado 

sobre molas, por ex., com amortecimento a ar [7] 
1/18 . . . . com união elástica do acionamento com a 

haste por molas amortecedoras duplas [7] 
1/20 . . . formados como martelos centrífugos [7] 
1/22 . . acionado por eletroímãs [7] 
1/24 . . sendo o membro impulsor um pistão acionado 

diretamente por pressão de fluído [7] 
1/26 . . . por pressão de líquido [7] 
1/28 . . . . trabalhando com pulsos [7] 
1/30 . . . por ar, vapor ou pressão de gás [7] 
1/32 . . . . trabalhando com pulsos [7] 
1/34 . . . . . sendo o membro impulsor um pistão de um 

motor de combustão interna [7] 

1/36 . Transportador de ferramenta tipo pistão, ou seja, no qual 
a ferramenta é ligada a um membro impulsor [7] 

1/38 . Martelo tipo pistão, ou seja, no qual a broca da 
ferramenta ou bigorna é golpeada por um membro 
impulsor [7] 

3/00 Perfuração rotativa (acionamentos utilizados no furo de 
sondagem 4/00; máquinas de perfuração rotativa em geral B 23 
B) [3] 

3/02 . Acionamentos de superfície para perfuração rotativa 
3/025 . . com uma rotação de vai e vem da ferramenta [7] 
3/03 . . com uma rotação unidirecional intermitente da 

ferramenta [7] 
3/035 . . com transmissão deslizante ou elástica [7] 
3/04 . . Plataformas rotativas 
3/06 . . . Adaptação de guinchos rotativos para acionamento 

de plataformas rotativas (junção ou separação de 
acoplamentos ou de juntas 19/16; mecanismos para 
enrolar cordas, cabos ou correntes, cabrestantes B 
66 D) [3] 

4/00 Acionamentos utilizados no furo de sondagem [3] 
4/02 . Acionamentos fluidos tipo rotativos (turbinas hidráulicas 

para perfuração de poços F 03 B 13/02) [3] 
4/04 . Acionamentos elétricos (4/12 tem prioridade) [3] 
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4/06 . Meios de impactar o fundo do furo, por ex., martelos 
(brocas de percussão 10/36; aríetes de sondagem 11/02; 
elos de livramento da broca de percussão na coluna da 
ferramenta de perfuração 31/107) [3] 

4/08 . . o impacto sendo desferido apenas por gravidade, por 
ex., com ligação de movimento perdido [3] 

4/10 . . movimento rotativo contínuo unidirecional do eixo ou 
do tubo de perfuração efetuando impactos 
consecutivos [3] 

4/12 . . Martelos acionados eletricamente [3] 
4/14 . . Martelos acionados a fluido [3] 
4/16 . Acionamentos múltiplos de fundo de furo, por ex., para 

percussão combinada e perfuração rotativa (4/10 tem 
prioridade); Acionamentos para unidades de perfuração de 
brocas múltiplas [3] 

4/18 . Ancoragem ou alimentação no furo de sondagem [3, 7] 
4/20 . Combinada com acionamento superficial (4/10 tem 

prioridade) [3] 
6/00 Acionamentos para percussão combinada e perfuração 

rotativa (acionamentos utilizados no furo de sondagem 4/00; 
máquinas percussoras portáteis com rotação superimposta B 25 
D 16/00) [3] 

6/02 . sendo a rotação contínua [7] 
6/04 . . Acionamentos separados para percussão e rotação [7] 
6/06 . sendo a rotação intermitente, por ex., obtida por um 

dispositivo de catraca [7] 
6/08 . . Acionamentos separados para percussão e rotação [7] 

7/00 Métodos ou aparelhos especiais para perfuração (suportes 
para máquinas de perfuração, por ex., torres de perfuração 
ou mastros 15/00 [1, 7] 

7/02 . Equipamentos de perfuração caracterizados por meios de 
transporte terrestre, por ex., montados sobre patins  ou 
sobre rodas  (equipamentos de perfuração portáteis para 
uso em solos subaquáticos 7/124) [1, 7] 

7/04 . Perfuração direcional (torres de perfuração ou mastros 
especialmente adaptados a esse fim 15/04) 

7/06 . . Desvio da direção dos furos de sondagem 
7/08 . . . Aparelhos especiais para desviar o furo de 

sondagem, por ex., brocas especiais, articulações 
de pinos, desviadores (corte direcional de janela 
29/06; desviando a direção de ferramentas de 
pescaria 31/14) 

7/10 . . Correção de furos de sondagem desviados 
7/12 . Perfuração sob  água (juntas telescópicas 17/07; 

utilizando compensadores de rejeitos horizontais 19/09; 
cabeças  de poço especialmente adaptadas para 
instalações subaquáticas 33/035) [1, 7] 

7/124 . . com agente motor de acionamento da ferramenta sob 
água, por ex., aparelhagem portátil de perfurar poços 
para utilização sobre solo subaquático [3] 

7/128 . . do suporte flutuante com base de guia independente 
ancorada sob água [3] 

7/132 . . do suporte boiante sob água [3] 
7/136 . . do suporte não boiante (7/124 tem prioridade) [3] 
7/14 . Perfuração utilizando calor, por ex., perfuração por chama 
7/15 . . de calor gerado por eletricidade [3] 
7/16 . Aplicação de esferas ou pelotas separadas por pressão da 

sonda, denominada perfuração por detonação 
7/18 . Perfuração por jatos de líquido ou gás, com ou sem 

arrastamento de pelotas (7/14 tem prioridade; monitores 
hidráulicos E 21 C 45/00) [5] 

7/20 . Enfincando ou forçando tubos de revestimento dentro dos 
furos de sondagem, por ex., escavando poços de petróleo; 
Perfurando e revestindo simultaneamente furos de 
sondagem (colocando estacas E 02 D 7/00; escavando 
poços enquanto movimenta o revestimento para baixo E 21 
D 1/08) [3] 

7/22 . . Dispositivos superficiais para a aplicação de 
movimentos alternados de rotação ao tubo de 
revestimento [3] 

7/24 . Perfuração utilizando meios vibratórios ou oscilatórios, por 
ex., massas fora de equilíbrio (perfuração por percussão 
1/00) [3] 

7/26 . Perfuração sem remoção de terra, por ex., com dispositivos 
autopropulsores de cavar (7/30 tem prioridade; 
acionamentos de fundo de poço 4/00) [3, 6] 

7/28 . Alargando furos broqueados; Escareamento (brocas de 
perfuração para alargar o furo de sondagem 10/26) [3] 

7/30 . . sem remoção de terra [6] 

Equipamento de perfuração 

10/00 Brocas de perfuração (especialmente adaptadas para 
desviarem a direção da perfuração de sondagem 7/08; brocas 
de válvulas 27/00) [3] 

10/02 . Brocas de testemunhos (caracterizadas pelas peças 
resistentes ao desgaste 10/46; obtenção de testemunhos 
não perturbados 25/00) [3] 

10/04 . . com meios de destruir testemunhos [3] 
10/06 . . Brocas de testemunhos rotativas [3] 
10/08 . Brocas rotativas (brocas de testemunhos rotativas 10/06; 

com porção de guia 10/26; caracterizadas pelas peças 
resistentes ao desgaste 10/46) [3] 

10/10 . . com eixo de rolamento apoiado em ambas as 
extremidades (com cortadores de disco 10/12) [3] 

10/12 . . com cortadores de disco [3] 
10/14 . . combinadas com cortadores não rolantes outros que 

não do tipo de porção de guia [3] 
10/16 . . caracterizadas pela forma ou disposição dos dentes [3] 
10/18 . . caracterizadas por condutos ou bocais para fluidos de 

perfuração [3] 
10/20 . . caracterizadas pelas peças desmontáveis ou reguláveis, 

por ex., suportes ou eixos (brocas rotativas de árvore 
de alavancas opostas 10/10) [3] 

10/22 . . caracterizadas pelos detalhes de mancais ou de 
lubrificação (mancais em geral F 16 C; lubrificação em 
geral F 16 N) [3] 

10/24 . . . pelos detalhes de lubrificação [3] 
10/26 . Brocas com porção de guia, isto é, brocas com um cortador 

piloto; Brocas para alargar o furo de sondagem, por ex., 
alargadores de furos (brocas de percussão com porção de 
guia 10/40; trados com porção de guia 10/44) [3] 

10/28 . . com cortadores rolantes não expansíveis [3] 
10/30 . . . Alargadores (de furos) a roletes de eixo 

longitudinal, por ex., estabilizadores de alargadores 
(de furos) [3] 

10/32 . . com ferramentas cortantes expansíveis [3] 
10/34 . . . do tipo de cortador de roletes [3] 
10/36 . Brocas de percussão (caracterizadas pelas peças resistentes 

ao desgaste 10/46) [3] 
10/38 . . caracterizadas por condutos ou bocais para fluidos de 

perfuração [3] 
10/40 . . com porção de guia [3] 
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10/42 . Brocas rotativas tipo garfo, por ex., brocas rabo-de-peixe 
com lâminas desmontáveis (trados com dentes 10/44; 
caracterizadas pelas peças resistentes ao desgaste  
10/54) [3] 

10/44 . Brocas com porção helicoidal de translação, por ex., 
brocas tipo parafuso; Trados com porção de guia ou com 
peças desmontáveis (brocas rotativas tipo garfo 10/42; 
hastes de perfuração com estrutura helicoidal 17/22) [3] 

10/46 . caracterizadas pelas peças resistentes ao desgaste, por ex., 
com inserções de diamantes [3] 

10/48 . . a broca sendo do tipo testemunhador [3] 
10/50 . . a broca sendo do tipo de rolete [3] 
10/52 . . . com inserções tipo cinzel ou botão [3] 
10/54 . . a broca sendo do tipo garfo [3] 
10/56 . . Inserções tipo botão (10/52 tem prioridade) [3] 
10/58 . . Inserções tipo cinzel (10/52, 10/54 têm prioridade) [3] 
10/60 . caracterizadas por condutos ou bocais para fluidos de 

perfuração (para brocas de roletes 10/18; para brocas de 
percussão 10/38) [3] 

10/62 . caracterizadas por peças ou elementos cortantes 
desmontáveis ou reguláveis (10/64 tem prioridade; para 
brocas de roletes 10/20; para brocas rotativas tipo garfo 
10/42; para trados 10/44) [3] 

10/64 . caracterizadas por sua inserção total ou parcial no furo de 
sondagem ou dele removíveis sem retirar o tubo de 
perfuração (recipientes de testemunhos recuperáveis 
25/02) [3] 

10/66 . . o elemento cortante sendo móvel através do tubo de 
perfuração e deslocável lateralmente [3] 

11/00 Outro equipamento de perfuração 
11/02 . Aríetes de perfuração (acionamentos de percussão 

utilizados no furo de sondagem 4/06; brocas de percussão 
10/36) 

11/04 . Agarradeiras de perfuração 
11/06 . com correntes de corte acionadas ou outras ferramentas de 

acionamento similar 

12/00 Acessórios para ferramentas de perfuração [3] 
12/02 . Indicadores de desgaste [3] 
12/04 . Protetores de brocas [3] 
12/06 . Dispositivos mecânicos de limpeza [3] 

Outros equipamentos ou detalhes para perfuração; Equipamentos 
de poços ou manutenção de poços 

15/00 Suportes para a máquina de perfuração, por ex., torres de 
perfuração ou mastros [1, 7] 

15/02 . especialmente adaptados para perfuração sob água (15/04 
tem prioridade; plataformas de perfuração flutuantes B 63 
B 35/44; plataformas de perfuração sobre montantes 
(suportes) E 02 B 17/00) [3] 

15/04 . especialmente adaptados para a perfuração direcional, por 
ex., sondas de furos inclinados [3] 

17/00 Hastes ou tubos de perfuração; Ferramentas flexíveis de 
perfuração; Hastes quadradas (“Kellies”); Comandos; 
Hastes de sucção; Tubulação de revestimento; Tubos de 
produção (engates de hastes em geral F 16 D; tubos ou 
acoplamentos de tubos em geral F 16 L) 

17/01 . Tubos ascendentes (conectores de tubos ascendentes 
33/038) [3] 

17/02 . Engates; Juntas 
17/03 . . entre a haste ou tubo de perfuração e o motor de 

perfuração, por ex., entre a haste de perfuração  e o 
martelo [7] 

17/04 . . entre haste e broca ou entre haste e haste 
17/042 . . . roscados 
17/043 . . . . com dispositivos de travamento 
17/046 . . . com nervuras, pinos ou garras e ranhuras 

complementares ou similares, por ex., trincos tipo 
baioneta 

17/05 . . . Juntas articuladas 
17/06 . . . Juntas liberáveis, por ex., juntas de segurança 
17/07 . . . Juntas telescópicas para variar os comprimentos 

das colunas de perfuração; Amortecedores de 
choque (compensadores de rejeitos horizontais na 
torre de perfuração 19/09; percussores de 
desengate 31/107) [3] 

17/08 . . Juntas de tubos de revestimento 
17/10 . Protetores contra desgaste; Dispositivos centralizadores 

(acionamentos utilizados no furo de sondagem com meios 
de ancoragem 4/18) 

17/12 . . Dispositivos para colocação ou remoção de elementos 
de proteção contra desgaste 

17/14 . Sapatas dos tubos de revestimento 
17/16 . Comandos [3] 
17/18 . Tubos providos de múltiplas passagens de fluidos 

(circulação de fluido de perfuração por meio desses tubos 
21/12) [3] 

17/20 . Tubos de perfuração flexíveis ou articulados [3] 
17/22 . hastes ou tubos com estrutura helicoidal (brocas com 

porção helicoidal de translação 10/44) [3] 

19/00 Manuseio de hastes de produção, tubos de revestimento ou 
similares fora do furo de sondagem, por ex., na torre de 
perfuração (acionamentos superficiais 1/02, 3/02) 

19/02 . Suspensões de hastes ou cabo (elementos de engate a 
cargas para fins de içamento ou abaixamento em geral B 
66 C 1/00; cavaletes porta-polias ou moitões de polias B 
66 D; guias de cabos B 66 D 1/36) 

19/04 . . Ganchos 
19/06 . . Elevadores, isto é, dispositivos de prender hastes ou 

tubos 
19/07 . . . Elevadores do tipo de cunha (cunhas em mesas 

rotativas 19/10) 
19/08 . Aparelhos para avançar as hastes ou cabos (19/22 tem 

prioridade; avanço automático 44/02; tambores de 
guinchos B 66 D); Aparelhos para aumentar ou diminuir a 
pressão sobre a ferramenta de perfuração; Aparelhos para 
contrabalançar o peso das hastes [3, 7] 

19/081 . . Mecanismos de avanço de porca e parafuso [7] 
19/083 . . Mecanismos de avanço de came, cremalheira ou 

similar [7] 
19/084 . . com meios flexíveis de fração, por ex., cabos [7] 
19/086 . . com um cilindro atuado por fluído (19/084, 19/087, 

19/09 têm prioridade) [7] 
19/087 . . por meio de um braço oscilante [7] 
19/089 . . com uma mola ou peso adicional [7] 
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19/09 . . especialmente adaptadas para perfuração de formações 
subaquáticas de um suporte flutuante, utilizando 
compensadores de rejeito horizontal que suportam a 
coluna de perfuração (juntas telescópicas do tubo de 
perfuração 17/07) [3] 

19/10 . Cunhas; Aranhas 
19/12 . Braçadeiras para cabos (braçadeiras para cabos em geral F 

16 G 11/00) 
19/14 . Estantes, rampas, calhas ou caixas para conter os 

comprimentos de hastes de produção, separados ou 
conectados; Manuseio entre o local de armazenagem e o 
furo de sondagem (19/20, 19/22 têm prioridade) [3] 

19/15 . . Disposição das hastes de produção na posição 
horizontal; Manuseio entre a posição horizontal e a 
vertical [3] 

19/16 . Junção ou separação de acoplamentos ou de juntas de 
tubos (19/20 tem prioridade; chaves para tubos ou 
similares B 25 B) [3] 

19/18 . Junção ou separação da broca e do tubo de perfuração [3] 
19/20 . Avanço combinado da estante e junção, por ex., 

automaticamente [3] 
19/22 . Manuseio de tubos acabados (no laminador) ou de 

unidades de hastes de produção, por ex., tubos de 
perfuração flexíveis [3] 

19/24 . Dispositivos para guiar ou centralizar hastes ou tubos de 
perfuração [7] 

21/00 Métodos ou aparelhos para lavar furos de sondagem, por ex., 
pela utilização do  ar de exaustão do motor (liberando 
objetos presos nos furos de sondagem por jato de água 31/03; 
composições para perfurações de poços C 09  
K 7/00) [2, 7] 

21/01 . Disposições para manuseio de fluídos de perfuração ou 
cortes fora do furo de sondagem, por ex.., caixa de lama 
(disposições para o tratamento de fluídos de perfuração 
21/06)  [7] 

21/015 . . Meios de engatar a entrada do furo, por ex., coifas 
para coleta de poeira [7] 

21/02 . Juntas articuladas em mangueiras 
21/06 . Disposições para o tratamento de fluidos de perfuração 

acima do solo (etapas de tratamento per se, ver as 
subclasses pertinentes) [3] 

21/07 . . para tratamento de fluídos gasosos carregados de 
poeira [7] 

21/08 . Controle ou vigilância da pressão ou do fluxo do fluido de 
perfuração, por ex., enchimento automático dos furos de 
sondagem, controle automático da pressão do fundo 
(disposições de válvulas para esse fim 21/10) [3] 

21/10 . Disposições de válvulas nos sistemas de circulação do 
fluido de perfuração (válvulas em geral F 16 K) [3] 

21/12 . utilizando tubos de perfuração com múltiplas passagens de 
fluido, por ex., sistemas de circulação fechada (tubos com 
múltiplas passagens de fluido 17/18) [3] 

21/14 . utilizando fluidos líquidos e gasosos, por ex., espumas [3] 
21/16 . utilizando fluídos gasosos (21/14 tem prioridade; 

disposições para manuseio de fluídos de perfuração fora 
do furo de sondagem 21/01; disposições para tratamento 
de fluídos de perfuração 21/06) [7] 

21/18 . Meios para impedir o ar de escapamento do motor de 
perfuração de soprar em direção a frente de trabalho [7] 

23/00 Aparelhos para deslocar, fixar, travar, liberar ou remover 
ferramentas, obturadores ou similares em tubos de 
sondagem ou poços (fixação de tubos de revestimento, filtros 
ou tubulações auxiliares de revestimento 43/10) 

23/01 . para travar ferramentas ou similares  (23/02 a 23/06 tem 
prioridade; travamento de acionamentos em furos de 
sondagem 4/18) [6] 

23/02 . para travar as ferramentas ou similares em niples de 
retenção ou de topo ou em rebaixos entre seções adjacentes 
de tubos de produção (23/03 a 23/06 têm prioridade) [3] 

23/03 . para colocar as ferramentas dentro ou removê-las de niples 
ou de cavidades de retenção desviadas lateralmente [3] 

23/04 . acionados ou operados por meios fluidos, por ex., 
acionados por explosão (23/06, 23/08 têm prioridade) [3] 

23/06 . para montagem de obturadores 
23/08 . Introduzindo ou movimentando ferramentas por pressão 

fluida, por ex., sistemas de ferramentas através da linha de 
fluxo (meios especiais sobre cabeças para esse fim 33/068; 
tampões de cimentação 33/16; raspadores operados por 
pressão fluida 37/04) [3] 

23/10 . . Ferramentas especialmente adaptadas para esse fim [3] 
23/12 . . Desviadores de ferramentas [3] 
23/14 . para deslocar um cabo ou ferramenta operada por cabo, por 

ex., para operações de obturação ou perfuração em poços 
desviados (por pressão de fluído 23/08: provisão nas 
cabeças para introdução ou remoção de ferramentas 
operadas por cabo 33/072, 33/076) [6] 

25/00 Aparelhos para a obtenção ou remoção de testemunhos não 
deformados, por ex., barriletes testemunhadores, 
extratores de testemunhos (brocas testemunhadoras 10/02; 
utilização de explosivos ou de projéteis nos furos de sondagem 
49/04; amostragem ou testemunhagem de parede 49/06) 

25/02 . o recipiente de testemunho sendo inserível no ou 
removível do furo de sondagem sem retirar o tubo de 
perfuração (brocas recuperáveis 10/64) [3] 

25/04 . . o recipiente de testemunho tendo um gume ou 
elemento cortante para formação do testemunho, por 
ex., barriletes testemunhadores tipo punção [3] 

25/06 . o recipiente de testemunho tendo um tubo auxiliar de 
revestimento ou meios infláveis de retenção [3] 

25/08 . Revestimento, congelamento, consolidação de testemunhos 
(25/06 tem prioridade); Recuperação de testemunhos não 
contaminados ou de testemunhos à pressão de formação 
[3] 

25/10 . Meios de dividir ou de reter o testemunho formado (25/06, 
25/08 têm prioridade) [3] 

25/12 . . do tipo de cunha deslizante [3] 
25/14 . . montados sobre pivô transversal ao eixo do testemunho 

[3] 
25/16 . para obter testemunhos orientados [3] 
25/18 . o recipiente de testemunho sendo especialmente adaptado 

para operação subaquática [3] 
27/00  Caçambas; Brocas com válvulas [6] 
27/02 . Caçambas basculantes  ou seja , contêineres para depósito 

de substâncias; por ex., cimento ou ácidos em furos de 
sondagem ou poços [6] 

28/00 Disposições de geração de vibração para furos de 
sondagem ou poços, por ex., para estimular a produção 
(para perfuração 7/24; para transmissão de sinais de medição 
47/14; para medições geofísicas G 01 V 1/02) [6] 
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29/00 Corte ou destruição de tubos, obturadores, tampões ou 
cabos de aço, localizados em furos de sondagem ou poços, 
por ex., corte de tubos danificados, de janelas (perfuradores 
43/11); Deformação de tubos em furos de sondagem ou em 
poços; Recondicionamento de tubos de revestimento de 
poços, enquanto estiverem no solo 

29/02 . por explosivos ou por meios térmicos ou químicos 
(destruição de objetos em furos de sondagem ou em poços 
por explosivos 31/16) 

29/04 . Corte de cabos de aço ou similares (29/02 tem prioridade) 
[3] 

29/06 . Corte de janelas, por ex., cortadores direcionais de janelas 
para operações de desviadores (29/08 tem prioridade; 
desviadores 7/08) [3] 

29/08 . Corte ou deformação de tubos para controlar o fluxo dos 
fluidos (equipamento de evitar explosões 33/06) [3] 

29/10 . Recondicionamento de tubos de revestimento de poços, 
por ex., endireitamento [3] 

29/12 . especialmente adaptados a instalações subaquáticas (29/08 
tem prioridade) [3] 

31/00 Pescaria ou liberação de objetos em furos de sondagem ou 
em poços (meios sobre cabeças de poços para a introdução ou 
remoção de objetos 33/068; localização ou determinação da 
posição de objetos em furos de sondagem ou em poços 47/09) 

31/03 . Libertação por jorro de água (lavagem) [3] 
31/06 . utilizando meios magnéticos [3] 
31/08 . utilizando cestos de sucata ou similares [3] 
31/107 . utilizando meios de impacto para soltar peças presas, por 

ex., percussores (juntas telescópicas 17/07) [3] 
31/113 . . operados hidraulicamente [3] 
31/12 . Ferramentas de agarrar objetos, por ex., tenazes ou garras 
31/14 . . com meios desviadores da direção da ferramenta, por 

ex., utilizando juntas articuladas (aparelhos para 
desviar a perfuração de sondagem 7/08) [3] 

31/16 . . combinados com corte ou meios de destruição (corte 
ou meios de destruição per se 29/00) [3] 

31/18 . . apertando externamente, por ex., por cima [3] 
31/20 . . apertando internamente, por ex., arpões  de pescador 

[3] 

33/00 Vedação ou obturação de furos de sondagem ou de poços 
33/02 . Vedação ou obturação na superfície 
33/03 . . Cabeças de poços; Sua fixação (disposição de válvulas 

para esse fim 34/02) 
33/035 . . . especialmente adaptados para instalações 

subaquáticas (33/043, 33/064, 33/076 têm 
prioridade) [3] 

33/037 . . . . Alojamentos (ou caixa) protetores para esse 
fim [3] 

33/038 . . . . Conectores utilizados sobre cabeças de poços, 
por ex., para conectar equipamentos 
preventivos de explosões e tubos ascendentes 
(ligação de uma linha de fluxo ou tubo de 
descarga de produção a uma cabeça de poço 
sob água 43/013) [3] 

33/04 . . . Cabeças de tubos de revestimento; Suspensão de 
tubos de revestimento ou de tubulações de 
produção em cabeças de poços (fixação de tubos 
de revestimento em poços 43/10) 

33/043 . . . . especialmente adaptados a cabeças de poços 
sob água (33/047 tem prioridade) [3] 

33/047 . . . . para colunas múltiplas  de tubos de produção 
[3] 

33/05 . . . . Cabeças de cimentação, por ex., tendo meios 
para introduzir tampões de cimentação 

33/06 . . . Equipamentos preventivos de (ou para evitar) 
explosões [3] 

33/064 . . . . especialmente adaptados a cabeças de poços 
sob água (conectores para esse fim 33/038) [3] 

33/068 . . . tendo meios para introduzir objetos ou fluidos 
dentro ou remover objetos de poços (cabeças de 
cimentação 33/05) [3] 

33/072 . . . . para ferramentas operadas por cabos (33/076 
tem prioridade) [3] 

33/076 . . . . especialmente adaptados para instalações 
subaquáticas [3] 

33/08 . . Limpadores; Economizadores de petróleo para a 
canalização 

33/10 . no furo de sondagem 
33/12 . . Obturadores; Tampões (utilizados para cimentação 

33/134, 33/16) 
33/122 . . . Obturadores de cordões múltiplos 
33/124 . . . Unidades com tampões espaçados 

longitudinalmente para isolamento do espaço 
intermediário 

33/126 . . . com taça ou saia elástica acionada pela pressão de 
um fluido (33/122, 33/124 têm prioridade) 

33/127 . . . com luva inflável (33/122, 33/124 têm prioridade) 
33/128 . . . com um elemento expandido radialmente por 

pressão axial (33/122, 33/124 têm prioridade) 
33/129 . . . com cunhas mecânicas para engate na tubulação de 

revestimento (33/122, 33/124 têm prioridade) 
33/1295 . . . .  atuadas por pressão de fluído [6] 
33/13 . . Métodos ou dispositivos para cimentação, para 

obturação de furos, fendas ou similares 
33/134 . . . Estrangulamento de furos 
33/136 . . . Cestos, por ex., do tipo de guarda-sol 
33/138 . . . Emboço ou reboco das paredes do furo de 

sondagens; Injeções na formação 
33/14 . . . para cimentar tubulações de revestimento em furos 

de sondagem 
33/16 . . . . utilizando tampões para isolar a carga de 

cimento; Tampões para esse fim 

34/00 Disposições para válvulas utilizadas em furos de sondagem 
ou poços (em sistemas de circulação de fluidos de perfuração 
21/10; equipamentos preventivos de explosões 33/06; 
aparelhos reguladores do fluxo do óleo 43/12; válvulas em 
geral F 16 K) [3] 

34/02 . em cabeças de poços [3] 
34/04 . . em cabeças de poços subaquáticas [3] 
34/06 . em poços [3] 
34/08 . . sensíveis ao fluxo ou à pressão do fluido obtido (34/10 

tem prioridade) [3] 
34/10 . . operados por fluido de controle abastecido de acima do 

solo (meios de controle acima do solo 34/16) [3] 
34/12 . . operados pelo movimento dos tubos de revestimento 

ou dos tubos de produção [3] 
34/14 . . operados pelo movimento das ferramentas, por ex., 

válvulas tubulares ou de camisas operadas por pistões 
ou por ferramentas a cabo [3] 

34/16 . Meios de controle acima do solo para esse fim [3] 
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35/00 Métodos ou aparelhos para evitar ou apagar incêndios 
(corte ou deformação de tubos para controlar o fluxo de fluidos 
29/08; controle do fluxo de fluidos para os poços ou neles 
43/12; combate a incêndio em geral A 62 C, D) 

36/00 Disposições de aquecimento, resfriamento ou de isolamento 
para furos de sondagem ou poços, por ex., para uso em 
zonas congeladas (perfuração utilizando o calor 7/14; métodos 
secundários de recuperação utilizando o calor 43/24) [3] 

36/02 . utilizando queimadores [3] 
36/04 . utilizando aquecedores elétricos [3] 

37/00 Métodos ou aparelhos para limpar furos de sondagem ou 
poços (21/00 tem prioridade; limpeza de tubos em geral B 08 
B 9/02) 

37/02 . Raspadores especialmente adaptados para esse fim 
37/04 . . acionados por pressão fluida, por ex., raspadores de 

pistão (ou êmbolo) livre (acionamento de outras 
ferramentas para pressão fluida 23/08) [3] 

37/06 . utilizando meios químicos para impedir ou limitar a 
deposição de parafinas ou de substâncias similares [3] 

37/08 . limpeza in situ de filtros, peneiras, tubos coadores 
rodeados com cascalho (37/06 tem prioridade) [3] 

37/10 . Limpadores de poços [3] 

40/00 Agarradores de tubos que detêm automaticamente a queda 
dos tubos de poços de petróleo 

41/00 Equipamentos ou detalhes não abrangidos pelos grupos 
15/00 a 40/00 

41/02 . inibição de corrosão in situ de furos de sondagem ou poços 
(caçambas basculantes 27/02; inibição de corrosão em 
geral C 23 F) [3,6] 

41/04 . Manipuladores para operações subaquáticas, por ex., 
conectados temporariamente às cabeças de poços 
(manipuladores em geral B 25 J) [3] 

41/06 . Câmaras de trabalho para operações subaquáticas, por ex., 
ligadas temporariamente às cabeças dos poços (em geral B 
63 C 11/00) [3] 

41/08 . Bases de guias subaquáticas, por ex., gabaritos de 
perfuração; Nivelamento para os mesmos [7] 

41/10 . Colunas de guia,  por ex., liberáveis,  linhas de  guia 
fixadas em bases de guia subaquáticas [7] 

Obtenção de fluidos de poços [3] 

43/00 Métodos ou aparelhos para obter óleo, gás, água, matérias 
solúveis ou fundíveis ou de lama minerais de poços 
(aplicáveis somente à água E 03 B; obtenção de jazidas 
petrolíferas ou de matérias solúveis ou fundíveis por técnicas 
de mineração E 21 C 41/00; bombas F 04) 

43/01 . especialmente adaptados para a obtenção por meio de 
instalações subaquáticas (cabeças de poços subaquáticas 
ou sob água 33/035) 

43/013 . . Ligando uma linha de fluxo de produção a uma cabeça 
de poço sob água [3] 

43/017 . . Estações satélites de produção, isto é, instalações 
subaquáticas que contêm uma pluralidade de cabeças 
de poços satélites ligadas a uma estação central 
(disposições separadoras subaquáticas 43/36) [3] 

43/02 . Filtragem do subsolo (43/11 tem prioridade) 

43/04 . . guarnição de poços com tubos de cascalho 
43/08 . . Filtros ou camisas 
43/10 . . Colocação ou fixação de tubos de revestimento, 

peneiras (ou filtros) ou tubos auxiliares de 
revestimento em poços (enfincando ou forçando tubos 
de revestimento em furos de sondagem ao mesmo 
tempo em que se perfuram e se revestem furos de 
sondagem 7/20; colocação de ferramentas, obturadores 
ou similares 23/00; suspensão de tubos de revestimento 
em cabeças de poços 33/04) 

43/11 . Perfuradores; Penetradores 
43/112 . . Perfuradores com elementos de perfuração extensíveis, 

por ex., acionados por meio de um fluido 
43/114 . . Perfuradores utilizando a ação direta de um fluido, por 

ex., jatos abrasivos 
43/116 . . Perfuradores a pistola ou de carga perfilada 
43/117 . . . Perfuradores de carga perfilada (43/118 tem 

prioridade) 
43/118 . . . caracterizados por sua descida em posição vertical 

com inclinação subseqüente até a posição de 
funcionamento 

43/1185. . . Sistemas de ignição [3] 
43/119 . . Detalhes, por ex., para situar o local ou a direção de 

perfuração 
43/12 . Métodos ou aparelhos para controlar o fluxo do fluido 

obtido para ou em poços (43/25 tem prioridade; 
disposições de válvulas 34/00) 

43/14 . Extração de um poço de zonas múltiplas 
43/16 . Métodos intensificados de recuperação para obtenção de 

hidrocarbonetos (fendimento per se 43/26; obtenção de 
lama 43/29; recuperação do solo contaminado  
in situ B 09 C) 

43/17 . . Interligando dois ou mais poços por planos de fendas 
ou faturamento ou de outra forma atacando a formação 
(43/247 tem prioridade) [3] 

43/18 . . Métodos por recompressão ou pelo vácuo 
43/20 . . Deslocamento pela água 
43/22 . . Emprego de produtos químicos ou de atividade 

bacteriana (43/27 tem prioridade; características 
químicas da extração de petróleo de areias petrolíferas 
ou de xistos betuminosos C 10 G) 

43/24 . . utilizando calor, por ex., injeção de vapor (de água) 
(aquecendo, resfriando ou isolando poços 36/00) 

43/241 . . . combinado com a mineração por dissolução dos 
minerais que não hidrocarbonetos, por ex., pirólise 
de solvente de óleo de xisto [5] 

43/243 . . . Combustão in situ [3] 

43/247 . . . . em combinação com processos de fraturamento 
[3] 

43/248 . . . . . utilizando explosivos [5] 
43/25 . Métodos para estimular a produção 
43/26 . . pela formação de fendas ou de fraturas 
43/263 . . . utilizando explosivos [3] 
43/267 . . . reforçando fraturas por escoramento [3] 
43/27 . . . por meio de produtos químicos erosivos, por ex., 

ácidos 
43/28 . Dissolução outros minerais que não hidrocarbonetos, por 

ex., por meio de agente lixiviante alcalino ou ácido 
(43/241 tem prioridade) [5] 

43/285 . Fundição de minerais, por ex., enxofre (43/24 tem 
prioridade, disposições de aquecimento, resfriamento ou 
isolamento para poços 36/00) [5] 

43/29 . Obtenção de uma lama de minerais, por ex., pela utilização 
de bocais [5] 
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43/295 . Gaseificação de minerais, por ex., para produzir misturas 
de gases combustíveis (43/243 tem prioridade) [5] 

43/30 . Distribuição específica de poços, por ex., otimização do 
escapamento de poços (estações satélites de produção 
43/017) [3] 

43/32 . Prevenção contra os fenômenos de conicidade de gás ou de 
água, isto é, a formação de uma coluna cônica de gás ou de 
água em volta dos poços [3] 

43/34 . Disposições para separar materiais produzidos pelo poço 
(aparelhos separadores per se , ver as subclasses 
pertinentes) [3] 

43/36 . . Disposições de separação subaquáticas (43/38 tem 
prioridade) [3] 

43/38 . . no poço [3] 
43/40 . . Separação combinada com reinjeção de materiais 

separados [3] 

Controle automático; Levantamento e ensaios [3] 

44/00 Sistemas de controle automático especialmente adaptados a 
operações de perfuração, isto é, sistemas automáticos que 
funcionam para executar ou modificar uma operação de 
perfuração sem a intervenção de um operador humano, 
por ex., sistemas de perfuração controlados por 
computador (para controle não automático de perfuração, ver 
a operação controlada; avanço automático da estante e da 
ligação dos tubos de perfuração 19/20; controle da pressão ou 
do fluxo do fluido de perfuração 21/08; sistemas de controle 
em geral G 05); Sistemas especialmente adaptados ao 
controle de uma pluralidade de fatores ou de condições 
variáveis de perfuração (meios para transmitir sinais de 
medição do poço para a superfície 47/12) [3] 

44/02 . Controle automático do avanço da ferramenta (44/10 tem 
prioridade) [7] 

44/04 . . em resposta ao torque do meio  de acionamento [7] 
44/06 . . em resposta ao fluxo ou a pressão do fluído motor do 

meio de acionamento [7] 
44/08 . . em resposta a amplitude do movimento da ferramenta 

de percussão, por ex., salto ou recuo [7] 
44/10 . Disposições para parada automática quando a ferramenta 

for levantada da superfície de trabalho [7] 

Provas ou ensaios 

45/00 Medição do tempo de perfuração ou da velocidade de 
penetração 

47/00 Levantamento de furos de sondagem ou de poços (controle 
da pressão ou do fluxo do fluido de perfuração 21/08; 
perfilagem geofísica G 01 V) 

 

47/01 . Dispositivos para apoiar instrumentos de medição em tubo 
de perfuração, haste ou cabo (colocação ou travamento de 
ferramentas em furos de sondagem ou poços 23/00); 
Proteção de instrumentos de medição em furos de 
sondagem contra calor, choque, pressão ou similares [6] 

47/02 . Determinação da inclinação ou da direção (clinômetros ou 
medidores de direção G 01 C) 

47/022 . . do furo de sondagem 
47/024 . . dos dispositivos dentro do furo de sondagem (47/022 

tem prioridade) 
47/026 . . das camadas do solo penetradas (aparelhos para obter 

testemunhos orientados 25/16; ensaios de formação 
49/00) 

47/04 . Medição da profundidade ou do nível do líquido (medição 
de níveis de líquidos em geral G 01 F) 

47/06 . Medição da temperatura ou da pressão (medição de 
temperaturas em geral G 01 K; medição de pressões em 
geral G 01 L) 

47/08 . Medição de diâmetro (medição de diâmetro em geral G 01 
B) 

47/09 . Localização ou determinação da posição de objetos em 
furos de sondagem ou em poços; Identificação das porções 
livres ou bloqueadas dos tubos (medição da profundidade 
47/04; medição de diâmetro 47/08) [3] 

47/10 . Localização de vazamentos, intrusões ou movimentos do 
fluido 

47/12 . Meios para transmitir sinais de medição do poço para a 
superfície, por ex., perfilagem durante a perfuração 
(indicação à distância em geral G 08) 

47/14 . . usando ondas acústicas [6] 
47/16 . . . pela ferramenta de perfuração ou tubo de 

revestimento [6] 
47/18 . . . pelo fluído do poço [6] 

49/00 Ensaios para determinar a natureza das paredes dos furos 
de sondagem; Ensaios de formações; Métodos ou aparelhos 
para obter amostras de fluidos do solo ou do poço, 
especialmente adaptados à perfuração do solo ou de poços 
(amostragem em geral G 01 N 1/00) 

49/02 . pela retirada mecânica de amostras do solo (aparelhos para 
obter testemunhos não perturbados 25/00; investigação do 
solo de fundações in situ E 02 D 1/00) 

49/04 . . utilizando explosivos nos furos de sondagem; 
utilizando projéteis que penetram na parede [3] 

49/06 . . utilizando ferramentas de perfuração ou raspadores de 
paredes laterais 

49/08 . Obtenção de amostras do fluido ou de fluidos de ensaios, 
em furos de sondagem ou em poços [3] 

49/10 . . utilizando coletores de amostras ou aparelhos para 
ensaios do fluido da parede lateral [3] 
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E 21 C MINERAÇÃO OU EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS  

Índice da Subclasse 
 
CORTE; FENDIMENTO; DESALOJAMENTO 
 Estrutura geral das máquinas ...............................25/00, 27/00 
 Peças .........................................................29/00, 31/00, 35/00 
 Outros dispositivos...................................33/00, 37/00, 39/00 

MÉTODOS DE MINERAÇÃO OU DE 
EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS/ MINERAÇÃO 
A CÉU ABERTO................................................... 41/00, 45/00; 47/00,  

49/00 
OBTENÇÃO DE MINERAIS  
DO FUNDO DO MAR.................................................................. 50/00 
EXTRAÇÃO DE MATERIAIS DE 
FONTES EXTRATERRESTRES ................................................. 51/00 

 

1/00 (abrangido por E 21 B 3/00) 
1/02 (abrangido por E 21 B 3/00) 
1/04 (transferido para E 21 B 3/035) 
1/06 (transferido para E 21 B 3/025) 
1/08 (transferido para E 21 B 3/03) 
1/10 (transferido para E 21 B 19/08, abrangido por 3/00, 4/00) 
1/12 (transferido para E 21 B 6/02) 

3/00 (abrangido por E 21 B 1/00) 
3/02 (transferido para E 21 B 1/36) 
3/04 (transferido para E 21 B 1/38) 
3/06 (abrangido por E 21 B 1/00) 
3/08 (transferido para E 21 B 1/14) 
3/10 (transferido para E 21 B 1/20) 
3/12 (transferido para E 21 B 1/16) 
3/14 (transferido para E 21 B 1/18) 
3/16 (transferido para E 21 B 1/22) 
3/18 (transferido para E 21 B 1/34) 
3/20 (transferido para E 21 B 1/26) 
3/22 (transferido para E 21 B 1/28) 
3/24 (transferido para E 21 B 1/30) 
3/26 (transferido para E 21 B 1/32) 
3/28 (transferido para E 21 B 1/12, 6/06) 
3/30 (transferido para E 21 B 1/12, 6/08) 
3/32 (transferido para E 21 B 44/00) 
3/34 (transferido para E 21 B 17/03) 

5/00 (transferido para E 21 B 19/08) 
5/02 (transferido para E 21 B 19/081) 
5/04 (transferido para E 21 B 19/083) 
5/06 (transferido para E 21 B 19/084) 
5/08 (transferido para E 21 B 19/08) 
5/10 (transferido para E 21 B 19/086, 19/087) 
5/11 (transferido para E 21 B 19/086, 19/087) 
5/12 (transferido para E 21 B 19/089) 
5/14 (transferido para E 21 B 44/08) 
5/16 (transferido para E 21 B 44/00) 

7/00 a 
7/04 (transferidos para E 21 B 21/00) 
7/06 (abrangido por E 21 B 21/14) 
7/08 a 
7/10 (transferidos para E 21 B 21/00) 
7/12 (transferido para E 21 B 21/18) 

9/00 (transferido para E 21 B 19/24) 

11/00 (transferido para E 21 B 7/02, 15/00, 19/08) 
11/02 (transferido para E 21 B 7/02, 15/00, 19/08) 

Corte; Fendimento; Desalojamento 

25/00 Máquinas de corte, isto é, para abrir fendas 
aproximadamente paralelas ou perpendiculares ao veio 
(máquinas de desalojamento com meios para abrir fendas 
27/02, 27/10, 27/18) 

25/02 . Máquinas de abrir fendas unicamente por meio de uma ou 
mais ferramentas de percussão deslocadas através do veio 

25/04 . . Coroas de corte ou outras ferramentas (brocas de 
perfuração por percussão E 21 B 10/36) 

25/06 . Máquinas de abrir fendas unicamente por meio de uma ou 
mais hastes de corte ou tambores de corte rotativos, que se 
deslocam através do veio e que podem ter ou não 
movimento alternado 

25/08 . . Montagens para hastes ou tambores 
25/10 . . Hastes; Tambores [6] 
25/14 . . com equipamento para limpar a fenda (associado a 

máquinas de corte de corrente 25/50) 
25/16 . Máquinas de abrir fendas unicamente por uma ou mais 

serras, discos ou cortantes rotativas 
25/18 . . Serras; Discos; Rodas 
25/20 . Máquinas de abrir fendas unicamente por um ou mais 

implementos de serrar de movimento alternado ou de uma 
ou mais correntes de corte de movimento alternado; 
Transportadores agitadores com dispositivos de corte 

25/22 . Máquinas de abrir fendas unicamente por uma ou mais 
correntes de corte, deslocando-se em uma só direção ao 
longo de braços 

25/24 . . com braços planos apenas 
25/26 . . com braços curvos apenas 
25/28 . . Correntes ou guias de correntes [6] 
25/30 . . . Guias de correntes 
25/32 . . . . especialmente adaptadas a braços curvos 
25/34 . . . Correntes 
25/36 . . . . Uniões de elos 
25/40 . . . . formando parte integrante de elos de correntes 
25/50 . . com equipamento para limpeza da fenda (associado a 

máquinas de hastes ou tambores rotativos 25/14) 
25/52 . Máquinas incorporando dois ou mais meios de fender 

incluídos nos grupos 25/02, 25/06, 25/16, 25/20 e 25/22 
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25/54 . Fendimento por cabos de corte ou correntes de corte não 
guiadas ou por ferramentas não guiadas ao longo da 
superfície de ataque por cabos ou similares (desalojamento 
por aplainamento 27/32; propulsão por cabos de tração 
29/14) 

25/56 . Fendimentos por cabos ou correntes de corte ou por 
ferramentas puxadas ao longo da superfície de ataque por 
cabos ou similares, guiadas em cada caso paralelamente à 
superfície, por ex., por um transportador, por uma guia 
paralela a um transportador (pressão do transportador 
equipado com ferramentas contra a superfície de ataque 
35/14) 

25/58 . Máquinas de abrir fendas por perfuração furo a furo 
25/60 . Abertura de fendas por jatos de água ou de outro líquido 

(com disposições de bicos pulverizadores de fluído 35/187; 
distribuição de fluídos de pulverização em cabeças 
cortadoras rotativas 35/23) [6] 

25/62 . Máquinas de abrir fendas em sentido aproximadamente 
perpendicular aos veios, quer no mesmo nível da máquina, 
quer acima ou abaixo desse nível 

25/64 . Máquinas de abrir fendas guiadas unicamente à mão e 
conduzidas à mão ou montadas em suportes (suportes ou 
guias para perfuratrizes 11/00; ferramentas mecânicas 
manuais 37/22) 

25/66 . Máquinas de abrir fendas, com disposições adicionais para 
perfuração 

25/68 . Máquinas de abrir fendas combinadas com equipamento 
para remover, por ex.,  por carregamento, o material 
extraído por outros meios (máquinas de abrir fendas 
combinadas com meios de aplainamento 27/18; remoção 
de lascas 35/20) 

27/00 Máquinas que extraem completamente a substância 
mineral do veio 

27/01 . especialmente adaptadas para remover carvão 
sobressalente 

27/02 . exclusivamente por fendimento (hastes, tambores, picões 
para esse fim 25/10; serras, discos, rodas 25/18; correntes, 
guias de correntes, picões para esse fim 25/28) 

27/04 . . por uma única corrente guiada em uma armação, com 
ou sem meios auxiliares de fendimento 

27/06 . . . com uma armação giratória 
27/08 . . com meios adicionais para cortar a substância mineral 

em blocos 
27/10 . por fendimento e fragmentação ao mesmo tempo 
27/12 . . fragmentação efetuada por ação direta sobre a face 

vertical da substância mineral, por ex., por ferramentas 
de percussão 

27/14 . . fragmentação efetuada por força ou pressão aplicada 
ao lado da fenda, por ex., por cunhas (fragmentação 
por elementos inseridos em furos de sondagem 37/00) 

27/16 . . . com meios para fender e fragmentar ao mesmo 
tempo 

27/18 . por fendimento e aplainamento ao mesmo tempo 
27/20 . Substâncias minerais extraídas por meios outros que não 

fendimento 
27/22 . . por brocas rotativas com meios para fragmentar, por 

ex., brocas em forma de cunha 
27/24 . . por meios de fresagem atuando sobre toda a superfície 

de ataque 
27/26 . . por correntes de corte muito próximas umas das outras 

atuando sobre toda a superfície de ataque 
27/28 . . por brocas de percussão com meios de fragmentação, 

por ex., ferramentas em forma de cunha 

27/30 . . por mandíbulas, caçambas ou colherões que extraem a 
substância mineral 

27/32 . . por meios de aplainamento, ajustáveis ou não, com ou 
sem disposições de carga (por meios de aplainamento 
por percussão 27/46) 

27/34 . . . Máquina propulsionada ao longo da superfície de 
ataque por cabos ou correntes 

27/35 . . . . Arados de aríete 
27/36 . . . Máquina autopropulsionada ao longo da superfície 

de ataque 
27/38 . . . Maquina estacionária durante o aplainamento em 

arco 
27/40 . . . Máquina e sua ferramenta de aplainamento 

produzindo movimentos alternados, escalonados 
ao longo da superfície de ataque 

27/42 . . . combinados com raspadeira ou caixa coletora 
27/44 . . . Facas de aplainar (picaretas de mineração 35/18) 
27/46 . . por meios de aplainar por percussão 

29/00 Propulsão de máquinas de abrir fendas ou separar 
completamente a substância mineral do veio 

29/02 . por elementos montados na máquina exercendo um 
impulso sobre suportes fixos 

29/04 . por cabos ou correntes 
29/06 . . ancorados em uma ou ambas as extremidades da 

superfície de mineração 
29/08 . . . Sistemas e ancoragem (para ancoragem de 

transportadores apenas E 21 F 13/00) 
29/10 . . . Cabos ou correntes cooperando com um guincho 

ou similar instalado na máquina 
29/12 . . . Máquinas propulsionadas por empuxo ou tração 

contra uma peça alternadamente ancorada ou 
liberada de um cabo ou corrente 

29/14 . . por cabo ou corrente de tração arrastando a máquina ao 
longo da superfície de ataque 

29/16 . . . Guinchos ou outros meios de tração de cabos ou 
correntes (guinchos B 66 D) 

29/18 . . . Engate e desengate da máquina ao cabo ou à 
corrente 

29/20 . . com dispositivos de segurança atuando na 
eventualidade de ruptura do cabo ou da corrente 

29/22 . por rodas, esteiras sem fim ou similares 
29/24 . . Caminhões que sustentam a máquina durante seu 

funcionamento 
29/26 . . . com meios para ajustar a máquina sobre o 

caminhão 
29/28 . . . . ajustagem da altura da máquina em seu todo 

31/00 Meios de acionamento incorporados a máquinas para abrir 
fendas ou separar completamente a substância mineral do 
veio 

31/02 . para dispositivos de cortar ou de fragmentar 
31/04 . . imprimindo movimentos tanto rotativo quanto 

alternado 
31/06 . . acionados por cabo ou corrente sem-fim 
31/08 . para ajustar peças de máquinas 
31/10 . para fazer girar peças de máquinas 
31/12 . Peças 

33/00 Caminhões ou outros dispositivos para transportar 
máquinas para abrir fendas ou separar completamente a 
substância mineral do veio 

33/02 . com equipamento para carregar a máquina no caminhão ou 
descarregá-la do mesmo 
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35/00 Itens diversos relativos à máquina para abrir fendas ou 
separar completamente a substância mineral do veio 

35/02 . Equipamento de travamento para as peças giratórias 
35/04 . Dispositivos de segurança (que entram em funcionamento 

na eventualidade da ruptura de um cabo ou uma corrente 
de tração 29/20) 

35/06 . Equipamento para ajustar toda a máquina em relação à sua 
infra-estrutura 

35/08 . Guia da máquina 
35/10 . . por apalpadores em contato com a superfície de ataque 
35/12 . . ao longo de um transportador da substância mineral 

cortada 
35/14 . . . Equipamento para impulsionar o transportador de 

encontro à superfície de ataque 
35/16 . . utilizando o vigamento, o enchimento ou outros 

suportes 
35/18 . Picões de mineração; Suportes para os mesmos (facas de 

aplainar 27/44) [6] 
35/183 . . com inserções ou camadas de material resistente ao 

desgaste [6] 
35/187 . . com disposições de bicos pulverizadores de fluído 

(suprimento de fluído para os bicos 35/22) [6] 
35/19 . . Meios para fixar picões ou suportes [6] 
35/193 . . . usando parafusos como elementos principais de 

fixação [6] 
35/197 . . . usando luvas, anéis ou similares como elementos 

principais de fixação [6] 
35/20 . Características gerais do equipamento para remoção de 

lascas, por ex., para carregar no transportador 
35/22 . Equipamento para impedir a formação de poeira ou para 

sua remoção (remoção da poeira durante a perfuração 
7/00) 

35/23 . . Distribuição de fluídos de pulverização em cabeças de 
corte rotativas [6] 

35/24 . Controle remoto especialmente adaptado a máquinas para 
abrir fendas ou soltar completamente a substância mineral 
(controle em geral G 05) 

37/00 Outros métodos ou dispositivos para desalojamento com ou 
sem carregamento (fragmentação por meios inseridos em 
fendas 27/14) 

37/02 . por cunhas 
37/04 . por elementos compactos comprimidos mecanicamente 

contra a parede de um furo de sondagem 
37/06 . por meio de pressão hidráulica ou pneumática em um furo 

de sondagem 
37/08 . Dispositivos com pistões, êmbolos ou similares, 

pressionados em locais determinados contra a parede do 
furo de sondagem 

37/10 . . Dispositivos com tubulações elásticas expansíveis 
37/12 . . por injeção de um líquido no furo de sondagem, quer 

inicialmente à alta pressão ou submetido 
subseqüentemente à alta pressão, por ex., por pulsos, 
por cartuchos explosivos que atuam sobre o líquido 
(abertura de fendas por jatos d’água 25/60; 
dinamitação F 42 D) 

37/14 . . por ar comprimido; por jatos de gás; pela gaseificação 
de líquidos 

37/16 . ateando fogo ou por métodos similares baseados em um 
efeito térmico (perfuração utilizando o calor E 21 B 7/14) 

37/18 . por eletricidade 

37/20 . por ultra-som 
37/22 . Ferramentas manuais ou ferramentas mecânicas portáteis 

especialmente adaptadas ao desalojamento de substâncias 
minerais (máquinas de abrir fendas guiadas unicamente à 
mão 25/64) 

37/24 . . Martelos-picão (perfuratrizes com ferramenta de 
movimento alternado 3/00; martelos pneumáticos em 
geral B 25 D) 

37/26 . Cinzéis ou outras ferramentas de corte não mencionadas 
anteriormente 

39/00 Dispositivos para ensaios in situ do grau de dureza ou de 
outras propriedades de substâncias minerais, por ex., para 
fornecer dados sobre a escolha de ferramentas de 
mineração adequadas 

Métodos de mineração ou de exploração de pedreiras; Mineração 
a céu aberto; Planos gerais de instalação para esse fim (métodos ou 
aparelhos para obtenção de óleo, gás, água, matérias solúveis ou 
fundíveis ou uma lama de minerais de poços E 21 B 43/00) 

41/00 Métodos de mineração subterrânea ou de superfície (45/00 
tem prioridade); Leiautes para este fim (para turfa 49/00) [5] 

41/16 . Métodos de mineração subterrânea (máquinas para extrair 
minérios para tais fins E 21 C 25/00 a 39/00); Leiautes 
para este fim [5] 

41/18 . . para lignita ou hulha [5] 
41/20 . . para salgema ou sais de potassa [5] 
41/22 . . para minérios, por ex., lavadores de minério [5] 
41/24 . . para jazidas petrolíferas [5] 
41/26 . Métodos de mineração de superfície (máquinas para 

obtenção e remoção dos materiais em minas a céu aberto 
47/00); Leiautes para esse fim [5] 

41/28 . . para lignita ou hulha [5] 
41/30 . . para minérios, por ex., lavadores de minério [5] 
41/32 . Recuperação de áreas de superfície minadas (máquinas ou 

métodos para tratamento ou trabalho do solo para 
finalidades de agricultura A 01 B 77/00, 79/00; máquinas 
para aterrar E 02 F 5/22) [5] 

45/00 Métodos de mineração hidráulica; Monitores hidráulicos 
(25/60 tem prioridade) [5] 

45/02 . Meios para gerar jatos de fluído pulsantes [5] 
45/04 . . pelo uso de líquido altamente pressurizado [5] 
45/06 . . pelo uso de gases comprimidos [5] 
45/08 . Controle automático ou remoto dos monitores hidráulicos 

[5] 

47/00 Máquinas para extrair ou remover materiais de minas a 
céu aberto (extração da turfa 49/00) 

47/02 . para carvão, lignita ou similares (dragas ou máquinas de 
terraplenagem em geral E 02 F) [3] 

47/04 . . Pontes transportadoras utilizadas em cooperação com o 
aparelho de extração [3] 

47/06 . . Transportadores a cabo utilizados com os mecanismos 
de extração (tração subterrânea E 21 F 13/00) 

47/08 . . Dispositivos para extrair camadas intermediárias, por 
ex., camadas de areia entre veios de carvão 

47/10 . para extração de pedra, areia, cascalho ou argila 
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49/00 Extração da turfa; Máquinas para esse fim (tratamento da 
turfa C 10 F) 

49/02 . por escavação 
49/04 . por escavação formando torrões de turfa 

50/00 Obtenção de minerais do fundo do mar, não incluídos em 
outro local (dragas de sucção ou partes componentes das 
mesmas E 02 F 3/88; equipamento para transportar ou separar 
o material escavado E 02 F 7/00; imersores  G 01 N 1/12) [5] 

50/02 . dependendo dos movimentos do navio (embarcações ou 
estruturas flutuantes adaptadas a finalidades especiais B 63 
B 35/00) [5] 

51/00 Aparelhos, ou métodos para extrair materiais de fontes 
extraterrestres (cosmonáutica B 64 G) [2] 

 

E 21 D   POÇOS; TÚNEIS; GALERIAS; GRANDES CÂMARAS SUBTERRÂNEAS (materiais para condicionamento ou estabilização do 
solo C 09 K 17/00; máquinas de perfuração ou corte para mineração ou exploração E 21 C; dispositivos de segurança, transporte 
salvamento, ventilação ou drenagem E 21 F) [2, 6] 

 
Notas 

 
(1) Esta subclasse abrange métodos ou aparelhos de construção ou revestimento de túneis, galerias ou  câmaras subterrâneas grandes 

utilizando somente métodos de mineração subterrânea ou seja, não envolvendo perturbação da superfície do terreno. [6] 
(2) Esta subclasse não abrange espaços subterrâneos construídos por engenharia de fundações, ou seja, envolvendo perturbação da 

superfície do terreno que são abrangidos pela subclasse E 02 D. [6] 

Índice da Subclasse 
 
ESCAVAÇÃO DE POÇOS; REVESTIMENTOS 
PARA OS MESMOS....................................................1/00, 3/00, 7/00; 
 5/00 
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS OU TÚNEIS; 
REVESTIMENTOS PARA OS MESMOS..........................9/00, 11/00 
CONSTRUÇÃO DE CÂMARAS 
SUBTERRÂNEAS; REVESTIMENTOS PARA  
AS MESMAS......................................................................13/00; 11/00 

 
SUPORTES OU ESCUDOS DAS 
SUPERFÍCIES DE ATAQUE................................ 15/00, 17/00, 19/00, 
 21/00 
SUPORTES PARA AVANÇO  
PROGRESSIVO ............................................................................ 23/00 
MONTAGEM DE PARAFUSOS 
DE ANCORAGEM ....................................................................... 20/00 

 

Poços 

1/00 Escavação de poços 
1/02 . à mão 
1/03 . mecânica (1/08 tem prioridade) 
1/04 . . por meio de escavadeiras 
1/06 . . por meio de elementos de corte para perfurar poços 

(perfuratrizes E 21 B, C) 
1/08 . enquanto se efetua o revestimento de cima para baixo 
1/10 . Preparação do terreno 
1/12 . . por congelamento 
1/14 . . . Aparelhos de congelamento 
1/16 . . por petrificação (fixação de parafusos de ancoragem 

com argamassas 20/02) 

3/00 Edificação de poços, isto é, trabalhando a partir do fundo 

5/00 Revestimento de poços; Revestimentos para esse fim (11/00 
tem prioridade) [3] 

5/01 . utilizando um revestimento pré-fabricado colocado em um 
furo cheio de líquido ou de massa viscosa 

5/012 . Utilização de material impermeável ou de antifricção no 
exterior das camadas de revestimento ou entre as mesmas 

5/016 . Vigas de sustentação 
5/02 . com madeira (5/01, 5/012, 5/016 têm prioridade) 
5/04 . com tijolos, concreto, pedras ou materiais similares de 

construção (5/01, 5/012, 5/016 têm prioridade) 
5/06 . com ferro ou aço (5/01, 5/012, 5/016 têm prioridade) 
5/08 . . na forma de elementos perfilados 
5/10 . . na forma de tubulação 
5/11 . com combinações de materiais diferentes, por ex., madeira, 

metal, concreto (5/01, 5/012, 5/016 têm prioridade) 
5/12 . Acessórios para executar o revestimento de poços, por ex., 

plataformas suspensas, fechamentos 

7/00 Equipamento para poços, por ex., madeiramento no 
interior dos poços 

7/02 . Disposição de guias para cabinas dentro de poços; Fixação 
das guias de cabinas às paredes dos poços (corrediças ou 
guias para elevadores B 66 B 7/02) 
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Túneis; Galerias; Grandes câmaras subterrâneas; seus 
revestime ntos (galerias para proteção contra deslizamentos de pedras ou 
avalanches E 01 F 7/04; galerias de pressão; galerias especialmente 
adaptadas para abrigar condutos de pressão de água E 02 B 9/06; esgotos E 
03 F) [3,6] 

9/00 Túneis ou galerias com ou sem revestimentos; Métodos ou 
aparelhos para sua construção (revestimentos per se 11/00); 
Projeto de túneis ou de galerias [3] 

9/01 . Métodos ou aparelhos para aumentar ou restaurar a seção 
transversal dos túneis, por ex., restaurando o piso no seu 
nível original [7] 

9/02 . Abertura ou construção de túneis ou galerias inclinadas [3] 
9/04 . Abertura ou construção de túneis ou de galerias através de 

materiais desintegrados; Aparelhos para esse fim não incluídos 
em outro local 

9/06 . Utilizando um escudo protetor de avanço na construção [2] 
9/08 . . com dispositivos adicionais de perfuração ou de corte [2]  
9/087 . . . com uma cabeça de perfuração do tipo rotativa 

cortando simultaneamente toda a seção 
transversal, ou seja máquinas de face total  [7] 

9/093 . . Controle do avanço do escudo protetor [7] 
9/10 . Utilizando, na construção, máquinas de perfurar ou de cortar 

(9/08 tem prioridade) [3] 
9/11 . . com uma cabeça de perfuração do tipo rotativa 

cortando simultaneamente toda a seção transversal, ou 
seja, maquinas de face total [7] 

9/12 . Dispositivos para remover ou transportar matérias escavadas 
ou entulhos; Plataformas de trabalho ou de carga (transporte 
subterrâneo E 21 F 13/00) [2] 

9/13 . . utilizando meios de transporte hidráulico ou 
pneumático [7]  

9/14 . Projeto de túneis ou de galerias; Características estruturais de 
túneis ou de galerias não incluídas em outro local, por ex., 
portais, enfraquecimento da luz do dia nas aberturas de  
túneis [3] 

11/00 Revestimento de túneis, de galerias ou de outras cavidades 
subterrâneas, por ex., grandes câmaras subterrâneas; Seus 
revestimentos; Construção desses revestimentos in situ, por ex., 
por instalação (15/00 a 23/00 têm prioridade; especialmente para 
poços 5/00; revestimento de galerias de água sob pressão, 
revestimentos para esse fim E 02 B 9/06) [2] 

11/02 . Revestimento principalmente de madeira [2] 
11/03 . . utilizando máquinas para colocação do vigamento 
11/04 . Revestimento com materiais de construção (11/02, 11/14 têm 

prioridade) [2] 
11/05 . . com inserções compressíveis  
11/06 . . com tijolos 
11/07 . . . utilizando máquinas para o assentamento de tijolos 
11/08 . . com lajes de concreto pré-formadas 
11/10 . . com concreto vazado in situ; Fechamento ou outro 

equipamento adaptado para esse fim 
11/12 . . Suportes provisórios para uso durante a construção; 

Acessórios 
11/14 . Revestimento principalmente de metal [2] 
11/15 . . Revestimentos de chapas; Revestimentos isoladores, 

isto é, revestimentos feitos para deterem o material da 
formação ou para transmitirem a carga aos principais 
membros de suporte (isolamento 11/38) [2] 

11/18 . . Elementos de arcos 
11/20 . . . Seções transversais especiais, por ex., corrugadas 
11/22 . . . Grampos ou outros elementos flexíveis para 

interligar elementos de arco vizinhos, quer de 
maneira rígida, quer permitindo que partes do 
elemento de arco deslizem em caso de pressão 
excessiva 

11/24 . . . Juntas articuladas ou elos entre elementos de arco 
11/26 . . . Sapatas para ligar os elementos de arco a 

longarinas 
11/28 . . Longarinas 
11/30 . . Bases para elementos de arco inferiores (para escoras 

15/54) 
11/34 . . Juntas entre escoras verticais e barras horizontais 

superiores (partes terminais fazendo parte das escoras 
15/54) 

11/36 . . Revestimentos ou suportes de forma especial para 
túneis ou galerias de seção transversal irregular [2,3] 

11/38 . Impermeabilização (em geral E 02 D 31/00); Isolamento 
térmico; Isolamento acústico; Isolamento elétrico (para as 
construções de edificações em geral E 04 B 1/62) [2] 

11/40 . Dispositivos ou aparelhos especialmente adaptados para a 
manipulação ou a colocação de unidades de revestimentos 
de túneis ou galerias [2] 

13/00 Grandes câmaras subterrâneas; Métodos ou aparelhos 
para construí-las (revestimento 11/00) [6] 

13/02 . Métodos 
13/04 . Equipamento especial; Acessórios 

Suportes de superfície de ataque 

15/00 Escoras (na construção civil E 04 G 25/00); Calços 
15/02 . Escoras não telescópicas 
15/04 . . com partes de madeira das escoras ligadas por uniões 

cônicas duplas 
15/06 . . com partes ligadas por um ferrolho, com ou sem ligeira 

ajustagem axial 
15/08 . . . com ligação por alavanca articulada 
15/10 . . . com ligação por engrenagens de garras ou de pino 

e furo 
15/12 . . . com dispositivos de travamento colocados perto do 

cabeçote ou da base 
15/14 . Escoras telescópicas (meios gerais para fixar peças 

telescópicas umas às outras F 16 B) 
15/15 . . Meios para evitar a penetração de sujeira; Dispositivos 

de limpeza incorporados 
15/16 . . com elementos unidos por meios diretos, com ou sem 

movimento deslizante relativo quando a escora é 
sujeita à pressão excessiva 

15/18 . . . com um elemento apoiado em um meio de 
sustentação, por ex., entulho, areia, betume, 
chumbo, localizados no outro elemento, com ou 
sem expulsão ou deslocamento desse meio em caso 
de pressão excessiva 

15/20 . . . com garra, pino, cruzeta ou similares, engatando-se 
em dentes de catraca, entalhes, furos ou similares, 
colocados em intervalos 

15/22 . . . com elemento, pino, cruzeta ou similares, partidos 
cizalhados ou permanentemente deformados em 
caso de pressão excessiva 
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15/24 . . . com mecanismo de parafuso e porca axial, de 
cremalheira e rosca ou similares 

15/26 . . . . com parafuso, rosca ou similares, sem 
travamento automático mas normalmente 
impedido de girar pela fricção de elementos 
que deslizam em caso de pressão excessiva 

15/28 . . com elementos presos um em relação ao outro, por 
fricção ou agarramento, por ex., por meio de cunhas 

15/30 . . . pela dilatação ou contração de elementos sob o 
efeito de uma pressão por intermédio de um meio 
fluido ou quase fluido, por ex., borracha 

15/32 . . . por uma argola deformável 
15/34 . . . por esferas, roletes ou similares, de movimento 

axial 
15/36 . . . por uma argola inclinável circundando um ou 

ambos os elementos 
15/38 . . . com divisão longitudinal das partes de escoras 

superiores ou inferiores, por ex., lâminas 
intercaladas 

15/40 . . . Argolas ou outros suportes presos a um ou ambos 
os elementos, por meio de uma alavanca 
articulada, came ou outro elemento articulado ou 
montado de maneira similar 

15/42 . . . com peças especiais destinadas a influenciar a 
fricção 

15/43 . . . Detalhes de cunhas (revestimentos ou almofadas 
de fricção 15/42) 

15/44 . . Escoras hidráulicas, pneumáticas ou hidráulico-
pneumáticas 

15/45 . . . com um sistema fluido fechado, por ex., com 
bombas ou acumuladores incorporados 

15/46 . . com dispositivos de medição de carga; com 
disposit ivos de alarme 

15/48 . Calços ou similares 
15/50 . Peças ou detalhes de escoras (15/43, 15/58, 15/60 têm 

prioridade) 
15/502 . . Corpos de escoras caracterizados por sua forma, por 

ex., de seção transversal específica 
15/51 . . especialmente adaptadas a escoras hidráulicas, 

pneumáticas ou hidráulico-pneumáticas, por ex., 
disposições de válvulas de alívio 

15/52 . . Elementos extensíveis localizados acima ou abaixo de 
escoras padrão 

15/54 . . Detalhes das partes terminais de escoras (para permitir 
o movimento gradativo 23/06) 

15/55 . . . de cabeças de escoras 
15/56 . . Detalhes de ferrolhos de escoras telescópicas 
15/58 . Dispositivos para colocação de escoras 
15/582 . . para escoras mecânicas 
15/59 . . para escoras hidráulicas, pneumáticas ou hidráulico-

pneumáticas 
15/60 . Dispositivos para retirar escoras ou calços 

17/00 Armações para suporte do teto das minas 
17/01 . caracterizadas pela forma da armação, por ex., de seção 

transversal específica 
17/02 . Extensões em cantilever ou dispositivos protetores 

similares 
17/022 . . Dispositivos auxiliares para sustentação provisória de 

vigas de suporte do teto durante a montagem 
17/03 . . Apoios para barras de sustentação do teto 

17/04 . . para utilização em trabalhos em grandes talhos 
17/05 . . . extensíveis hidraulicamente 
17/054 . . . de articulação hidráulica 
17/06 . . para utilização em galerias de avanço 
17/08 . . Juntas de armações para obtenção de uma superfície de 

talho livre (estroncas) 
17/082 . . . do tipo deslizante 
17/086 . . . do tipo articulado 
17/10 . Detalhes de armações de minas para prender extremidades 

de estroncas, com ou sem chapas de retenção; Chapas de 
retenção 

19/00 Coberturas protetoras provisórias para espaços de 
trabalho (9/06, 23/00 têm prioridade) [3] 

19/02 . para utilização em trabalhos em grandes talhos 
19/04 . para utilização em galerias de avanço 
19/06 . Disposições para aplicação de coberturas [6] 

20/00 Montagem de parafusos de ancoragem (parafusos de 
ancoragem para entradas de mina, túneis ou galerias 21/00; 
meios para ancoragem de elementos estruturais ou anteparo 
especialmente adaptados para engenharia de fundação E 02 D 
5/74; pinos ou outros dispositivos fixos a paredes ou similares 
por inserção em orifícios nas mesmas para tal fim F 16 B 
13/00) [5] 

20/02 . por meio de argamassa 

21/00 Parafusos de ancoragem para proteção de teto, do chão ou 
do revestimento dos poços (pinos ou outros dispositivos fixos 
a paredes ou similares por inserção em orifícios nas mesmas 
para tal fim F 16 B 13/00) [5] 

21/02 . com meios para indicar tensão (ligações de rosca 
especialmente modificadas para indicar a força de tração F 
16 B 31/02) 

23/00 Suportes de tetos de mina para avanço progressivo, por ex., 
em combinação com disposições para deslocamento de 
transportadores, máquinas de mineração ou guias para os 
mesmos (deslocamento de transportadores de minas na 
superfície de ataque, per se E 21 F 13/08) 

23/03 . tendo meios de proteção, por ex., escudos, para prevenir ou 
impedir a entrada de material solto na área de trabalho ou 
de suporte propriamente dito [4] 

23/04 . Características estruturais da estrutura de suportes, por ex., 
elementos de ligação entre armações vizinhas ou conjuntos 
de escoras; Meios para impedir deslizamento lateral em 
solos inclinados (23/14 tem prioridade) 

23/06 . . Armações especiais para minas ou extremidades 
especiais de estroncas para permitir movimento 
progressivo 

23/08 . Mecanismos de avanço (23/16 tem prioridade) 
23/10 . . com dispositivos de avanço separados da construção 

dos apoios 
23/12 . Controle, por ex., por meio de controle remoto (23/16 tem 

prioridade) 
23/14 . . Efetuando um movimento sucessivo automático dos 

suportes, por ex., um depois do outro 
23/16 . Características hidráulicas ou pneumáticas, por ex., 

circuitos, disposição ou adaptação de válvulas, dispositivos 
de colocação ou retração 

23/18 . . de mecanismos de avanço 
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23/20 . . . para movimentos sucessivos, por ex., um depois do 
outro 

23/22 . . . incorporados a armações de minas 

23/24 . . . sendo os mecanismos de avanço separados da 
construção dos apoios   

23/26 . . Controle hidráulico ou pneumático 
 

 

E 21 F DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TRANSPORTE, ATERRO, SALVAMENTO, VENTILAÇÃO OU DRENAGEM EM 
MINAS OU TÚNEIS [2] 

Índice da Subclasse 
 
VENTILAÇÃO.......................................................................1/00, 3/00 
DRENAGEM .................................................................................16/00 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, 
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO...............................5/00 a 11/00  

TRANSPORTE; ATERRO................................................ 13/00; 15/00 
OUTROS MÉTODOS OU DISPOSITIVOS................................ 17/00 

 

Ventilação de minas ou túneis 

1/00 Ventilação de minas ou túneis; Distribuição de correntes de 
ventilação (ventilação de compartimentos ou espaços em geral 
F 24 F) [2] 

1/02 . Modelos de ensaio (computadores analógicos para os 
mesmos G 06 G 7/50) 

1/04 . Condutos de ar (dispositivos de suspensão 17/02) 
1/06 . . Conexões de condutos (conexões de tubos em geral F 

16 L) 
1/08 . Disposições de ventilação em conexão a condutos de ar, 

por ex., disposições para instalação de ventiladores 
(ventiladores per se F 04 D) 

1/10 . Portas de arejamento (portas em geral E 06 B) 
1/12 . . Dispositivos para abertura automática de portas de 

arejamento 
1/14 . Divisões de arejamento; Bolsas de ar (barreiras 17/103; 

bolsas de ar para fundações E 02 D) [6] 
1/16 . Tampas para poços 
1/18 . Ventilação por uma corrente de gravidade (1/02 a 1/16 têm 

prioridade) [2] 

3/00 Resfriamento ou secagem do ar (condicionamento do ar para 
compartimentos ou espaços em geral F 24 F) 

Dispositivos de segurança (indicadores de gás de combustão G 01 N); 
Dispositivos de salvamento 

5/00 Meios ou métodos para prevenção, ligação, depósito ou 
remoção de poeiras; Prevenção de explosões ou de 
incêndios (barreiras 17/03; aplicação de líquidos ou de outros 
materiais fluentes a superfícies em geral B 05) [6] 

5/02 . por umedecimento ou vaporização 
5/04 . . Barreiras de pulverização (bocais de pulverização; 

pulverização em geral B 05 B, D; com disposições de 
bicos pulverizadores de fluído E 21 C 35/187) 

5/06 . . Fluidos utilizados em pulverização 
5/08 . Xistificação; Depósito de outras substâncias protetoras 
5/10 . . Dispositivos para xistificação 
5/12 . . Composição do pó xistoso 
5/14 . Barreiras de fluido ou barreiras contra pós-destinadas a 

funcionar paralelamente ou ao mesmo tempo em que 
detonações ou explosões 

5/16 . Camadas de sais higroscópicos ou outros, depositados em 
solos, paredes ou similares, para fixação de poeiras; 
Deposição dessas camadas (matérias para absorver poeira 
em geral C 09 K 3/22) 

5/18 . Impregnação, de paredes ou similares, com líquidos para 
fixação de poeiras 

5/20 . Remoção ou depósito de poeira (métodos ou aparelhos 
para lavagem de furos de sondagem E 21 B 21/00; durante 
a abertura de fendas E 21 C 35/22) [1, 7] 

7/00 Métodos ou dispositivos para retirada de gases com ou sem 
emprego subseqüente do gás para qualquer finalidade 

9/00 Dispositivos para impedir a emissão de fagulhas de 
máquinas ou aparelhos (prevenção de centelhamento de 
máquinas ou aparelhos elétricos H 01 K, H 02 K) 

11/00 Dispositivos de salvamento ou outros dispositivos de 
segurança, por ex., câmaras de segurança, vias de escape 
(aparelhos respiratórios para fins medicinais A 61 H 31/00; 
aparelhos respiratórios A 62 B 7/00; aparelhos de ressuscitação 
A 62 B 33/00) 

13/00 Transporte especialmente adaptado a condições 
subterrâneas (vagonetes de minas B 61 D; transporte em 
geral, carregamento B 65 G) 

13/02 . em galerias 
13/04 . em planos inclinados; em poços profundos ou inclinados 
13/06 . nas superfícies de ataque ou adjacências 
13/08 . Deslocamento de transportadores ou de outros dispositivos 

de transporte de um local para outro na superfície de 
ataque (guias de máquinas de mineração ao longo de 
transportadores para a substância mineral cortada E 21 C 
35/12; combinados com sustentações de tetos de minas 
para movimento progressivo E 21 D 23/00) 

13/10 . Fixações para transportadores [2] 
 

15/00 Métodos ou dispositivos para assentar materiais de 
enchimento em obras subterrâneas (barreiras 17/103) [6] 

15/02 . Meios de sustentação, por ex., fechamentos, para materiais 
de enchimento 

15/04 . . Esteiras para retenção de terras; Telas metálicas de 
enchimento; Paredes divisórias 

15/06 . Aterro mecânico 
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15/08 . Aterro hidráulico ou pneumático (dispositivos de 
transporte hidráulicos ou pneumáticos B 65 G; tubos, 
uniões de tubos F 16 L) 

15/10 . . Máquinas hidráulicas ou pneumáticas de enchimento 

16/00 Drenagem (mantendo secos canteiros de fundação ou outras 
áreas do solo E 02 D 19/00) [2] 

16/02 . de túneis [2] 

17/00 Métodos ou dispositivos empregados em minas ou túneis 
não incluídos em outro local (iluminação de minas F 21, H 
05 B) [2] 

17/02 . Dispositivos de suspensão para tubos ou similares, por ex., 
para condutos de ventilação (para tubulações ou cabos F 
16 L 3/00 a 7/00) 

17/04 . Meios de distribuição para suprimento de energia [2] 
17/06 . . Distribuição de energia elétrica; Redes de cabos; 

Condutos para cabos (circuitos de suprimento ou 
distribuição de energia elétrica em geral H 02 J) 

17/08 . . Distribuição de energia hidráulica; Canalizações para 
líquidos hidráulicos (sistemas de canalização em geral 
F 17 D) 

17/10 . . Distribuição de força pneumática; Canalizações para ar 
comprimido (sistemas de canalização em geral F 17 D) 

17/103 . Barreiras, por ex., para ventilação [6] 
17/107 . . infláveis [6] 
17/12 . Portas de represas 
17/16 . Modificação de passagens ou câmaras de minas para fins 

de armazenamento, principalmente para líquidos ou gases 
(armazenamento de fluidos em cavidades naturais ou 
artificiais ou em câmaras subterrâneas B 65 G 5/00) 

17/18 . Adaptações especiais de dispositivos de sinalização ou 
alarme (para elevadores, escadas rolantes ou passarelas 
móveis B 66 B;  dispositivos sensíveis a gases  
per se G 01 N) 


